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Milí čtenáři,

v poslední době jsem se několikrát v tisku
dočetla, že „dobře už bylo“. Přemýšlím, zda jsem
něco nepropásla. Že by to bylo před osmi lety, kdy
Čechy zasáhla stoletá povodeň, na kterou v tomto
čísle zpravodaje vzpomíná nový velitel kolovrat-
ských hasičů? Nebo za minulého režimu, kdy
jsme stáli fronty na maso a nesměli cestovat?
Anebo dokonce před pětašedesáti lety, kdy byla
svoboda na dosah, ale v Kolovratech se do

posledních dnů bojovalo, jak dokládá místní kronika? 
Všude se mluví o současné ekonomické krizi a neradostné budoucnosti. Když

jsme připravovali Velikonoční jarmark, jeden z prodejců se omlouval za to, že
nepřijede. Nemá prý co nabídnout, protože před pár dny své zboží naprosto
vyprodal na podobné akci. Domácí mazance a velikonoční beránci na stolku před
Infocentrem také nevydrželi dlouho. Zaprášilo se po nich ještě před zahájením
programu. A spokojeni byli i ostatní prodejci tradičního zboží. 

Zdá se, že se krize zatím výrazně nepodepsala ani na kultuře, kde se škrty
dělají nejlépe, protože nejsou tak bolestivé. Díky loňskému štědrému grantu
Modřanské knihovně si nedávno návštěvníci Infocentra prohlédli fotografie z roz-
vojových zemí, kde lidem v nouzi pomáhají neziskové organizace. V letošním
roce mohou zas knihovníci čerpat z dotací Ministerstva kultury, které chce pod-
pořit literární večery, přednášky či výstavy věnované výročí narození K.H. Máchy
nebo Františka Hrubína. 

Pokud bychom hledali někoho, kdo dnes může říct, že „dobře už bylo“, snad
jsou to obyvatelé Haiti, jejichž zemi postihlo ničivé zemětřesení. Aby jim mohlo
být aspoň trochu lépe, k tomu můžeme přispět i my. Stačí vhodit minci či ban-
kovku do pokladničky v Infocentru. Humanitární pomoc, která potrvá až do příš-
tího března, organizuje pražský magistrát. 

Hezké jaro přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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kovací plochy u železnice by mělo výrazně ulevit ulici K Poště, která je zejména
v ranních hodinách skutečně přetížená.

Rád bych se ještě krátce vrátil k naší škole. Myslím, že to, co se dělo na začát-
ku tohoto roku kolem případové studie, je určité nedorozumění resp. nepochope-
ní zadání této studie. Vedení obce se vždy snažilo zajistit všem kolovratským
dětem co nejlepší podmínky pro výuku a vzdělání. Důkazem toho jsou i prostřed-
ky, které vynakládáme na to, abychom tyto cíle naplnili. Věřte, že jsou vynakládá-
ny obezřetně a vždy ve prospěch našich školních či předškolních zařízení.

To, že školství je a bude jednou z našich priorit, nedokládáme jenom tím, že
se nám podařilo postavit nový pavilon školky a školy, ale chceme jít ještě dál.
V současné době máme hotovou studii na výstavbu budovy druhého stupně
základní školy, nové jídelny, družiny a hudební školy. Rádi bychom v co nejkrat-

ší době získali územní
rozhodnutí a v příštím
volebním období se pus-
tili do její výstavby. Proto
bych byl velmi rád, aby
se případné komunikační
nesrovnalosti vyjasnily.
Jsem přesvědčen, že se
tak brzy stane, a my
budeme moci tyto nema-
lé cíle společně naplnit.

Tak, jak už to v úvod-
nících bývá, vždy se na
něco zapomene. A tak,
prosím, promiňte Vy
všichni, o nichž jsem se
ve svém článku nezmínil,
přestože si to určitě

zaslouží. Ale vím, že si to líbit nenecháte a určitě budete o svých akcích a zážit-
cích informovat. A to samozřejmě hned na dalších stránkách tohoto zpravodaje.

Přeji Vám krásné a slunné jaro a příjemně prožité velikonoční svátky.
Ing. Michal Habart,

starosta MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Jaro je snad už konečně tady. Že si ale letos
dalo načas! Nadílka sněhu byla vskutku vydatná.
A protože už platí nový zákon o úklidu komunika-
cí, musela naše městská část nasadit všechny
možné síly k tomu, aby takový příval zvládla.
Myslím, že se to povedlo. Průchodnost obce byla
i při velkém spadu sněhu včas zajištěna, všechny
důležité komunikace byly schůdné. Na rozdíl od
některých městských částí nebo nedalekých obcí

či měst jsme nebyli nuceni vyhlásit kalamitní stav a vše jsme zvládli vlastními
silami. Za to patří všem těm, kteří se na této dlouhé a náročné činnosti podíleli,
velký dík. Poděkování patří i těm, kteří snad ze zvyku, nebo snad proto, že nám
to všem chodcům chtěli usnadnit a zpříjemnit, vzali hrabla a chodníky před
svými nemovitostmi si jednoduše uklidili sami. Takové prosté lidské solidarity si
já osobně obzvlášť vážím. 

Vraťme se však k jaru. Co nás v tomto období v Kolovratech čeká? Je toho
opět hodně. Letos na jaře bychom rádi dokončili rekonstrukci návesního rybní-
ku. To je stavba nejenom potřebná, ale i krásná. Už se moc těším na to, až bude
dokončena, včetně všech okolních parkových úprav, a my všichni budeme moci
tuto oázu klidu navštěvovat. 

Rádi bychom také v brzké době zahájili dvě významné stavby, a to je výstav-
ba malého náměstí na Viničkách a vybudování parkoviště přímo u vlakové
zastávky pod ulicí Albíny Hochové. Obě jsou potřebné. Zejména vybudování par-

Zamyšlení místostarostky
Největší křesťanský svátek je opět tady. Už řadu

týdnů signalizují obchody jejich příchod. Prodávají
se kraslice, pomlázky a beránci, za výlohami jsou
obrázky kuřátek, housátek a zajíčků. Lidé z měst
odjíždějí na chalupy a lidové slavnosti s tradičními
kroji a zvyky lákají davy cizinců. Velikonoční svát-
ky jsou u nás vnímány především jako svátky
folklóru a turistiky. Proč tomu tak vlastně je?
Vždyť Velikonoce, zrovna tak jako Vánoce mají být
oslavou něčeho mnohem důležitějšího. Květnou
nedělí začíná tzv. velikonoční svatý týden, v němž

se v nedávné minulosti, měřeno historií vývoje člověka, odehrál zásadní myste-
riózní příběh, který předurčil další vývoj mnohých národů. O vlivu křesťanství na
evropskou kulturu a civilizaci není pochyb a je úplně jedno, zda je současný člo-
věk tzv. věřící, či nikoliv. Dnešní doba nás učí, že člověk se má spoléhat pouze
na sebe, na své schopnosti a na svou sílu. Většina z nás nevěří biblickým zázra-
kům. Měli bychom však znát základní historické souvislosti, na nichž stojí naše
civilizace, a alespoň částečně dokázat správně poskládat žebříček hodnot v sou-
časném hodnotově zmateném světě. A potom můžeme věřit v cokoliv, podle své
nátury – v přírodu, v osud, v prozřetelnost...

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková,

zástupkyně starosty

Na březnovém zasedání zastupitelstva poděkoval starosta

Ing. Michal Habart a místostarostka Ing. Vladimíra

Jechová Vápeníková bývalému veliteli Antonínu Burdovi za

dlouholetou práci ve Sboru dobrovolných hasičů

v Kolovratech.
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Zasedání zastupitelstva MČ
■ Kolovratští zastupitelé opět podpořili organiza-
ce, které nabízejí dětem a mládeži program
v jejich volném čase. Částku 103 300 Kč rozdě-
lili takto:
Sportovní klub Kolovrátek 4 500 Kč
Sport Kolovraty 14 000 Kč
KlubKo Kolovraty 21 200 Kč
TJ Sokol Kolovraty 46 000 Kč
Mateřské centrum Macek 7 600 Kč
Sbor Coro Piccolo 10 000 Kč

Blahopřejeme
jubilantům

Ve druhém čtvrtletí roku 2010 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Reichl Gustav • Němec František
Maťchová Marie • Kokšalová Růžena

Strádal Zdeněk • Kasalický Jan
Dynybilová Anna • Mészárosová Alena

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Obec nechala deratizovat kanalizační síť
Kvůli výskytu většího množství hlodavců nechala MČ Praha - Kolovraty deratizovat kanali-

zační přípojky obecních budov.
V souvislosti s péčí o majetek a v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdra-

ví dle §57 připomínají pracovníci úřadu, že povinností každého majitele soukromého objektu a rodin-
ného domu je zajistit provedení preventivní deratizace domovní kanalizační přípojky na své náklady. 

Všichni občané by tedy měli pochopit nutnost tohoto opatření a připojit se k deratizaci, aby
byla dostatečně efektivní. Přibližné náklady na jednu domovní přípojku (1 kg Hubexu) činí 236 Kč
(bez DPH) + doprava 19,80 Kč/1 km. 

V případě zájmu se lze obrátit na Odbor správy majetku ÚMČ Praha - Kolovraty (p. Matinová,
tel. 267 713 083, 267 710 518, 267 710 504, linka 122). Termín deratizace: do 15. dubna 2010. 

Další svoz nebezpečného odpadu bude v létě
Svoz nebezpečného odpadu v Kolovratech bude ve dnech 1. června a 31. srpna 2010 (úter-

ky) na těchto stanovištích: 
- křižovatka ul. V listnáčích a Do Kopečka - Lipany (16.10 – 16.30 hod.)
- ul. V Tehovičkách (16.50 – 17.10 hod.)
- ul. Do Lipan - parkoviště pod kostelem (17.20 – 17.40 hod.)
Občané mohou odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky,

ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie,
zářivky a výbojky.

Nejedná o svoz vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, televize, mrazáky, počítače, monitory,
sporáky, rádia). Tyto spotřebiče je možné odvézt do Sběrného dvora hl.m. Prahy, areál v Bečovské
ul. 939, Uhříněves. Otevírací doba: pondělí - pátek: 8.30 - 18.00 hod., sobota: 8.30 - 15.00 hod.

V Infocentru je k dispozici zelená plastová nádoba k odevzdání drobného elektroodpadu
(drobné domácí spotřebiče, elektrotechnika - mobilní telefony, fotoaparáty, drobné nářadí, hrač-
ky a baterie).

Objednejte si pravidelný svoz bioodpadu
Pražské služby, a.s. nabízejí za úplatu pravidelný svoz bioodpadu na období od 1. dubna do

30. listopadu 2010 s frekvencí svozu 1 x za 14 dní. Nádoba s objemem 120 litrů stojí 600 Kč,
nádobu s objemem 240 litrů lze pořídit za 960 Kč.

Více informací o tuto službu je možné získat na telefonním čísle call-centra Pražských služeb:
284 091 888, a to od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, anebo na webových stránkách
www.psas.cz.

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

Kolovraty si s nadílkou
sněhu poradily výtečně

Chtěla bych poděkovat ÚMČ Praha - Kolovraty
a Lipany za velmi zodpovědný přístup k údržbě
komunikací po celou letošní tuhou zimu. Každý
týden bez ohledu na množství napadaného sněhu
byly chodníky čisté a dobře schůdné v plné šíři. 

Úřad prokázal příkladnou péči o bezpečnost
občanů v obci.

Děkuji
Eva Franců,

učitelka kolovratské pobočky ZUŠ

Kolovraty přivítaly třítisícího občánka
Sedmiměsíční Justýnka Holečková se nedávno postarala o to, že Kolovraty dosáhly

počtu tři tisíce obyvatel. Holčičku v doprovodu rodičů přivítal mezi ostatní obyvatele
Kolovrat starosta Ing. Michal Habart spolu s ostatními zástupci úřadu.

„Mám velkou radost, že se naše obec rozrůstá a mládne a že díky vám jsme dosáhli počtu tři
tisíce obyvatel. Věřím, že se vám v Kolovratech bude dobře žít – a my se budeme snažit k tomu
přispět,“ řekl starosta a předal rodičům Justýnky květiny a dárky. 

Justýnka se narodila 7. září loňského roku a je už čtvrtou
generací Holečků, kteří se usadili v Lipanech. „Je to pří-
jemný pocit mít v rodině dítě, které je třítisícím obyvatelem
obce. Ale spíše to bude závazek pro Justýnku,“ shodují se
rodiče, Josef a Irena. Holčičce při této slavnostní příležitos-
ti popřáli zdraví a štěstí. „Přáli bychom jí také, aby vyrůsta-
la v klidnější době, než je ta dnešní, někdy až příliš hektic-
ká,“ dodal tatínek, který jako zvukař pomáhá s technickým
zajištěním společenských akcí v Kolovratech.

Mladá rodina žije v Lipanech, kde je spokojená. „V Lipanech je hospoda i vinárna, ale uvítali
bychom také obchůdek s potravinami,“ přejí si Holečkovi. Rodiče se také svěřili, že by Justýnce
rádi brzy pořídili bratříčka.

A nakonec trochu statistiky z kolovratské matriky: Ke dni 31. prosince 2009 měla městská
část Praha – Kolovraty 2 992 občanů přihlášených k trvalému pobytu (z toho Kolovraty 2 779
občanů a Lipany 213 občanů). V roce 2009 se narodilo 52 dětí a zemřelo 17 občanů. Odstěhovalo
se 46 lidí a přihlásilo 169 nových obyvatel.

Nejčastější jména obyvatel Kolovrat:
ženy - Jana (82x), Kateřina (55x), Hana (54x), Marie (53x), Anna (52x) 
muži - Jan (106x), Jiří (89x), Petr (80x), Tomáš (59x), Martin a Pavel (58x). -ouj-
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Šéf stavební komise Ivo Chytil k rozvoji obce
V Praze jsme letos zažili nejnáročnější zimu za posledních několik let. Navíc začalo platit nové usta-

novení, že za úklid sněhu je odpovědná obec, nikoliv majitel nemovitosti. Zhodnoťte, jak se s vydatnou
bílou nadílkou vypořádaly Kolovraty.

Neřekl bych, že ta letošní zima byla extrémní. Spíše po letech opět jedna průměrná zima, která do české
kotliny patří, a kterou i příroda ke svému zimnímu odpočinku potřebuje. Sníh je tedy součástí zimy a my tomu
musíme přizpůsobit obutí našeho auta, způsob jízdy či chůze. A tak úkolem městské části je zajistit svým
občanům možnost příchodu či příjezdu k jejich domovům, obchodům, škole či k zastávce autobusu.
Domnívám se, že to se Kolovratům velmi dobře podařilo. Samozřejmě nelze vše zvládnout okamžitě, ale ter-
míny pro potřebný úklid jsme dodrželi. Ve srovnání s řadou obcí a měst jsme nemuseli vyhlašovat kalamitní
stav. 

Pomáhali majitelé nemovitostí sníh odklízet nebo vše nechali na bedrech samosprávy? Jak vysoká
finanční částka byla městskou částí uvolněna na zimní údržbu?

Mohu konstatovat jen jediné. Lidé jsou různí. Jedni sníh na chodníku nebo na cestě okolo svého domu rov-
nou odhrábli, zatímco druzí si šli stěžovat. Při „pluhování“ komunikace je sníh rovnoměrně odhrnován na obě
strany silnice, tedy i v místech vchodů a vjezdů. Tomu nelze zabránit a dodatečné odhrabávání tohoto sněhu
by výrazně zvýšilo náklady obce. Ty za letošní zimu přesáhly 700 000 Kč, což je pro městskou část význam-
ná položka v rozpočtu.

Objem takto nahrnutého sněhu nebyl navíc velký, protože naprostá většina obyvatel sníh s pochopením
uklidila. Větší problémy vznikly jen v případech, když někteří občané odklízeli sníh ze svých pozemků přímo
na komunikace, kde pak vznikaly hromady. V těchto případech byla však chyba na straně majitelů objektů,
protože sníh se tímto způsobem odstraňovat nesmí. 

Jelikož již několik dní vládne jarní počasí, radnice mají účty za letošní odklízení sněhu jistě již uza-
vřené. Dlouhá a tuhá zima se však výrazně negativně podepsala na stavu silnic. Máte zmapováno,
v jakém stavu jsou kolovratské komunikace?

Myslím, že ve srovnání s mnoha českými silnicemi jsme dopadli velmi dobře a nebude potřeba větších
oprav. 

Jarní měsíce jsou dobou, kdy po zimní přestávce začíná nová sezóna stavební činnosti. Přibližte obča-
nům jaké zásadní stavební akce se v naší městské části uskuteční v letošním roce.

Jedna z největších staveb letošního roku již započala a jistě neunikla vaší pozornosti – úprava návesního
rybníku a jeho okolí. Dokončena by měla být během května. Všichni se tak můžeme těšit, že letošní parník
vypluje na zcela novém rybníku. Druhou významnou akcí je dostavba dalších sportovišť u fotbalového hřiš-
tě. Na severní straně vlakové zastávky by letos mělo vzniknout parkoviště pro 38 automobilů. Parkoviště bude
určeno zejména pro rodiče vezoucí děti do školy a školky. 

Pokračovat budeme i v rekonstrukci chodníků a jejich osazení zámkovou dlažbou. V letošním roce by se
měly úpravy dočkat chodníky v ulici Albíny Hochové a v ulici Do Hlinek. Uskuteční se i některé menší dostav-
by a úprava koupaliště. Pokud se podaří sehnat finanční prostředky, dojde i na některé další stavby, ale to se
nechme překvapit. 

Nejvýznamnější akcí, jejíž příprava (projekt, potřebná povolení) by měla probíhat v průběhu celého roku,
je výstavba druhého stupně základní školy. O tomto projektu podrobněji referujeme na jiných místech zpra-
vodaje podrobněji.

V každém čísle Kolovratského zpravodaje sledujeme osud pražského silničního okruhu, především
stavby 511, dálnice D1 – Běchovice, která povede i na katastrálním území Kolovrat. Na začátku letošní-
ho roku však Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo územní rozhodnutí pro tento úsek. Co bylo důvodem?
Jaký bude další vývoj této stavby? Nevrátí se veškerá jednání na začátek a tím i pro naší městskou část
ztráta vyjednaných pozic?

Podrobnosti k této záležitosti zatím neznám, ale jedná se o problematiku křižovatky u Běchovic. Přesný
postup, jak bude Ředitelství silnic a dálnic postupovat, nevíme. Pevně věřím, že uzavřené dohody budou pla-
tit i nadále a nemám jediný důvod o tom pochybovat. Samozřejmě budeme další vývoj, jak stavby 511 tak
i řešení variant napojení D3, pečlivě sledovat, abychom byli připraveni reagovat. 

Tomáš Bezouška

První volby budou v květnu

V tomto roce budou občané celé České republi-
ky mít možnost volit své zástupce ve dvojích vol-
bách, a to do „zákonodárných“ a „samospráv-
ných“ orgánů. Znamená to, že v jarních volbách
budeme volit své zástupce do poslanecké sně-
movny a na podzim potom do zastupitelstev obcí,
v. tzv. komunálních volbách. Pravidla pro přípravu,
organizaci a provedení voleb jsou stanovena pří-
slušnými zákony a kromě drobných změn zůstala
stejná jako v předchozích volebních obdobích.

Dovolte, abych se věnovala v tomto příspěvku
dále volbám prvým, a to do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 
28. a 29. května tohoto roku. Poslanecké sněmov-
na má 200 poslanců, kteří jsou voleni na 4 roky.
Volby se konají podle zásady poměrného zastoupe-
ní ve volebních krajích, které jsou totožné se 14 kraji
(vyššími samosprávnými celky). Pokud by někdo
chtěl blíže znát podrobnosti o funkci, činnosti
a odpovědnosti tohoto orgánu, dovoluji si odkázat
na Ústavu České republiky. Volební kraj je rozdělen
do volebních okrsků. Voliči jsou zapsáni ve stálých
nebo zvláštních seznamech voličů. Od 8. února do
21. května 2010 mohou občané podávat písemně
žádost o vydání voličského průkazu u úřadu, kde
jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. Tento prů-
kaz jej bude ve dnech voleb opravňovat k volbě
mimo své bydliště. Zvláštní seznam voličů je alter-
nativou ke stálému seznamu voličů a volič nemůže
být veden v obou seznamech. Do 23. břez-
na 2010 by měly všechny volební strany podat své
kandidátní listiny příslušným krajským úřadům. 

V naší městské části je vytvořen pouze jeden
(stálý) volební okrsek č. 934. Volební místností zůs-
tává, tak jako dříve, zasedací místnost v přízemí
úřadu městské části. Starosta, v souladu s voleb-
ním zákonem, stanovil jako minimum osmičlennou
okrskovou volební komisi (OVK). Členem OVK může
být občan, který splňuje zákonné podmínky a je
delegován zaregistrovanou volební stranou pro tyto
volby, a ta může delegovat i svého náhradníka. Čle-
nem může být také občan ČR starší 18-ti let, který
ovšem není kandidátem do Parlamentu ČR.
Písemné oznámení příslušnému úřadu musí být uči-
něno nejpozději 30 dnů před volbami, tedy do 
28. dubna 2010. Starosta může vyhradit plochy pro
vylepení volebních plakátů, a to od 12. května 2010.
Oznámení o době a místě konání voleb bude zveřej-
něno na Úřední desce i té elektronické. Hlasovací
lístky voličům by měly být dodány na adresu trvalé-
ho bydliště do 25. května 2010. Pokud by však
dodány nebyly, důvodem by mohlo být to, že volič
není zapsán ve stálém seznamu voličů, nebo jeho
poštovní schránka nezaručuje bezpečné předání
hlasovacích lístků. Nastane-li takový případ, dopo-
ručujeme učinit dotaz u zdejšího úřadu osobně,
telefonicky, případně elektronickou poštou, zda je
občan (volič) zapsán v seznamu voličů. Hlasovací
lístky je možné také vyzvednout osobně na úřadu po
lhůtě pro doručení, případně potom přímo ve voleb-
ní místnosti v průběhu hlasování. 

Za technicko-organizační zajištění voleb je odpo-
vědná tajemnice úřadu Radana Šímová. Proto se lze
obracet s dotazy k volbám přímo na ni. Stálý
seznam voličů vede Renata Nováková v ohlašovně
obyvatel. Tam je také možno prověřit, zda jsou údaje
správné. Žádost o vydání voličského průkazu musí
kromě povinných náležitostí (jsou k dispozici for-
muláře), být opatřeny ověřeným podpisem a předá-
ny do podatelny úřadu. 

Radana Šímová,

tajemnice Úřadu městské části

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů
a kontejnerů na bioodpad pro 1. pololetí 2010

Kontejnery pro velkoobjemový odpad:
Termíny: 13. dubna (úterý) 15. června (úterý)
1. ul. U Vodice........................................................ 1x ..................................... 1x
2. ul. A. Hochové (nad vlakovou zastávkou) ........... 1x ..................................... 1x
3. ul. Mírová (parkoviště pod kostelem)................... 1x ..................................... 1x
4. Lipany – náves ................................................... 1x .................................... NE
Kontejnery budou přistaveny ve 12 hodin a odváženy druhý den ráno.

Velkoobjemové kontejnery určené pro odpad ze zahrad, z údržby zeleně (biologicky rozloži-
telný odpad). Nelze zaměňovat za jiný druh odpadu.
Termín: 15. května (sobota) 13-16 hodin
1. ul. Mírová (parkoviště pod kostelem)................... 1x ..................................... 1x
2. ul. Meduňková .................................................... 1x ..................................... 1x
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Svezte se vláčkem po bývalé
řepařské dráze u Kolína

Především kluky a jejich tatínky by mohlo
potěšit svezení vláčkem po bývalé řepařské
dráze. Jedna taková se nachází nedaleko
města Kolín.

Na konci 19. století vznikala v Polabí řada drá-
žek, jejichž hlavním úkolem bylo svážení řepy
z jednotlivých pozemků do rozsáhlé sítě cukrovarů.
Nejstarší ze sítě drah byla vybudována na sever-
ním okraji Kolína a téměř sedmdesát let sloužila
svému účelu. V šedesátých letech 20. století byla
dráha zrušena a přeprava komodit byla převedena
na automobily. V roce 2000 byl založen Klub pro
obnovu Kolínské řepařské dráhy, jehož prvořadým
posláním je vybudování muzea řepařských drážek
a obnova provozu na kolínské úzkokolejce.

Čtvrtá sezóna provozu na trati bude slavnost-
ně zahájena parními jízdami v sobotu 1. května
2010. Až do září se mohou vždy o víkendu svést
zájemci po dvoukilometrové, zrekonstruované
železničce. Vlaky jsou střídavě taženy parními
a dieselovými lokomotivami. Podrobnější infor-
mace a rozpisy jízd jsou uvedeny na internetové
stránce: http://zeleznicka.zabloudil.cz.

Zlatá ulička v novém hávu 
přivítá návštěvníky za rok

Už jen měsíc si mohou obdivovatelé maleb-
né Zlaté uličky na Pražském hradě vychutnávat
její půvab. První květnový den se totiž z důvo-
du rozsáhlé rekonstrukce komunikace a přile-
hlých domků tato atraktivní část Pražského
hradu uzavře. 

Uličkou, ve které bydlel i Franz Kafka, se budou
moci první návštěvníci projít nejdříve za rok.
Rychlost postupu rekonstrukčních prací bude
záviset i na archeologickém průzkumu, který
bude v této části hradního komplexu probíhat. Po
dokončení prací se mohou návštěvníci mimo jiné
těšit na novou stálou expozici, která bude doku-
mentovat zdejší život v letech 1600 až 1956.

Naopak Správa Pražského hradu zpřístupní od
dubna Rožmberský palác, který je součástí Ústa-
vu Šlechtičen. Návštěvníci tak budou mít příleži-
tost prohlédnout si zrekonstruovaný Rožmberský
sál či vůbec poprvé navštívit kapli Nejsvětější
Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie.
Část prostoru Rožmberského paláce bude zaří-
zena jako apartmá chovanky Ústavu šlechtičen,
který založila císařovna Marie Terezie. Expozice
tak představí život neprovdané šlechtičky první
poloviny 19. století. 

Knedlík – Kloß – Knödel 
aneb Knedlíkové nebe

Krajské muzeum v Chebu zapůjčilo
Národnímu zemědělskému muzeu v Praze oje-
dinělou výstavu, která je věnována knedlíku,
fenoménu české a bavorské kuchyně. 

Na výstavě je zachycena historie tohoto pokr-
mu v českém a bavorském prostředí, knedlíky
jsou představeny na fotografiích, obrazech
i v textech písní, pohádkách a pověstech, do kte-
rých se tento národní poklad jistě právem dostal.
Součástí expozice je i kuchyňské vybavení
potřebné pro výrobu knedlíků a ve vybraných
dnech probíhají i ochutnávkové akce. 

-tom-

V letošním ro-
ce zamíří obyva-
telé Kolovrat do
volební místnosti.
Kterých orgánů
se volby týkají?

Letošní rok je
pro Kolovraty
opravdu „super-
volební“. Do vo-
lební místnosti na
úřadě naší měst-

ské části půjdeme letos teoreticky jen dvakrát,
přestože volby jsou dohromady čtyři. V květnu
zvolíme poslance Parlamentu ČR. V říjnu nás
čekají volby členů pražského zastupitelstva
a kolovratského zastupitelstva, a navíc i volby
senátní. Ty se konají ve stejný den, jako volby
komunální. 

Které datum si máme zatrhnout v kalendáři?
Již nyní si můžeme zapsat pátek 28. a sobotu

29. května jako termín voleb do Poslanecké sně-
movny ČR. Pro říjnové volby datum ještě určeno
nebylo, ale nejzazším termínem je pátek 
15. a sobota 16. října. Volba do senátu je dvoj-
kolová, pokud tedy z prvního kola nevzejde sená-
tor, druhé kolo této volby se bude konat opět za
týden. Po šesti letech vyprší mandát senátora
Jana Nádvorníka, který byl zvolen za náš volební
obvod.

Jsou letošní volby pro nás něčím mimořád-
né?

Výsledek všech čtyř voleb je velmi důležitý
a bude mít dopad i na dalekou budoucnost. Za
zásadní můžeme považovat to, jak se zvolená
politická reprezentace popere se současnou
nepříznivou ekonomickou situací. To se týká
hlavně poslanců parlamentu. Bude zajímavé sle-
dovat, jak účinný bude způsob řešení problémů,
které má nejen ekonomika, ale i sociální a zdra-
votní systém. Je otázka, zda se podaří zastavit
rostoucí nezaměstnanost a zadlužování. Státní
dluh, který kriticky narůstá, stahuje hospodářství
ke dnu. Peníze, zaplacené na úrocích za zmíněný
dluh, chybí pak jinde. Zkrátka bude důležité, zdali
se podaří současnou krizi ustát, nebo se oprav-
du české hospodářství zhroutí. 

V loňském roce jste se před parlamentními
volbami vyhoupl na šesté místo na pražské
kandidátce. Vzhledem k příznivým preferencím
bylo křeslo na dosah. Jaká je situace dnes?

Kandiduji do Poslanecké sněmovny na volitel-
ném místě, alespoň jak se dá usoudit z volebních
preferencí. Můj současný mandát v Zastupitel-
stvu Magistrátu hl. m. Prahy vyprší v říjnu. Jsem
přesvědčen, že Kolovraty budou mít zastoupení
na magistrátu i nadále, ať již přímo, nebo pro-
střednictvím spřízněných zastupitelů. Bude
samozřejmě záležet, jak dopadnou volby. Pokud
budu mluvit za sebe, podpora kolovratských
zájmů vždycky byla a bude základem mého poli-
tického programu. 

Jaké nové projekty mohou očekávat obyva-
telé Kolovrat v letošním roce?

V poslední době se snažím aktivně podporovat
pana starostu Habarta při dokončení důležitých
projektů, které jsou naplánovány na letošek.
Příkladem je rekonstrukce návesního rybníka, kde
vznikne skvělá klidová rekreační zóna. Snažím se
zajistit dofinancování stavby víceúčelového hřiš-
tě, které se buduje mezi sportovištěm s umělým
povrchem a velkým fotbalovým hřištěm. Tím by
se završila výstavba fotbalového areálu. Ve stadiu
schvalování je také návrh na udělení finančního
grantu na oplocení celého areálu.

Stavební povolení na zvelebení části obce
zvané Na Viničkách je před vydáním a financová-
ní je v současné době projednáváno. Dále se pra-
cuje na získání stavebního povolení na vybudo-
vání parkoviště nad tratí, přístupné z ulice Albíny
Hochové. To je zásadní stavba zejména pro rodi-
če, kteří vozí děti ráno do mateřské a základní
školy a také pro návštěvníky pošty a lékařů. 

V Kolovratech přibývá rodin s malými dětmi.
Počítá se v budoucnu s dalším rozšířením škol-
ky a školy?

Největším z nových projektů je záměr vybudo-
vat budovu druhého stupně základní školy.
Projekt je to velmi reálný, dokládají to vypracova-
né studie. Největším oříškem bude samozřejmě
financování. Pokud by se podařilo myšlenku zre-
alizovat, byl by to obrovský přínos pro obyvatele
obce, zejména pro ty nejmenší. To už je ale otáz-
ka dalšího volebního období. -ouj, tom-

Druhý stupeň základní školy je reálný projekt
Také na začátku nového roku jsme požádali člena Zastupitelstva hl. m. Prahy a před-

sedu kolovratské ODS, Ing. Jana Svátka, o nové informace, které se týkají dalšího roz-
voje Kolovrat. Dotkli jsme se také témat přesahujících rámec Kolovrat, jako jsou napří-
klad nadcházející volby.

Pomozte obětem zemětřesení v Haiti
V Infocentru s knihovnou je umístěna pokladnička

pro veřejnou sbírku za účelem shromáždění peněž-
ních prostředků na pomoc Haitské republice postiže-
né zemětřesením. Sbírku organizuje od 1. března
2010 Hlavní město Praha po dobu jednoho roku.
O této formě humanitární pomoci rozhodlo
Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy.
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Máme za sebou rok fungování nového pavilonu mateřské školy a půl
roku chodu nové budovy školy základní. Věříme, že malým i větším
žáčkům i pedagogům přináší pobyt v těchto zařízeních nejen povinnos-
ti, ale také zábavu a potěšení, a že rozšířená zařízení zpříjemnila život
v naší obci. Jsme rádi, že se nám na tato zařízení podařilo sehnat
finanční prostředky (což nebylo věcí lehkou
ani samozřejmou) a doufáme, že takto
úspěšní budeme i v krocích dalších, jako
třeba v získání peněz na druhý stupeň školy
základní. 

Na sklonku roku 2009 jsme vypsali výbě-
rové řízení na „myšlenku“ resp. studii, ve
které by byl vyjádřen případný přínos slou-
čení současné ZŠ a MŠ v jeden právní sub-
jekt. Tato myšlenka nevznikla z žádných
zvláštních důvodů ani postranních úmyslů,
ale jednak z dlouhodobějšího společenské-
ho tlaku na spojování těchto subjektů
v menších obcích a jednak z faktické lokální
propojenosti obou subjektů. Oba subjekty
využívají společně území v ulici U pošty –
zahradu, budovu nové školy a školky, jídelnu, hřiště atd. Domnívali jsme
se, že spojení subjektů by mohlo přinést zpřehlednění hospodaření,
umožnit ještě větší vzájemnou spolupráci ve školní i volnočasové čin-
nosti včetně využívání některých prostor, zlepšit organizaci a třeba uše-
třit některé finanční prostředky. 

Vzhledem k tomu, že s takovýmto zařízením nemáme mnoho zkuše-
ností, nezabývali jsme se sloučením obou subjektů jako samozřejmou
věcí, ale vypsali jsme již zmiňovanou studii, která nám měla ukázat,
zdali by spojení bylo skutečně přínosem. Přestože celá akce přinesla
řadu někdy až neuvěřitelných spekulací, jsme rádi, že jsme si mohli

vyslechnou názory některých rodičů našich
dětí, a to i přesto, že se jednalo o názory
negativní. 

Na vypsanou studii přišly celkem tři pří-
spěvky. Jeden zpracovali zaměstnanci
mateřské školy, druhý podali zaměstnanci
základní školy (resp. ředitel) a třetí přišel od
nezávislé osoby. Pro vyhodnocení studií
bude jmenována komise, která v příštím
měsíci zaujme stanovisko, o kterém bude
veřejnost informována. Následně výsledky
projedná zastupitelstvo Městské části Praha
- Kolovraty.

Rádi bychom touto cestou ujistili některé
rodiče, že jejich postoj ke sloučení je pro
nás neformálním čtvrtým příspěvkem, ke

kterému budeme při svém hodnocení přihlížet. Názory Vás, občanů naší
obce, jsou pro nás nejdůležitějším vodítkem při každé činnosti a velice
si vážíme Vaší aktivity a zájmu o dění v Kolovratech a Lipanech. 

Ing. Michal Habart, starosta 

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, místostarostka

Studie ke sloučení škol posoudí komise

INZERCE

Na místě, kde stojí pobočka ZUŠ, by mohla v příštích letech vyrůst

budova druhého stupně základní školy, nová jídelna, družina

a hudební škola.

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na
chatu, značka za odvoz. Celkem typický inze-
rát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní
hodnota starých spotřebičů. Ani takový inze-
rát přitom už často nezabere. 

České chaty a chalupy jejich majitelé vyba-
vili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče
mají navíc proti těm současným několikaná-
sobně větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy,
než se i takových, zatím stále „použitelných“
domácích pomocníků, zbavit stejně jako
těch, co už definitivně přestali fungovat. 

Rada první: Zapomeňte na kutilství!
Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demon-
tovaný z lednice, zároveň ale má na triku eko-
logický zločin. Olej a hlavně freony, které přit-
om unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý
občan odevzdat zdarma k ekologické likvida-
ci, ale jen v případě, že jsou kompletní! 

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím!
Lednici nebo pračku nenacpete ani do velké-
ho kontejneru na komunální odpad, takový fén
ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do
směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich
výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu

financování slouží takzvané recyklační pří-
spěvky, které jsou součástí ceny nových
výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají
města a obce s likvidací směsného odpadu:
hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič
hozený do popelnice nebo postavený vedle ní
můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo!
K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru.
Vytvářejí je města a obce, prodejci „elektro“
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivní-
mi systémy. To jsou partneři, jejichž prostřed-
nictvím výrobci plní své zákonné povinnosti.
Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najde-
te na internetových stránkách největšího
kolektivního systému ELEKTROWIN, který
zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé
České republice – www.elektrowin.cz. Poradí
vám také na vašem obecním či městském
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý

spotřebič odveze prodejce, který k vám domů
dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz!
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či město příš-
tě zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon
stanoví, že je třeba to udělat minimálně dva-
krát do roka. ELEKTROWIN například nabízí
svazkům obcí a mikroregionům zdarma
Putující kontejner, který je možné pro obec
zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky
prodejen také vybavil speciálními sběrnými
koši. Stejné koše mají k dispozici i školy,
které se zapojily do ekologického projektu
Ukliďme si svět.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí!
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do

míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej
a do vzduchu freony, ale také například šetří-
te elektrickou energii. Ze starých spotřebičů
se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhod-
ných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich
použití v hutích podle průzkumu, který nedáv-
no zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo
množství elektřiny, která by stačila obyvate-
lům třicetitisícového města na rok. Díky tomu
se také podstatně snižují emise skleníkových
plynů. 

Pět rad, jak nespáchat ekologický zločin
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V dostupném okolí Kolovrat se nacházejí zají-
mavá místa, kam stojí za to udělat si vycházku.
Najdeme tu vzácné rostliny a živočichy i geolo-
gické zajímavosti. Do některých míst nás zave-

dou naučné stezky. V našem malém seriálu se
pokusíme přiblížit zajímavé lokality v okolí
Kolovrat, a pokud budou okolnosti příznivé,
vycházku i zorganizovat. 

Skal a stepí, divočinou...
Co mají společného prérie, pusta, pampa

a celina? Ve všech případech se jedná o stepní
krajinu, tedy travnatou oblast mírného pásu bez
přítomnosti stromů. Stepní oblasti bývají typické
úrodnou půdou, trpící nedostatkem srážek, pří-
padně méně úrodné, ale zato suché půdy. Ve vět-
šině případů bývají na stepích vegetační období
dvě, a to je jaro a podzim, kdežto zbytek roku je
pro chlad nebo sucho vegetačním klidem. 

My se však za stepí nemusíme vydávat nikam
daleko. V okolí Kolovrat, v údolí Pitkovického
potoka, se nachází Pitkovická stráň, kde si může-
me stepní společenstva prohlédnout.

Pitkovická stráň
Pitkovická stráň je skalní ostroh, který je situ-

ován severozápadně od pražské čtvrti Pitkovice
na pravém břehu Pitkovického potoka. Nachází
se mezi Pitkovicemi, Křeslicemi, Petrovicemi
a Uhříněvsí. Nejbližší zastávkou MHD jsou
Pitkovice (cca půl kilometru). Pitkovická stráň je
jedním z nejstarších chráněných území v Praze,
již roku 1968 byla vyhlášena zvláště chráněným
územím (nyní přírodní památka) a je též součás-
tí přírodního parku Botič – Milíčov. Území tvoří

přirozený skalní výchoz, s malým lomem. Hlavní
horninou jsou zde modrošedé jílovité břidlice.
Stráň má výrazně stepní charakter. Skalní ostroh,
na němž se Pitkovická stráň nachází, byl v minu-
losti spásán, díky čemuž se zde dochovala step-
ní společenstva, jaká nejsou nikde v širokém
okolí. Pitkovická stráň je proslulá několika druhy
vzácných rostlin (mj. ovsíř luční, křivatec český,
rozrazil ladní) a živočichů (např. motýl otakárek
fenyklový). Nejpopulárnější vzácnou rostlinou
Pitkovické stráně je ovšem koniklec (celým jmé-
nem koniklec luční český), který tu každoročně
v dubnu v hojném počtu rozkvétá. 

Pohled na rozkvetlou koniklecovou louku by si
návštěvníci nenechali ujít.

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.

bohemica) je vytrvalá, bělavě chlupatá rostlina.

Stonek dorůstá za květu až

20 cm. Víceméně malé, většinou

válcovité květy jsou podepřeny

srostlým listenovitým útvarem.

Plody jsou nažky. Rostlina se

vyskytuje v suchomilných a teplo-

milných travinných porostech (stepních společen-

stvech), na skalách a ojediněle při okrajích lesů.

Koniklec luční je jedovatý, při dotyku může způso-

bovat podráždění pokožky až záněty, při požití

dochází ke zvracení a průjmu. Koniklec luční český

je silně ohroženým druhem, kdy je jeho výskyt

v našem nejbližším okolí omezen na jednotlivé

lokality ve středních a východních Čechách.

O vzácnou přírodní lokalitu Pitkovická stráň se
nyní pečlivě stará Základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Botič – Rokytka. Její čle-
nové stráň pravidelně sečou a zbavují ji nevhod-
ného porostu. V době kvetení konikleců také
louku hlídají před možnými vandaly. 

Pitkovická stráň je nejcennější přírodní lokali-
tou naučné stezky Povodím Botiče. Tato naučná
stezka spojuje městské části Hostivař, Petrovice
a Pitkovice. Seznamuje s cennými fragmenty
zachovalé přírody a chráněnými územími v povo-
dí potoka Botiče a Pitkovického potoka.

Stáňa Bartošová, foto Jan Moravec

Historická zvonička brzy
dostane nový zvon

V polovině listopadu loňského roku obecní zvo-
ník zjistil, že zvon na zvoničce v Tehovičkách je
prasklý. Po nahlášení závady na úřadu městské
části místní zastupitelstvo rozhodlo nechat zvon
opravit anebo ho nahradit novým.

V únoru poškozený
zvon prohlédl známý
zvonař Petr Rudolf
Manoušek a doporučil
zhotovit nový, který
by svou velikostí
odpovídal lucerně
zvoničky. V ní bude
instalován do původ-
ního uložení, které se
u zvoničky zachovalo.

Poté vedení obce objednalo zhotovení nového zvonu
u zvonařské firmy Petra Rudolfa Manouška. 

Historická zvonička se tak opět vrátí ke své
původní podobě. Po instalaci bude zvon vysvěcen.
Datum bude oznámeno v kolovratských tiskovinách. 

za spolek Kolowrat 

Jiří Missbichler, zvoník

Z historie zvoničky

Kolovratská zvonička pochází z období kolem
roku 1650. V té době byla hlavní dominantou
návsi malé osady zvané Tehovice, později
Tehovičky. Prvním zvoníkem byl uhříněveský uči-
tel, kterému bylo za tuto službu vypláceno 
1,46 zlatých ročně.

Zvonička je tvořena pískovcovým sloupem tos-
kánského typu. Na vrcholu sloupu je umístěna hra-
nolová lucerna, která je zakončena kulovitým
zastřešením. Na něm je pak křížek s ukřižovaným
Kristem. V lucerně zvoničky je zavěšen zvon, který
však není původní. Ten původní byl v roce 1942
zabaven německými okupanty, roztaven a použit pro
válečné účely. Po skončení druhé světové války byl
na zvoničku instalován zvon nový, který darovala
Československá strana lidová. Ani dnešní osazení
zvoničky není původní. Zvonička již dvakrát změnila
svou polohu. Poprvé byla přestěhována v roce 1928
kvůli stavbě rodinného domku řídícího učitele
Václava Hájka. Její prvotní umístění bylo asi o třicet
metrů dále jihozápadním směrem, nad roklí, kde se
těžil stavební kámen. Podruhé byla zvonička přestě-
hována o pár metrů do výhodnější polohy v roce
osmistého výročí od první písemné zmínky
o Kolovratech. 

Pravidelným zvoněním se dříve určovalo poledne
a večerní klekání. Místním hospodářům a obyvate-
lům se tak zvěstovala doba, kdy přerušit práce
a zasednout k obědu a večerní čas na krmení dobyt-
ka. Zvoničkou se oznamovaly i smutné události -
požáry, tragické zprávy či úmrtí některého ze sou-
sedů. Poslední zmíněná zvyklost se v Kolovratech
udržuje ještě i v dnešní době a to díky zvoníkovi
Jiřímu Missbichlerovi. 

Zásluhou Úřadu městské části Praha-Kolovraty
byla zvonička před několika lety zrekonstruována
a v letošním roce získá i nový, kvalitnější a vhodněj-
ší zvon. 

Naše zvonička se tak řadí mezi nejzachovalejší
pražské zvonice a je jednou z posledních, které
vyprovázejí občany na jejich poslední cestě. 

-tom-

Pitkovická stráň zve k jarní procházce
Zima se snad už konečně vzdala vlády a nastává teplejší období, které láká k poby-

tům venku a také k výletům. V naší městské části máme štěstí, že ač jsme v Praze,
máme kolem sebe stále dost hezkých přírodních lokalit.
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Ladův kraj zve na pochod
Dva pochody připravil pro všechny zájemce,

kteří chtějí strávit sobotní den v krajině kocoura
Mikeše, svazek obcí Ladův kraj.

První jarní kilometry mohou přijít turisté zdolávat
v sobotu 24. dubna 2010, kdy se koná pátý ročník
pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Na stezce,
dlouhé dvacet kilometrů, je deset zastavení, která
připomínají tohoto významného průmyslníka 
19. století. František Ringhoffer měl velký vliv na
tvorbu a přeměnu velkopopovické krajiny – zakládal
aleje, cesty a rybníky, zrekonstruoval zámek ve Šti-
říně i v Kamenici a znovu založil pivovar ve Velkých
Popovicích. Účastníci pochodu budou mít možnost
si areál pivovaru prohlédnout a ochutnat zdejší svě-
toznámý zlatavý mok. Start je u železniční zastávky
Mirošovice u Prahy v 9.30 hod. a trasu lze absol-
vovat nejen pěšky, ale i na kole.

O měsíc později (22. května 2010) se můžete
se svými dětmi vydat po trase, kterou utíkal do
světa kocourek Mikeš poté, co rozbil babiččin kra-
jáč se smetanou. Na cestě z Hrusic do Říčan nav-
štívíte místa a potkáte postavičky, které Josef Lada
popisuje ve své pohádce. Na startu bude možné
prohlédnout si zdarma Památník Josefa Lady.
Podrobnější informace o zmíněných akcích jsou na
webové stránce: http://www.laduv-kraj.cz . 

Na pouť pod Řípem párou
Na památné hoře Říp se nachází románská

rotunda, zasvěcená sv. Jiří a Vojtěchu, kterou
nechal v roce 1126 na paměť vítězné bitvy
u Chlumce obnovit a rozšířit kníže Soběslav I. Již
od konce 16. století se konají na toto místo,
k uctění svátku sv. Jiří, tradiční poutě. Ani letoš-
ní rok nebude výjimkou.

V sobotu 24. dubna 2010 se v okolí bájné hory,
na otevřené scéně u obce Rovné, uskuteční řípská
pouť s bohatým doprovodným programem.
Návštěvníci z Prahy mohou k cestě na Říp využít
jízdu parního vlaku „Svatý Jiří“, který odjíždí
z pražských Vršovic v 8.42 hod., a z pražského
hlavního nádraží v 8.54 hod. Parní vlak bude sesta-
ven z historických vozů třetí třídy s dřevěnými lavi-
cemi a bufetovým vozem. 

Záhada kroniky trojánské
Národní knihovna České republiky ve své Galerii

Klementinum přichystala výstavu, která přibližuje
návštěvníkům zavedení knihtisku v českých
zemích a jeho dopad na středověkého člověka.
Jádrem expozice je soubor tisků, které pocházejí
z vůbec první tiskařské dílny v Čechách.
Návštěvník současně na výstavě rozplétá záhadu
Kroniky trojánské, jež je nejznámějším dílem ze
skupiny našich nejstarších tisků. -tom-

Vyplývají z užívání vlastní nemovitosti pro
účely bydlení nějaké daňové výhody?

Ano. Fyzická osoba, která je vlastníkem nemo-
vitosti (bytu nebo rodinného domu), která slouží
pro trvalé bydlení vlastníka nebo osob blízkých (tj.
manželů, dětí, rodičů apod.), může jako odčitatel-
nou položku od základu daně z příjmů uplatnit
zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření
nebo z hypotéčního úvěru poskytnutého na byto-
vé potřeby, a to nejvýše 25 000 Kč za měsíc,
resp. v úhrnu nejvýše 300 000 Kč za rok. Pokud
je účastníky smlouvy o úvěru více osob, může
úroky jako odčitatelnou položku uplatnit jedna
z nich, případně každá z nich rovným dílem.
Přesné podmínky uplatnění těchto úroků jsou sta-
noveny v § 15 zákona o daních z příjmu (ZDP).

Jakým způsobem se úroky z úvěru na bytové
potřeby uplatní v daňovém přiznání?

Na zaplacené úroky je nutné mít potvrzení sta-
vební spořitelny nebo banky, které úvěr poskytly,
a toto potvrzení je nutné přiložit k daňovému při-
znání, případně předat zaměstnavateli k provede-
ní ročního zúčtování daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti. Dále je třeba prokázat
finančnímu úřadu, případně zaměstnavateli,
vlastnictví nemovitosti výpisem z katastru nemo-
vitostí a doložit kopii smlouvy se stavební spoři-
telnou nebo s hypotéční bankou o poskytnutí
úvěru na bytové potřeby. Aby mohl vlastník
nemovitosti úroky v daňovém přiznání uplatnit,
musí nemovitost vlastnit po celý kalendářní rok,
v roce nabytí nemovitosti k 31.12., a musí nemo-
vitost užívat pro potřeby vlastního trvalého bydle-
ní nebo trvalého bydlení osob blízkých. Úroky
z úvěrů na bytové potřeby se uplatňují v daňovém
přiznání, případně v ročním zúčtování daně z pří-
jmů ze závislé činnosti provedeném zaměstnava-
telem. 

Co když vlastník nemovitosti, např. bytu,
tento byt pronajímá jiné osobě? Má z tohoto
důvodu nějaké daňové povinnosti?

Ano. Pokud fyzická osoba byt nebo rodinný
dům, jehož je vlastníkem, pronajímá jiné osobě
za úhradu (nájemné), jedná se o příjem z pronáj-
mu podle § 9 ZDP. Zdanitelným příjmem je přija-
té nájemné v daném kalendářním roce. Pokud
fyzická osoba současně s bytem nebo rodinným
domem pronajímá také vnitřní vybavení (nábytek,
sekačku na trávu apod.), pak i nájemné za tyto
věci jsou zdanitelným příjmem podle § 9 ZDP.

Může vlastník nemovitosti, který jí pronají-
má, uplatnit nějaké výdaje?

Ano. Při uplatnění výdajů může pronajímatel
postupovat dvěma způsoby. Buď může uplatnit
výdaje ve skutečné výši (např. výdaje za opravy,
vymalování, servis kotle, údržbu zahrady, odpisy

apod.) nebo může uplatnit výdaje v paušální
výši 30% z příjmů. V tomto paušálu jsou pak
zahrnuty veškeré náklady pronajímatele v souvi-
slosti s pronájmem. Rozdíl mezi příjmy z nájem-
ného a výdaji je „ziskem“ z pronájmu ke zdanění,
který se uvádí do daňového přiznání.

Má daňové povinnosti vlastník nemovitosti
v případě, že tuto nemovitost v roce 2009 pro-
dal?

Zde je odpověď složitější. Je třeba postupovat
přesně podle § 4 ZDP, tj. podle druhu nemovitos-
ti, která byla prodána, podle účelu jejího používá-
ní vlastníkem a podle doby, která uplynula od její-
ho nabytí. Od daně z příjmů jsou osvobozeny
příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu,
pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně
po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
Osvobozeny od daně jsou také příjmy z prodeje
rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodá-
vající neměl bydliště nejméně po dobu 2 let bez-
prostředně před prodejem, ale které prodávající
použil na uspokojení bytové potřeby, tj. např. na
nákup jiného bytu nebo rodinného domu. Pokud
nejsou tyto podmínky splněny, pak je prodej
nemovitosti od daně osvobozen po pěti letech od
nabytí. Splnění podmínek pro osvobození příjmů
z prodeje nemovitostí od daně z příjmů je nutné
prokázat správci daně. Příjmy osvobozené od
daně se do daňového přiznání neuvádějí. Příjmy,
které osvobozené od daně nejsou, se do daňové-
ho přiznání uvádějí. „Ziskem“ ke zdanění při pro-
deji nemovitostí je rozdíl mezi prodejní cenou
a cenou, za kterou prodávající nemovitost nabyl.

Do kdy musí fyzická osoba daňové přiznání
podat?

Daňové přiznání se podává do konce března
po skončení kalendářního roku, tj. za rok 2009
nejpozději do 31.3.2010. Pokud daňové přiznání
podává za poplatníka na základě plné moci daňo-
vý poradce, pak se lhůta prodlužuje do
30.6.2010. Do daňového přiznání musí fyzická
osoba uvést své veškeré příjmy, které podléhají
zdanění, daň si sama vypočítat, a to včetně
uplatnění odčitatelných položek a slev na dani.
Daň z příjmů, případně doplatek na dani nad výši
zaplacených záloh, je splatný ve lhůtě pro podá-
ní daňového přiznání.

Ing. Bohumil Voženílek,

autor je daňový poradce

Poznámka: Redakce Kolovratského zpravoda-
je uvítá dotazy a náměty čtenářů, týkající se
daňové problematiky, na které autor rubriky rád
odpoví. Dotazy by se neměly týkat podnikatel-
ských aktivit právnických a fyzických osob, ale
pouze daňových povinností fyzických osob
nepodnikatelů.

Daň z příjmů fyzických osob – daňové možnosti
a povinnosti vlastníků nemovitostí

V minulém čísle Kolovratského zpravodaje jsme si řekli, jaké povinnosti mají
vlastníci nemovitostí k dani z nemovitostí na rok 2010. Protože skončil rok 2009, je
dobré si říci, jaké daňové povinnosti, případně možnosti, mají vlastníci nemovitos-
tí, fyzické osoby, z užívání vlastní nemovitosti, z pronájmu nebo z prodeje nemovi-
tosti v roce 2009.
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Pro nového velitele Martina Dynybila
je jeho předchůdce velkým vzorem

Po téměř třiceti letech střídá Antonína Burdu ve funkci velitele kolovratských dob-
rovolných hasičů Martin Dynybil. Pětatřicetiletý hasič je u zásahové jednotky pat-
náct let. Vyzkoušel si už funkci jednatele i starosty a na novou roli se těší. Doufá,
že se bude moct spolehnout na kamarády tak, jako doposud, a že mu v začátcích
pomůže i jeho zkušený předchůdce Antonín Burda.

Pane veliteli, mohl byste ve stručnosti vyjmenovat větší případy, u kterých v loňském roce
zasahovali kolovratští hasiči?

Počet zásahů nebyl vloni příliš vysoký. Celkem jsme vyjížděli k sedmnácti případům. Většinou
se jednalo o technickou pomoc, kdy jsme pomáhali vyčistit studnu nebo pokácet strom. Mohu
také zmínit výjezd do Lipan, kde blesk při bouřce doslova sestřelil komín na rodinném domku.
V Kolovratech jsme hasili hořící tee-pee na hřišti v areálu U-rampy. 

Na podzim se vozový park vašeho sboru rozrostl o lehké zásahové vozidlo Ford Tranzit. Jak
vám nová technika slouží?

Na novém voze postupně provádíme různé úpravy, aby mohl sloužit při náročných technických
zásazích a přepravovat i dýchací techniku. Vůz bude vybaven plovoucím čerpadlem, elektrocen-
trálou nebo motorovou pilou. Chceme ho vybavit tak, aby se dalo použít například při povodních. 

Čekají i starší techniku nějaké opravy?
Snažíme se získat peníze na opravu Tatry 815, u které bychom chtěli vyměnit nádrž na vodu.

Repase je nutná, protože automobil slouží už 24 let. Výměnu nádrže odhadujeme na tři čtvrtě
milionu korun.

V lednu jste ve funkci vystřídal dlouholetého velitele Antonína Burdu. Jak na dobu, kdy jste
pod jeho vedením sloužil u sboru, vzpomínáte?

Tonda byl pro mě vždy velkým vzorem. Mě osobně přivedl do sboru bývalý starosta Franta
Jeništa a od Tondy jsem se učil. Byl dobrý organizátor, „hasičině“ opravdu rozuměl. Byl to pří-
sný, ale férový chlap. Co měl na srdci, to i na jazyku. Chtěl bych mu na tomto místě za všechno
ještě jednou poděkovat. 

Rádi vzpomínáme, jak celou zásahovou jednotku vzal párkrát na soustředění do Malenic
u Volyně.

Jaké povinnosti vás na začátku roku v nové funkci čekají?
Jsou před námi volby do orgánů Sdružení hasičů hl. m. Prahy a hned začátkem dubna jsou na

programu velitelské dny u kolegů ve Strašnicích. Na sjezd delegátů budeme vysílat Ivo Hasalíka
a Mirka Marinčiče. Jinak, co se týká práce, pokračujeme v zaběhnutých kolejích. 

Každý rokem si na valných hromadách neodpustíte připomínku, že operační středisko
nepovolává vaši jednotku k zásahům přímo v Kolovratech. Je nějaká naděje, že by se situace
v dohledné době změnila?

Stává se, že v katastru naší obce
zasahují profesionální jednotky,
aniž by operační středisko vyrozu-
mělo i náš sbor. Jsou ale případy,
kdy nás o neštěstí informují. Záleží
na tom, která směna právě slouží.
Z praxe víme, že profesionální
sbory se do Kolovrat pod patnáct
minut nedostanou, zato my se na
místo dostaneme do deseti minut.
Mrzí nás to, že o některých přípa-
dech se nedovíme a chtěli bychom
se za tuto situaci lidem
v Kolovratech omluvit.

Jaké je složení kolovratského sboru. Nechybí vám mladí členové?
Bohužel už delší dobu se nám nedaří sbor omladit. Jakoby mladí lidé neměli o tuto práci zájem.

Přitom program kroužku, který se schází každé pondělí od pěti hodin, je zajímavý. Abychom při-
táhli nové děti a mládež, chceme schůzky zpestřit například táborákem. Jinak členská základna
zůstává stejná, ubývá pouze lidí u zásahové jednotky.

U zásahové jednotky jste už patnáct let, vybavíte si nejnáročnější zásah?
Snad požár Průmyslového paláce – to byl opravdu fajrák. Při likvidaci ohně jsem vydýchal tři

přístroje. Pracoval jsem s rozbrušovacím agregátem, v Holešovicích jsem si opravdu máknul.
A další zásah, na který nezapomenu, byly povodně. V nejhorší den jsme byli na Úřadu vlády, a to
od čtyř hodin ráno. Vidět stoupat vodu nebyl dobrý pocit. Ale musím zmínit, že se vládní úřední-
ci o nás pěkně postarali.

Blanka Oujezdská

Bývalý velitel Antonín Burda
vedl sbor tři desetiletí 

Dne 9. ledna 2010 ukončil činnost velite-
le Sboru dobrovolných hasičů v Kolovratech
Antonín Burda. Tuto dobrovolnou a vysoce
odpovědnou funkci zastával 29 roků.

Byl jedním z nejlepších velitelů, které kdy
kolovratský hasičský sbor měl. Do sboru
vstoupil v roce 1974, v době kdy sbor osla-
voval 80. výročí od svého založení. Pro jeho
schopnosti se brzy stal členem výboru sboru,
kde byl velkou posilou. 

V roce 1980 byl Valnou hromadou SDH jme-
nován velitelem sboru, kterou odpovědně vyko-
nával až do roku 2009. Do této funkce velitele
zásahové jednotky byl také jmenován Radou
Místního národního výboru, po roce 1990
i zastupitelstvem Místního úřadu v Kolovratech.
Práce ve sboru a pomoc občanům v nouzi se
mu stala životním posláním. Pod jeho vedením
se činnost sboru a zásahové jednotky stále
zlepšovala, až se zařadila na jedno z předních
míst z jedenácti jednotek sborů dobrovolných
hasičů v hlavním městě Praze.

Antonín Burda se zasloužil o moderní vyba-
vení požární techniky, nejmodernější vybavení
členů zásahové jednotky ochrannými pro-
středky a dýchací technikou. Mnoho let byl
členem Výkonné rady Městského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska hl. m. Prahy,
kde byl členem rady velitelů.

Bývalý velitel má zásluhy na udržování
mezinárodní spolupráce s dobrovolnými hasi-
či ze spolkové republiky Německo, zejména se
sborem z Wuppertalu. Je držitelem mnoha
svazových Čestných uznání a medailí Ústředí
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Je držitelem několika vyznamenání dobrovol-
ných hasičů Německé spolkové republiky.

Toníku, jménem všech členů Sboru dobro-

volných hasičů v Kolovratech Ti děkujeme za

Tvoji dlouholetou práci ve funkci velitele, ve

které jsi nezklamal. Děkujeme Ti za upřímné

kamarádství a za vše, co jsi pro sbor vykonal.

Do dalších let ti přejeme hlavně hodně

zdraví a věříme, že nám zůstaneš dobrým

rádcem.

za Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kolovraty

Jiří Missbichler, kronikář sboru

Antonín Burda (vpravo) s Martinem Dynybilem při

Valné hromadě SDH Kolovraty v lednu 2008

Z loňského zásahu po bouřce v Lipanech
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KlubKo nadělilo Mikulášskou
i Valentýnskou besídku

Již tradičně se koncem loňské-
ho roku konala Mikulášská besíd-
ka, kde opravdový čert a anděl
měli pro děti připraveno spoustu
soutěží a veselého tancování.
Účast byla bohatá a děti nadšené.
Naši nejmenší jezdili na koloběž-

kách, skákali v pytli nebo házeli míčkem na cíl.
Čert byl poměrně milý a podařilo se mu nejmen-
ší děti nerozplakat. Korunou večera byl Mikuláš,

který rozdával dárečky hodným dětem a také si
s nimi zatančil. Někteří přišli v maskách, které
byly překrásné a tak se sál hemžil malými čertí-
ky či roztomilými andílky. Klobouk dolů před
rodiči, kteří si umějí takto vyzdobit svého potom-
ka. Nezapomněli jsme ani na školáky, kterým
jsme malé překvapení poslali formou školních
čertů, andělů a Mikulášů.

Naše Základní škola měla také bohatého
Ježíška a tak pod stromečkem našla roletové
plátno k dataprojektoru, LCD obrazovku, notebo-
ok, mikrovlnou troubu k výrobě batikovaných
věcí či přenosné radiomagnetofony k přehrávání
CD a DVD.

Další akcí byla únorová Valentýnská párty,
která nás také příjemně překvapila účastí dětí,
především těch do růžova oblečených. Tentokrát
mezi děti zavítal kouzelník a mnoho z nich si
dlouho lámalo hlavičku nad jeho kouzly. Kouzla
a čáry střídalo tancování a písničky a děti se
dobře bavily.

Plány pro jaro již také máme. Jestli nám bude
přát štěstí, chtěli bychom rozjet naše webovky.
Rádi bychom na nich prezentovali akce a přede-
vším se chceme podělit o stovky fotek. 

Škola se pustila do inovací a tak poslední
dubnový týden by se měla uskutečnit Školní
akademie, se kterou rádi pomůžeme. V pátek 
30. dubna organizujeme již tradiční Pálení čaro-
dějnic vedle hřiště s U-rampou, kde na děti bude
čekat bohatý program. 

Teď si už jen budeme přát, aby zima za sebou
zavřela vrátka. A kéž přijde i opravdové jaro plné
sluníčka, pohody a rozkvétajících kytiček. 

Klub Kolovraty srdečně zve všechny rodiče
a především děti na obě akce.

za KlubKo Iveta Hrubá

Lipenský trojboj si školáci užili už podruhé
V polovině ledna jsme s dětmi opět vyrazili na lyžařský zájezd na Lipno. Vzhledem

k tomu, že se loňský pobyt velmi vydařil, vyjelo letos 36 dětí od I. do V. ročníku. Také
složení dospělých doznalo značných změn. Na vysoký počet dětí jsme s sebou vzali
i zdravotnici.

Cesta do areálu hotelu Panorama proběhla bez větších potíží, silnice byly průjezdné, akorát
v místě se autobus neotočil, a tak jsme tahali lyže a batohy asi tři sta metrů – alespoň jsme se

zahřáli. Samotný průběh pobytu byl podobný
loňskému. Lyžování, bruslení, plavání – to byla
hlavní náplň našeho nádherného zájezdu. Ani
10 km po ledu do Frymburku jsme letos nevy-
nechali, chlapci z páté třídy zpáteční cestu
zmákli za 40 minut! Musím podotknout, že pla-
vání mnozí proměnili v brouzdání, sezení ve
vířivce a unášení v rychloproudu. 

Přece však byly rozdíly oproti loňsku: celý týden bylo zataženo, led měl pouhých 25 cm, tedy
o 20 cm méně než loni, zato napadlo více sněhu a byl kvalitnější. V areálu bylo mnohem více lidí,
ale kvalita služeb personálu v ubytovně, v servisu, v půjčovně a na sjezdovce byla vynikající.

Jeden náš borec při šikovném manévru utrhl vázání. Ze sjezdovky ho odvezli na skútru rych-
lostí nevídanou. Utržené vázání mu sehnali v náhradních dílech a namontovali za 200 Kč do dru-
hého dne. Vázání mu seřídili za dvacku na kafe. Uznejte,
byli jsme vůbec u nás doma v Česku?

Po návratu si děti mohly poprvé vyslechnout rozbor
lyžování na základě záběrů z videokamery zakoupené
klubem školy. Pro mnohé děti bylo překvapením vidět
se na lyžích ze záznamu.

Poděkování patří pedagogickému sboru za profesi-
onální přístup, Janě Šlajerové, juniorce za skvělý výcvik
na bruslích a lyžích a také za trpělivost s domnělými lyža-
ři, ale i pánům Stejskalovi a Čuřínovi za spolehlivý dozor a nekonečné zavazování bruslí. Zdravotnici
Renatě Vosáhlové za skvělé opatrování robátek, panu Markovi a jeho posádce za bezproblémový
pobyt a vydatnou kuchyň, všem dětem za upřímnou snahu poslouchat cizí a dle nich mnohdy zby-
tečné příkazy (třeba vezmi si podkolenky do bruslí) a Pánu Bohu za to, že jsme to ve zdraví přežili.

Dovětek: Moc prosím některé rodiče, aby příště dětem přibalili i přezkáče a pokud možno
dětem na cestu nedávali věci do kufrů sloužících spíše pro přepravu věcí na Expedici Špicberky. 

Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ

Zápis do prvního ročníku ZŠ byl rekordní
Zápis do prvních tříd, který se konal ve třech dnech na začátku února, byl zápi-

sem po všech stránkách rekordním. Dostavilo se 53 dětí, další dvě přišly mimo ter-
mín. Celkem tedy bylo u zápisu 55 dětí! Do
prvních ročníků bylo přijato 44 dětí, u ostat-
ních rodiče, nebo učitelé doporučili odklad
školní docházky.

V září otevřeme opět dvě první třídy. Zápis jako
vždy proběhl v přátelské, tvůrčí atmosféře bez
závažnějších organizačních problémů. Mnohé děti
prokázaly skvělou připravenost do prvního ročníku.

Děkuji učitelkám za přípravu a průběh, rodičům
a dětem za příjemnou atmosféru, žákům pátých tříd

za skvělý doprovod. Neformální setkání rodičů prvňáků a budoucích učitelek v prvních třídách se
bude konat 14. 6. 2010 v 17 hodin v nové budově školy.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ

Základní škola oznamuje, že od 15. 3. 2010 uzavírá smlouvy na

pronájem víceúčelového hřiště u trati v sezóně 2010.
Cena pronájmu je od 120 do 150 Kč za hodinu. Více informací

na telefonním čísle 737 980 450 nebo po domluvě přímo v ředitelně školy.

Na hřišti mohou potrápit svou tělesnou schránku fotbalisté, nohejbalisté, tenisté, 
házenkáři, basketbalisté, volejbalisté. Na hřišti je k dispozici WC a sprcha. 

Sezónu bohatou na skvělé sportovní zážitky přeje ředitel ZŠ.
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Sněhová nadílka, jakou Praha nepamatuje dvanáct let, potrápila také obyvatele

Kolovrat. Odstraňování sněhu připomínalo zejména v prvních dnech sněhové

kalamity boj s větrnými mlýny, protože pluhy silničářů hrnuly sníh odklizený

z chodníků zpátky před domy. Radost ale neskrývaly děti, kterým haldy sněhu

posloužily jako skluzavka a zmrzlý sníh jako vynikající materiál ke stavbě iglů.



13 ... Kolovraty v zimě

V jedno březnové dopoledne zavítaly do knihovny děti ze školky. Jejich starším kamarádům povídala o proměně

kukly v motýla fotografka Pavla Vrbová, která v únoru vystavovala své fotografie v Infocentru.

I letos si školáci z Kolovrat v rámci Dne zdraví mohli pod 

vedením lektorů vyzkoušet jak poskytnout první pomoc.

V březnu návštěvníci knihovny obdivovali přírodu Islandu, jak ji

zachytili svým objektivem Marian Lechnýř a Kristýna Šimková.

Tříkrálový koncert v podání sboru Cantio Antigua přispěl i letos

ke klidné novoroční atmosféře.

Plesovou sezónu završil maškarní bál pro dospělé a také pro děti

pořádaný organizací TJ Sokol. Maškary i tentokrát chodily od

domu k domu a obyvatelům Kolovrat slibovaly dobrou zábavu.

Klub Tvořeníčko se schází v prostorách

Infocentra už třetím rokem a o kursy 

pro šikovné ruce je neustálý zájem.

Vizážistka Lucie Trousilová předvedla kolovratským ženám 

a dívkám nové trendy v líčení.

V Infocentru každý čtvrtek tančí salsu

pod vedením mladé lektorky desítka žen.

Letošní Velikonoční jarmark otevřela svojí výstavou obrazů

Renata Charousková z Krnova. O bohatý program se kromě

souborů z Kolovrat postarali i hosté - Veselá parta seniorek

s Moravskou besedou nebo Dětský lidový soubor Modřenec.

Nezapomenutelným uměleckým zážitkem byl recitál kytarové-

ho mistra Gabriela Natilly v Infocentrum s knihovnou na závěr 

jarmarku.
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Velikonoční tvoření s dětmi
Velikonoce jsou již za dveřmi, a tak vám přinášíme dva tipy na velikonoční tvoření, které

zvládnou s naší pomocí i děti.

1. postup – Velikonoční sádrové odlitky

Potřebujeme:

• formu na sádrové odlitky - koupíte ji v papírnictví nebo výtvarných potřebách (cena se
pohybuje od 30 až do 250 Kč – záleží na materiálu, z kterého je forma vyrobená)

• sádru – nejlépe bílá, pro modeláře
• vodu
• kelímek na míchání sádry
• plastové hladítko

1. Sádru smícháme s vodou v plastovém kelímku. Poměr sádry a vody je uveden na obalu
sádry. 

2. Pracovat musíme rychle, sádra rychle tuhne. Sádrou naplníme formu a uhladíme plastovým
hladítkem. Sádru necháme zatuhnout. 

3. Po zatuhnutí sádry odlitky vyloupeme z formy. 
4. Malovat na odlitky můžeme akrylovými barvami, vodovými barvami nebo barvami prstový-

mi (v případě malých dětí). 
5. Hotový, namalovaný odlitek ještě přelakujeme. A originální velikonoční výzdoba je hotová.

2. postup – Mozaikové vajíčko

Potřebujeme:

• plastové bílé vajíčko
• lepidlo na mozaiku
• mozaikové kamínky
• popřípadě spárovací hmotu, kelímek a houbičku

1. Vajíčko potřeme slabou vrstvou lepidla na mozaiku.
2. Na lepidlo pokládáme mozaikové kamínky – pravidelně nebo nahodile, popř. můžeme vytvá-

řet i vzory.
3. Kamínky polepíme celé vajíčko a necháme zaschnout (lepidlo zprůhlední).
4. A vajíčko je hotové. Pokud chceme, můžeme ještě na závěr rozdělat spárovací hmotu a vajíč-

ko dle návodu na spárovací hmotě ještě „vyspárovat“. 

Veselé Velikonoce za TVOŘENÍČKO přejí Jana a Jiřka

Prožijme Velikonoce radostně

Při příležitosti prvních jarních svátků si lidé nav-
zájem přejí „Veselé Velikonoce“.

Co tím vyjadřují? Patrně to, že mají možnost
„vesele“ prožít sváteční dny, kdy nemusí jít do
práce. Odpovídá však toto označení tomu, co se
o Velikonocích událo a proč je slavíme?

Mnozí z nás netuší, že Velikonoce jsou nazvány
podle „veliké noci“, ve které Židé vyšli z Egypta
a později se v této noci odehrály události Ježíšova
ukřižování. Cesta izraelského lidu byla sice cestou
ke svobodě, ale žádná zábava to nebyla. Naopak.
Izraelci byli vystaveni opakovaným útokům etnik –
národů či kmenů – jejichž územím procházeli.
Dokonce nastaly situace, kdy se chtěli raději vrátit
do egyptského otroctví, protože tam měli alespoň
co jíst a pít. Kdyby Bůh nebyl věrný svým slibům,
které dal Izraeli, nejen že by jeho lid nedošel do
zaslíbené země, ale byl by cestou vyhlazen.

Ani Ježíšovo ukřižování nebylo nic veselého,
i když se z něho radoval nejen Pilát, ale dokonce
i židovští představitelé, kteří nepřijali skutečnost, že
Ježíš je mesiáš, spasitel. Za Ježíšovou popravou
nestojí žádný jeho zločin, ale jejich zlá vůle, což
vyústilo v Jidášovu zradu.

Výraz „veselé“ nemůže vyjádřit ani to, co připo-
míná oddíl z Janova evangelia (19.17-37), tedy, že
byl Ježíš po své smrti vzkříšen a zve lidi k následo-
vání a věčnému životu.

A právě v tom je význam Velikonoc! Je to výzva,
abychom žili a umírali s nadějí, že nám Ježíš takto
otevřel bránu do nového života, jehož čas a podobu
určí jen on sám.

Protože jde o tak závažné věci, vybízejí nás
Velikonoce k tomu, abychom se my, kteří dosud
žijeme, zamysleli nad sebou a ptali se, jaký je náš
vztah k Bohu a ke všemu, co nás s ním spojuje.

Základem k tomu je Bible, Starý a Nový zákon.
Opět cituji Jana Wericha, který vyzval také nás těmi-
to slovy: „Čtěte Bibli, tam to všechno je!“ Zda sám
byl pilným čtenářem této Knihy knih, to nevím. Vím
však, že měl pravdu. Žasnu, jak je aktuální otázka
našeho vztahu k Bohu právě v době, která je před
námi. Bible nás svým velikonočním poselstvím
vybízí, abychom se ptali, jaký je náš vztah k druhým
lidem, k našim nejbližším, ale i k těm nejvzdáleněj-
ším, s nimiž se nikdy nepotkáme v tomto pozem-
ském životě.

A zde se neobejdeme bez slova „láska“. Láska
však není pouze slovo, pouhá řeč a záležitost sexu-
ality. Jsou to právě Velikonoce, které ukazují a při-
pomínají pravou podobu lásky. Je to ochota oběto-
vat se ve prospěch těch druhých. Ne ovšem v té
podobě, že se vzdám svého života, abych o něj při-
pravil ostatní, jak se dnes často ve světě děje. Právě
proto se musím ptát, co všechno dělám proto,
abych pomohl k radostnému životu svým bližním,
zejména těm, kteří potřebují pomoc různým způso-
bem, slovem i činem.

Končím tím, že vás odkazuji na svá velikonoční
zamyšlení v předminulém a minulém ročníku
Kolovratského zpravodaje. Ilustrační obrázek připo-
míná, že velikonoční radosti nás nemůže zbavit ani
to, že by přišlo opět zimní počasí místo jarního.

Přeji vám, abyste prožili tyto svátky radostně
a s vědomím, že jste byli obdařeni Boží milostí
v Ježíši Kristu a stali jste se jejím zrcadlem pro své
nejbližší i nejvzdálenější, a to ne pouze v přímluv-
ných modlitbách.

Váš Jiří Zejfart
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Při vzpomínce na konec války se musíme vrátit
o měsíc zpět, kdy se na dvoře velkostatkáře Josefa
Křížka usídlil elitní oddíl německé armády v počtu
asi osmdesáti vojáků s velitelem a čtyřiceti jezdec-
kými koni.

Koně byli každé ráno volně vyháněni na pastvu na
louky pod Skálou. U hostince pana Stárka se stočili
do dnešní ulice Vášova a přes pole pana
Polaneckého se dostali na louky, kde je několik vojá-
ků páslo až do večera. Pak se tryskem vraceli do
dvora. Za stádem jeli dva tři vojáci na koních a hnali
ho před sebou. Dusot koňských kopyt bylo slyšet na
Skálu už od dvora. Několikrát týdně vodívali koně
plavit do Návesního rybníka.

Majitelům pozemků bylo slíbeno, že jim bude
proplacena náhrada za spasenou trávu, ale nedosta-
li nic. 

Těsně před pražským povstáním německá armá-
da z Kolovrat odešla. Bylo to 1. května 1945. Hned
druhý den dorazilo 52 pěších vojáků, kteří byli uby-
továni ve škole. Jejich úkolem bylo střežit železnici,
mosty a propustky pod tratí. S nimi nebyla žádná
potíž, chovali se slušně. Jen jejich mladý velitel se
vymykal.

Bojová nálada začala již v pátek 4. května 1945.
V podvečerních hodinách jezdily osobní vlaky se
státními vlajkami. Cestující jimi mávali v otevřených
oknech vagónů a provolávali „Ať žije svoboda“. 

V ten den telefonovali do Kolovrat z Okresního
úřadu v Říčanech, aby byly odstraněny všechny
německé nápisy. Když na obchodě pana Kropáčka
Na Parkáně, kde je dnes restaurace U Čeréze, sun-
daval lakýrník Stanislav Květoň nápis, ze zahrady
paní Ženíškové vyšel německý voják. To všechny
kolem zarazilo, ale když se vysvětlilo, že jde
o Poláka, lidé si oddechli a v odstraňování nápisů se
mohlo pokračovat. 

V sobotu 5. května 1945 byl děsivý den.
Obyvatelstvo napjatě čekalo, co se bude dít. Ve dva-
náct hodin byla vyvěšena na Obecním úřadu česko-
slovenská vlajka. O čtvrthodinu později se ozvalo
volání rozhlasu o pomoc. To byl signál k povstání.
Revoluční výbor v Kolovratech, který byl tajně usta-
ven již dříve, toto volání zaslechl a začal svou ozbro-
jenou akci. Nejdříve se ve škole jednalo s velitelem
posádky o odevzdání zbraní, ale ten výzvu odmítl
a s posádkou se zabarikádoval ve škole. 

Boj o školu si vyžádal život poštovního zřízence
Kolem druhé hodiny odpoledne začal otevřený

boj o školu. Došlo k prudké přestřelce mezi vojáky
s jejich velitelem v čele a občany Kolovrat. Ti byli
posíleni několika partyzány se zbraněmi a municí.
Při střelbě asi osmdesáti ran z vojenských pušek
a automatických pistolí byl zastřelen kolovratský
občan, poštovní zřízenec Josef Merbs z č.p. 280
(dnes ulice Ve skále). Tuto událost připomíná
pamětní deska umístěná na průčelí domu naproti
škole.

Někteří vojáci byli odzbrojeni a zajati na svých
strážních stanovištích kolem trati, ale většina jich
byla ve škole. Vojáci by se rádi vzdali, ale mladý
velitel jim hrozil zastřelením. Když situace vrcholila
v nervozitu, kdosi od Cíglerů z č.p. 143 (dnes ulice
U Železnice) přivedl asi dvacetiletého mladíka v civi-
lu. Byl to ruský parašutista, mladý Uzbek Krháš
Dižurabajev z Taškentu, který se v Kolovratech skrý-
val už od konce roku 1944. Nejprve přebýval u kri-
minálního rady Kirchnera v č.p. 182 (dnešní ulice

Na Ročkově) a později v rodině Josefa Cíglera z č.p.
143 (dnešní ulice U Železnice). Voják přelezl přes
dvorek u Štekerů (č.p. 135) školní zeď ze západní
strany, kde byla budova bez oken, proplížil se podél
stěny ke sklepním okénkům a hodil do sklepa gra-
nát. Po této akci Němci uznali zbytečnost odporu
a krátce po šestnácté hodině se celá posádka vzda-
la. Velitel byl odvezen do Uhříněvsi, odkud byl velí-
cím důstojníkem tamního odboje poslán zpět do
Kolovrat, aby byl předán lidovému soudu. Velitel byl
za zastřelení Josefa Merbse a za to, že neustálým
střílením a ostřelováním domů u školy ohrožoval
život obyvatel, jednomyslně odsouzen k trestu smrti
oběšením. Rozsudek byl vykonán kolem šesté hodi-
ny večer. Velitel byl oběšen na první lípě u školy.
Zajatí vojáci byli shromážděni v sále U Boudů
a potom odesláni do zajateckého tábora v Říča-
nech. 

Kolovratského povstání se se zbraní v ruce
zúčastnilo třiatřicet mužů. Vojenskými veliteli byli
poručíci v záloze František Kučera z č.p. 27, bratr
kolovratského mlynáře, a Josef Komárek z č.p. 31.
Strážní službu organizoval Karel Bouček. Velitelství
bylo na Obecním úřadu a přechodně u Ladislava
Stárka, řezníka. U něj byl také telefon, využívaný
hlavně Revoluční gardou, která zajišťovala bezpeč-
nost obce. Získané zbraně byly použity pro vyzbro-
jení gardy. Stráže se držely na všech cestách a sil-
nicích, vedoucích do obce. Téhož dne byl ustaven
revoluční výbor v jehož čele stál Jan Dobrý, Josef
Cígler, Jaroslav Bouda, František Kučera, Josef
Komárek a František Švec.

6. května 1945 lidé pomáhali zásobovat
Vinohradskou nemocnici

Šestého května, v neděli v noci, přišlo nařízení
budovat zátarasy na silnicích, vedoucích do obce,
aby se zabránilo vniknutí německých tanků do obce.
Hned ráno, za deštivého počasí, se začaly zátarasy
budovat. Těchto prací se účastnilo velké množství
mužů. Lidé byli vyděšeni a schovávali se ve skle-
pích, kde měli jídlo i peřiny. V noci spali oblečeni,
aby byli připraveni k útěku. 

Kolovraty byly jednou z prvních obcí říčanského
okresu, které pochopily těžkou zásobovací situaci
hlavního města Prahy. Již v neděli, v druhý den
revoluce, byla z obce vyslána první dvě auta se
zásobami mléka, chleba a dalšího zboží z obchodů
do Vinohradské nemocnice. 

Ozbrojená šestičlenná skupina, doprovázející
konvoj se zásobami, musela překonat těžké překáž-
ky, několikrát překládat zboží přes zátarasy a na sil-
nici směrem ku Praze udělat objížďku na Dubeč, aby

se vyhnula postupujícímu nepříteli. Nikdo z těch,
kdo se této cesty účastnil, nikdy nezapomněl na
pohnuté chvíle při předávání potravin v nemocnici.
Ošetřující personál je z vděčnosti objímal za včas-
nou pomoc, neboť raněných přibývalo a potravin
kvůli odříznutému přísunu ubývalo.

9. květen 1945 byl také dnem pohřbu Josefa
Merbse

Kolovratští občané si oddechli až 9. května. To již
začaly jezdit po státní silnici ruské tanky, motorizo-
vaná pěchota a všechny zbraně, včetně obávaných
kaťuší. Lidé z obce, každý, kdo mohl, stál u státní
silnice a nadšeně zdravil vojáky ruské armády.

Tento den se také konal pohřeb zastřeleného
Josefa Merbse. Na místní hřbitov ho přišla doprovo-
dit snad celá obec, včetně společenských organiza-
cí. Se zesnulým se rozloučil poručík v záloze
František Kučera, za obec Jan Dobrý a za občany
Josef Nový.

Téhož dne do obce přijeli unavení a zaprášení
vojáci Ruské armády v síle jednoho pluku. Přijeli
také vojáci na koních, které bylo vidět, jak se myjí
v potoce na brodu pod Václavovými. Větší část se
ubytovala ve velkostatku Josefa Křížka. Do dvora
přivezli plné auto balíčků s potravinami a rozdávali je
všem, kteří ve dvoře byli. Obyvatelé i vojáci se
k sobě chovali slušně. Na večer se připravovala
velká oslava k jejich přivítání. 

Vojáci se však dlouho nezdrželi. Ještě téhož dne
museli obec opustit, protože byli urychleně odvele-
ni pomáhat likvidovat nepřítele v benešovských
lesích.

Při odjezdu se stala tato příhoda: Hned po nased-
nutí jezdců upadla koni, na kterém seděl jeden ze
staršinů, podkova. Někdo z občanů ho poslal do
kovárny kováře Kaliby, která se nacházela v č.p. 180
(dnešní ulice Nad Zbrojnicí). Starý kovář podkovu
připevnil a voják odjel. Za chvíli se ale vrátil s tím, že
mu kovář koně špatně zakoval, protože kulhá. Na
kováře začal křičet a vyhrožoval i pistolí. A tak roze-
chvělý Kaliba koně překoval a byl šťastný, že se
voják již nevrátil. 

Odpoledne 9. května šli po státní silnici dlouhé
řady německých vojáků do zajateckých táborů.
Velkým horkem byli úplně zničeni, a tak odhazovali
vše, co jim při pochodu vadilo. V příkopech kolem
silnice byly nasbírány dva povozy šatstva, výstroje,
prádla a dalších věcí. 

10. května 1945 se Kolovraty dočkaly svobody
Tohoto dne začali po státní silnici také jezdit

vojenská auta s vojáky Svobodovy armády. Jeden
z projíždějících vojáků poznal mezi diváky chlapce ze
Skály. Zavolal na něho jménem a hodil mu balíček
čokolády s dopisem, který chlapec odevzdal jeho
matce a sestře. Vojákem byl Jaroslav Procházka
z č.p. 298 (dnešní Vášova ulice). Asi za dva dny se
objevil v uniformě Svobodovy armády v hodnosti
poručíka a na uniformě měl několik vyznamenání.

Jaroslav Procházka utekl za války do ciziny
a nikdo nevěděl kam. Kde se Svobodovou armádou
bojoval, jsme se nedozvěděli ani od jeho matky
a sestry Jiřiny.

V průběhu pražské revoluce, při hájení školy Na
Zelené lišce na Pankráci, padl další kolovratský
občan, František Šenfeld z č.p. 83 (dnešní ulice Ke
Dvoru). Bylo to 6. května 1945. 

za Spolek Kolowrat Jiří Missbichler

Kolovratské děti s ruským vojákem Ivanem Ponomar-

jovem na břehu návesního rybníka

Válečné události v Kolovratech vyvrcholily bojem o školu
V květnu uplyne 65 let od ukončení Druhé světové války. Kronikář místních hasičů Jiří Missbichler zalistoval v kolovratské kronice, aby čte-

nářům přiblížil téměř zapomenuté události, které předcházely okamžikům vytoužené svobody.
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Díky projektu Městské knihovny si studenti
mohou číst povinnou četbu i na Internetu

Městská knihovna v Praze získala na podzim ocenění Knihovna roku v kategorii
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních slu-
žeb – především za projekt Karel Čapek on-line. Co čtenářům tento projekt přinese
a jaké jsou další plány knihovníků, o tom referovala Kateřina Bajo z oddělení komu-
nikace Městské knihovny v Praze.

Proč se městská knihovna rozhodla zpřístupnit Čapkovo dílo v elektronické podobě?
Ke zpřístupnění Čapkova díla v elektronické podobě nás vedl nejenom trvalý zájem našich čte-

nářů o jeho dílo, ale samozřejmě také skutečnost, že v prosinci 2008 uplynulo 70 let od smrti
tohoto spisovatele. Jeho dílo se tedy z hlediska autorského zákona stalo tzv. volným dílem. 

Nepřipravujete tím knihovny o čtenáře, kteří by knihovnu osobně navštívili? Neobávají se
knihovníci, že klasické knihy v budoucnu zaniknou a čtenáři si díla budou stahovat z elektro-
nických sítí?

Tištěné knihy mají samozřejmě své obrovské kouzlo a jejich zánik tedy opravdu snad nehrozí.
Na druhou stranu před podobnými novinkami knihovny prostě nemohou zavírat oči. Před mnoha
lety se podobně diskutovalo i o použití Internetu v knihovnách. Městská knihovna v Praze byla
první českou veřejnou knihovnou, která v té době zpřístupnila svým čtenářům Internet zdarma.
Podobně se chováme i nyní a prostě se jen snažíme držet krok s dobou. V loňském roce jsme
uskutečnili rozsáhlý průzkum mezi našimi čtenáři. Z průzkumu jasně vyplynulo, že elektronické
knihy a jejich zpřístupnění je právě jednou z nejvíce žádaných služeb.

Jaký ohlas a zájem je o tyto projekty?
Naše elektronická knihovna MKP, která je přístupná na stránce

http://www.e-knihovna.cz, nabízí kromě již zmíněného díla Karla
Čapka také dílo Boženy Němcové, povídky A.C. Doyla
o Sherlocku Holmesovi, klasické české pohádky nebo komikso-
vé příběhy z legendárního Čtyřlístku o Sherlocku Holmesovi.
Zájem o tyto naše projekty je stále velmi vysoký. Naší snahou je
zpřístupňovat elektronické texty opravdu vysoké kvality a s mini-
mem chyb. Jejich uveřejnění tedy předchází opravdu důkladná
příprava, zpracování a kontrola. Navíc jsou také zpřístupňovány
v různých formátech, nejenom pro čtení na monitoru počítače,
ale také třeba v mobilním telefonu nebo e-čtečce. Stránky jed-

notlivých projektů pak obsahují ještě celou řadu doplňujících informací o autorovi a jeho díle,
různé zajímavosti a především odkazy do katalogu Městské knihovny Praha a to na další souvi-
sející tituly, které si mohou čtenáři vypůjčit v naší knihovně.

Zmínila jste, že perličkou on-line knihy, je zveřejnění kreslené verze Sherlocka Holmese,
která vycházela ve Čtyřlístku. Připravujete publikování i dalších komiksů?

Byli jsme opravdu velmi rádi, když oba oslovení autoři – spisovatel Rudolf Čechura a ilustrá-
tor Marcel Stecker – tohoto dnes již legendárního komiksu souhlasili s jeho digitalizací a zveřej-
něním na našich webových stránkách. Těšil nás pak samozřejmě i velký ohlas a pochvaly od
našich čtenářů. A pokud se naskytne podobná příležitost a podaří se nám získat autorská práva
na některé další komiksy, bude nám opravdu potěšením je opět zveřejnit. 

V centrální knihovně na Mariánském náměstí funguje studovna a oddělení, které podává kom-
pletní informace o hlavním městě. Městská knihovna však vytvořila i portál Praha v knihovně.
Představte nám tento zajímavý projekt, který jistě využívají nejen obyvatelé hlavního města.

Ústřední knihovna má skutečně specializovaný pragensijní úsek, který shromažďuje velké
množství knih o historii i současnosti Prahy a to z mnoha různých hledisek. Návštěvníci zde nale-
znou nejenom obrovský výběr různých knih, množství současných i historických kartografických
materiálů, starší ročníky regionálních periodik, ale především zkušené knihovníky, kteří se v tomto
specializovaném fondu velmi dobře orientují a jsou vždy ochotni poradit a pomoci. Tento fond
obsahuje i velmi staré, vzácné a výjimečné tisky, které byly ohroženy například degradací papíru
či fyzickým opotřebením. V roce 2007 byl proto za podpory Norských fondů zahájen projekt
HISPRA – Historická pragensia, který se začal věnovat digitalizaci těchto tisků. V tomto okamži-
ku je elektronicky zpřístupněno přibližně tisíc titulů. Zajímavostí těchto stránek je možnost vyhle-
dávání knihy pomocí mapy. Na plánu Prahy si naleznete místo, které vás zajímá a zároveň i sou-
visející tituly o tomto místě v elektronické podobě. 

Jaké další projekty připravujete?
Oddělení digitalizace i další oddělení knihovny stále pracují na zpřístupnění dalších děl. V letoš-

ním roce by měl být zahájen velký projekt zpřístupňování povinné školní četby a protože rok 2010
je především rokem Karla Hynka Máchy bude to samozřejmě i zveřejnění díla tohoto autora. 

Tomáš Bezouška

V Infocentru se tančí salsa

Od března se v kolovratském Infocentru
každý čtvrteční podvečer vlní v rytmu salsy
desítka dívek a žen. Pod vedením mladé lek-
torky Simony Juránkové z Kolovrat se učí
vnímat specifický rytmus i dalších karib-
ských tanců a osvojovat si základní kroky
i jednodušší choreografie.

Salsa i ostatní karibské tance, které ve
svých lekcích učíte, jsou dnes stále popu-
lárnější. Byl to hlavní důvod nabídnout kurz
Lady Salsa i kolovratským ženám?

Zejména v posledních deseti letech roste
zájem nejen o salsu, ale i další tance jako je
merengue, bachata a reagetton. V Praze
vznikla řada klubů, kde se tančí kubánská
salsa i její další verze, např. salsa linea,
Rueda de Casino, New York salsa.
V Kolovratech se lidé rádi věnují různým akti-
vitám a taneční kursy pro ženy, s výjimkou
lekcí břišních tanců, tady zatím chyběly. 

V čem jsou kurzy salsy přitažlivé?
Ženy se při tanci mohou uvolnit, odreago-

vat se a při dynamické hudbě se nechat pře-
nést na jih, do tepla, za sluncem. 

Komu jsou vaše kurzy určeny?
Salsu může tancovat kdokoliv a to v kaž-

dém věku. Ze začátku je dobré naučit se pos-
louchat hudbu, aby si tanečnice rytmus lépe
zažily, a pak můžeme začít pracovat na
samotné technice tance. 

Nevadí, že ženy netancují v párech?
Salsa je sice párovým tancem, ale lze ji tan-

čit i sólově, kdy je partnerka na parketu domi-
nantní a improvizuje. V našich kurzech se ženy
naučí nejen základní kroky, ale i choreografie,
které pak mohou využít při tanci v páru.

O kurz byl nebývalý zájem a na každého
se nedostalo. Neuvažujete o dalších lekcích
třeba na podzim?

Když bude zájem a chuť tak proč ne. Také
bychom mohly uspořádat víkendový works-
hop. -ouj-

Simona Juránková je studentkou Marke-

tingové komunikace a PR na Karlově univerzi-

tě. Tanci se věnuje od deseti let, má zkuše-

nosti s výukou latinskoamerických,

standartních tanců (soukromá lektorka, asis-

tentka v tanečních, choreografka maturitního

předtančení) a řadu let se věnuje také moder-

ním tancům (členství ve Výběrové skupině

tanečního souboru Popbalet). Poslední dva

roky je jejím největším koníčkem populární

kubánská salsa. Účastnila se různých works-

hopů a kurzů se zahraničními i domácími lek-

tory (Kuba, Praha).



S příručkami a návody, jak zlepšit mezilidské
vztahy a jak lépe komunikovat se svými kolegy
i rodinnými příslušníky, se v posledních letech
doslova roztrhl pytel. Proč tato témata lidi tolik
zajímají?

Je pravda, že v poslední době roste zájem
nejen o příručky, ale také o kurzy komunikačních
dovedností. Lidé si začali všímat, že když formu-
lují svůj požadavek různými způsoby, mohou
dosáhnout úspěchu nebo naopak narazit, či se
dokonce setkat s agresí. 

Přestože literatury je nepřeberné množství,
jsou lidé ochotni navštěvovat po večerech
kurzy?

Praktické tréninky slouží k tomu, aby si účast-
níci kurzu lépe osvojili metody komunikace
a ověřili si jejich platnost před ostatními. V kur-
zech se modelové situace často natáčí na kame-
ru a pak zpětně promítají. Když se pak frekven-
tanti vidí, jak reagují a zároveň si poslechnou
i komentář lektora či ostatních účastníků, efekt je
určitě výraznější. Důležité je, že se mohou naučit
ovládnout i projevy neverbální komunikace, tedy
řeč těla, pomocí které se rovněž vyjadřujeme. 

Zdá se, že oblíbené jsou i kurzy komunikač-
ních dovedností určené pro pracovní kolektivy.
V čem jsou specifické?

V současné době jsou ve firmách kvůli velké
konkurenci pracovní vztahy dost napjaté.
Pracovníci vítají možnost, jak se naučit zvládat
konfliktní situace či kritiku, jak prosadit svůj
názor nebo jak správně argumentovat. Při svých
pracovních pobytech v zahraničí jsem si všimla,
že naši zaměstnanci se chovají odlišně ke svým
šéfům. Mají strach se ozvat, když s něčím nejsou
spokojeni, nechtějí si šéfa poštvat proti sobě.
Dokonce i naši slovenští sousedé jsou v prosa-
zování svých názorů razantnější. Zřejmě u nás
pořád přetrvává obava ze ztráty místa. Je to ale
také důsledek historického vývoje. Náš národ
v centru Evropy byl neustále pod tlakem dobyva-
telů ze všech světových stran, proto se vyhýbal
konfliktům a raději vyjednával, než válčil. 

Jaké nejčastější chyby děláme při komuni-
kaci doma nebo na pracovišti?

Komunikace může váznout často kvůli pře-
svědčení, že protější strana chápe vše tak, jak to

myslíme my sami. Proto je dobré si více všímat,
jak lidé reagují na naše sdělení. Měli bychom si
také uvědomit, že každý z nás se rodí s jinými
předpoklady pro komunikaci. Mnozí z nás navíc
hledají chybu v ostatních lidech, nikoliv v sobě. 

Znamená to, že asertivní způsob komunika-
ce, kdy se snažíme o dosažení rovnováhy mezi
sebou a okolím, je jedinou správnou cestou?

Chovat se asertivně není nic jednoduchého.
Měli bychom potlačit touhu vyhrát nebo naopak
ponižovat druhé, tedy chovat se bez strachu či
pocitů viny. 

Jaké jsou hlavní zásady asertivního chová-
ní?

Nejdůležitější je uvědomit si, že každý má
právo zastávat a vyjadřovat svůj názor. Ten
můžeme měnit, aniž bychom měli povinnost to
vysvětlit. Stejně tak máme právo na odlišné city
a pocity či potřeby a přání, které můžeme při
komunikaci dávat najevo. Máme nárok také na
to, aby náš názor byl druhou stranou vyslechnut.
Udělat občas chybu je také právem každého jed-
notlivce. Při komunikaci musíme mít jasno, co se
od nás očekává, a také bychom měli vyžadovat,
aby s námi byla konzultována rozhodnutí, která
se nás týkají. 

S asertivitou souvisí konstruktivní kritika.
Jak si počínat, abychom zvládli i tuto náročnou
disciplínu?

Ten, kdo kritiku vznáší, si přeje, abychom
změnili své chování. Když jsme přesvědčeni, že
jsme kritizování neprávem a chceme zabránit
konfliktu, je dobré pojmenovat pocity například
slovy: Chápu, že vás to rozhněvalo.

Když kritizujeme, měli bychom se řídit několi-
ka pravidly. V první řadě kritizovat bezprostředně
poté, co problém nastane, a to rychle, při osob-
ním kontaktu a v soukromí. Měli bychom se umět
shodnout na faktech, vyptávat se, ale zároveň
poslouchat a dohodnout se na nápravě. Kritika
by měla skončit povzbuzením.

Existují některá zažitá slova nebo věty, kte-
rých by se lidé měli při komunikaci vyvarovat?

Chybu děláme už jen v tom, jak často říkáme,
že něco musíme udělat, přestože se to týká třeba
nakupování. Přitom stačí jednoduše říct: Udělám
to. Také zbytečně používáme v rozhovoru podmi-
ňovací způsob, kterým vyjadřujeme nejistotu.
Místo „chtěl bych vám poděkovat“ je lepší zvolit
„děkuji vám“. Lidé také neradi slyší slovo „prob-
lém“, které v nich vyvolává nepříjemné pocity.
Také bych doporučila vyvarovat se slůvka „ale“,
protože to, co říkáme po něm, posluchač auto-
maticky přestane vnímat. Rovněž uvádět větu
slovy „mám-li být upřímný“ je chybou. Druhá
strana si může myslet, že jindy upřímný nejsem.
Stejně tak sdělení „nemám čas“ mohou lidé chá-
pat jako urážku.

Zájem o kurzy sice svědčí o tom, že lidé už
dnes psychologii neberou na lehkou váhu, pře-
sto návštěvy u psychoterapeuta nejsou tak
běžné jako jinde ve světě.

Bohužel stále ještě přetrvávají předsudky, že
s tím, kdo navštěvuje psychologa, není zřejmě
všechno v pořádku. Přitom lidé se potřebují
vyzpovídat, hledají radu a pomoc. U nás chybí
instituce, která by tyto služby nabízela. Zčásti
mezeru na trhu vyplňují zmiňované kurzy. 

Větší zájem o kurzy je důsledkem zrychlené
doby i složitějších vztahů. Lidé žijí ve větším stre-
su, pod časovým tlakem, a v práci musí být o to
efektivnější. Dříve měli víc času na to, aby napra-
vili, co se jim nepovedlo. Dnes jim na to musí
stačit pár vět. 

Vnímáte při svých lekcích rozdíly mezi muž-
skou a ženskou mentalitou?

Obecně platí, že muži chápou svět jinak než
ženy a také rozdílně komunikují. Ale jedna skupi-
na nestojí proti druhé. Dokonce některým mužům
vyhovuje ženský typ komunikace a naopak. Stačí
jen na to při výměně názorů myslet. Také když
muži vědí, co ženu rozpláče, příště by měli volit
jiná slova. I toto se dá naučit v kurzech.

Kdy jste se rozhodla, že se budete speciali-
zovat na kurzy komunikace?

Po studiu jsem se dostala k odborné zahranič-
ní literatuře a říkala jsme si, že by bylo dobré, aby
se i u nás zavedly kurzy, které se zabývají mezi-
lidskými vztahy. Jen pro připomenutí: kursy aser-
tivity mají svůj původ v Americe třicátých let.
Začala jsem s tréninky mezilidských vztahu již
v době před revolucí, podařilo se mi získat pení-
ze na roční projekt a od té doby se tomuto oboru
věnuji naplno. Mám radost, když se lidé do mých
kurzů vracejí. Je to pochopitelné, osvojit si
některé dovednosti trvá dlouho. Proto také dopo-
ručuji různé kurzy i lektory. Mezi mými klienty
jsou i manažeři, kteří absolvovali několik desítek
různých kurzů.

za rozhovor poděkovala

Blanka Oujezdská

PhDr. Marie Třeštíková je trenérka a konzul-

tantka manažerských a komunikačních doved-

ností a rozvoje osobnosti. Vystudovala obor 

psychologie a pedagogika, absolvovala postgra-

duální studium na univerzitě EHSAL v Bruselu

a několik dalších stáží v zahraničí. 

Její výcvikové kurzy jsou zaměřené především

na komunikaci, personální práci a management.

Jako lektorka připravila kurzy pro řadu českých

a zahraničních institucí a společností (např.

Středočeská plynárenská, Železniční stavitelství,

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, Škoda

Mladá Boleslav, Kolektory Praha, vzdělávací spo-

lečnost Pragoeduca, Semis, AHA agency, Cen-

trum školského managementu na Pedagogické

fakultě UK Praha).

17 ... ten dělá to

V prosazování svých názorů jsme málo razantní, říká psycholožka
Vpodvečer na jaře a na podzim loňského roku se v Infocentru s knihovnou scházeli účastníci kurzů, aby se naučili lépe komuniko-

vat se svými nejbližšími, ale i s kolegy na pracovištích. Témata jako neverbální komunikace, asertivní jednání, konstruktivní kritika
nebo řešení konfliktů zařadila do svých kurzů lektorka PhDr. Marie Třeštíková z Kolovrat.
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Sokol Kolovraty se nezastavil ani v zimě

Členové TJ Sokol zvolili nové vedení 

Na prosincové členské schůzi bylo na příští dva roky zvoleno
nové vedení TJ Sokol Kolovraty, o.s. Předsedou oddílu zůstal
Pavel Hrubý, místopředsedou Ing. Michal Martínek, sekretářem
Pavel Buchta, ekonomem a vedoucím mládeže Ing. Milan Zolich,
za členy výboru byli zvoleni Zdeněk Dvorský, Ing. Martin Rybář
a Jan Sommer. Na činnost oddílu bude dohlížet revizní komise ve
složení Ing. Michal Habart, Ing. Zbyněk Hladký a Ing. Jan Kolář.

Členská schůze rozhodla o dvou zásadních změnách. První je snížení počtu členů výboru
z jedenácti na sedm. Hlavním důvodem bylo, že činnost ve větším množství se příliš neosvědči-
la především pro malou aktivitu některých členů. V menším kolektivu lidí by měl výkonný výbor
pracovat mnohem efektivněji a kvalitněji. Z toho důvodu také došlo k delegování pravomocí na
jednotlivé členy nového vedení.

Druhou změnou je zvýšení oddílových příspěvků. Jejich stávající výše ani zdaleka nebyla
schopna pokrýt základní provozní výdaje oddílu jako je energie, náklady na údržbu hřišť, úklid
zázemí atd. Přes tento nepopulární krok je hodnota oddílových příspěvků na spodní hranici
obvyklé ceny ve srovnatelných pražských klubech. Toto rozhodnutí bylo pro další činnost oddílu
nezbytné.

Všichni členové výboru i revizní komise nejsou finančně ohodnoceni a práci pro Sokol
Kolovraty vykonávají ve svém volném čase.

Letošnímu maškarnímu plesu kralovalo množství masek

Na maškarní ples tradičně zvali masky, chodící od domu k domu. Všem devíti sta-
tečným a vytrvalým, kteří obešli celou obec, tímto srdečně děkujeme. Jelikož letos
byla trochu jiná organizace plesu i tak účast 157 platících návštěvníků byla pře-
kvapením.

Možná se na všechny nedostalo, ale opravdu
každý zájemce měl stejnou šanci. Teď mluvíme
o rezervačním systému, který byl spuštěn tři
měsíce před plesem. V posledním loňském
čísle Kolovratského zpravodaje byla uveřejněna
první upoutávka. Na webových stránkách
Sokola byla od ledna zveřejněna další informa-
ce a čtrnáct dnů před plesem byla na plakátech
vyvěšena kontaktní adresa potřetí. Zde si mohli
všichni rezervovat vstupenky, které si pak
vyzvedli u vstupu. Týden před plesem jsme měli

120 rezervací, posledních sedm dní bylo hektických a poptávka silně převyšovala nabídku. 
Jak jistě víte, Kulturní dům U Boudů není nafukovací a organizátoři udělali, co mohli, aby se na

všechny dostalo. Pro velký počet lidí nebyla kvalita tak patrná. Tedy přesněji řečeno - inovační
změny, které organizátoři letos zavedli. Bylo přidáno občerstvení do sálu z důvodu zkvalitnění
obsluhy a zaveden prodej chlebíčků. Novinkou také bylo vystavení tomboly, která byla velmi
bohatá, pestrá a mnohé výhry udělaly radost nejednomu návštěvníkovi plesu. Letošní tombola
byla využita beze zbytku. Ceny které nebyly vyzvednuty, byly použity jako odměny pro Zimní ligu
mužů. Nesmíme zapomenout
na masky, letošní ples byl
výjimečný pro jejich počet.
Určitě nám dá spousta lidí za
pravdu, že toto nepamatují.
Hlavní cenu vyhráli manželé
Obamovi (v reálu manželé
Kocumovi), ale nepřehlédnu-
telný byl i vězeň, spermie či
urostlá havajská tanečnice. 

Znovu musíme poděkovat
všem, kteří vzali tento ples
s nadsázkou a dovedli se
různě vyzdobit a vylepšit,
mnohdy až k nepoznání.

Zimní turnaje a příprava

Letošní zima přinesla mnoho úspěš-
ných a vítězných turnajů. Určitě musíme
pochválit mužstva TJ Sokol Kolovraty za
skvělou reprezentaci nejen této organiza-
ce, ale i naší obce.

Když starší přípravka přijela v lednu do
Milovic, ostatní kluby se nás trochu s despek-
tem ptaly odkud vlastně jsme. Ale kluci turnaj
vyhráli a teď už si určitě všichni budou pama-
tovat, že jsme městská část Prahy.

Naše umístění na turnajích nám přinesla
mnoho radosti a některá stojí určitě za
zmínku. Jsou to turnaje, ze kterých jsme si
přivezli medaile.

Starší žáci:

10.1. a 7.2. Říčany - 1. místo 
28.2. Říčany - 2. místo

Starší přípravka:

9.1. Milovice - 1. místo 
17.1. Neratovice - 3.místo

Mladší přípravka:

13.1. Dobřejovice - 1. místo 
6.2. Říčany - 1. místo

Mini přípravka:

14.2. turnaj Tempa - 3. místo 
nejmenší v Mostě - 4. místo

Zimní příprava na horách se týkala mlad-
ší a starší přípravky, kterou absolvovaly ve
Strážném v Krkonoších a v Josefově Dole
v Jizerských horách. Kluci trénovali ve
sněhu, běžkovali, byli v bazénu. Po veče-
rech dolaďovali teoretickou přípravu či hráli
vědomostní a sportovní hry.
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Vítězství v Milovicích
Starší přípravka (9.1.2010)
1. Sokol Kolovraty
2. AFK Milovice
3. Spartak Příbram
4. ABC Braník
5. Vitana Byšice
6. FK Mladá Boleslav
7. Přerov nad Labem
8. SK Úvaly

Zimní liga mužů 
v Kolovratech 

Letošní zima se přihlásila ve své plné kráse,
ale i síle. To jsme značně pocítili v momentě,
když se blížil termín zápasu ligy. Díky několika
stále stejným dobrovolníkům a jejich enormnímu
úsilí jsme to zvládli. Sníh byl odklizen, všechny
zápasy byly odehrány. Slyšeli jsme spoustu
chvály, jak od soupeřů, tak i od rozhodčích.
Věříme, že letošní první ročník Zimní ligy mužů
odstartoval v Kolovratech novou tradici.

Konečné pořadí:
1. Sokol Benice, 2. Spar tak Kbely, 3. SK
Strančice, 4. Sokol Kolovraty, 5. FK Radošovi-
ce, 6. TJ Březiněves

Co čeká Sokol na jaře
Předposlední březnový víkend začíná druhá

polovina sezóny, ve které pokračujeme s osmi
mužstvy. Všem našim týmům byla zajištěna
možnost kvalitní zimní přípravy a to jak na
hřišti s umělým povrchem, tak i v kolovratské
tělocvičně.

Jakým způsobem se naše jednotlivá mužstva
na mistrovská utkání připravila, se však dozvíme
až v průběhu jarní části soutěží. Jak jsme již
několikrát avizovali, naši trenéři nejsou placeni
a tudíž je pro ně odměnou vydařený zápas a co
největší účast hráčů na tréninku. Přejeme všem
našim celkům sportovní úspěch a hlavně radost
z této krásné hry. Rozpisy zápasů jsou pravidel-
ně vyvěšovány na webových stránkách Sokola
a nově i v Kolovratském měsíčníku.

Soutěže skončí v polovině června, ale to
neznamená, že tím akce v TJ Sokol Kolovraty
končí. Již v sobotu 12.6.2010 proběhne „staro-
nový“ Mamacup se slavnostním ukončením
sezóny. Odpoledne si zahrají kopanou maminky
versus maminky a pak přijdou na řadu tatínkové
se svým fotbalovým uměním. V podvečer bude
následovat na hřišti taneční zábava. Tato akce
bude výhradně určena pro členy Sokola a rodiče
dětí, které hrají fotbal v Kolovratech. V sobotu
19.6.2010 se uskuteční V. ročník turnaje
O pohár starosty Městské části Praha –
Kolovraty, kde budou bojovat kluci narození
v letech 2002/2003. A v neděli 20.6.2010 se
odehraje další, již V. ročník turnaje, tentokrát
O pohár ředitele Základní školy, kde nás budou
zastupovat kluci ročníků 2000/2001. Na úplný
závěr sezóny 2009/2010 je na sobotu 
26.6.2010 naplánován tradiční turnaj mužů.

Při dětském karnevalu praskal sál U Boudů ve švech

Dětský karneval se uskutečnil druhý den po maškarním plesu, v poslední únoro-
vou neděli. I tato akce se těšila velkému zájmu - 135 dětí odměněných lízátky hovo-
ří za vše. K tomu musíme přičíst rodiče a nemluvňata a jsme přibližně na dvou stech
návštěvnících karnevalu.

Asi i pro pořadatele této akce se blíží doba, kdy se bude muset zavést rezervace na jméno
a místo. Agentura, která měla pro děti připravený rozmanitý program, musela improvizovat. Kvůli

nedostatku místa bylo nutné něko-
lik soutěží vypustit či minimalizo-
vat. Troufáme si říci, že podle
rozesmátých obličejíčků dětí to
nebylo až tak patrné. Pořadatelé
však chvílemi jímala hrůza, kdy se
zastaví proud neustále přicházejí-
cích dětí v maskách. I tady nutno
podotknout, že některé kostýmy
byly přímo kouzelné až úchvatné.
A je třeba pochválit rodiče, kteří
dovedou takto děti vypravit
a vystrojit. Nejlepší masky vyhrály
stavebnice Lego, ale odměněni
byli nakonec všichni.

Fotografie z obou našich akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách TJ Sokol -
http://sokolkolovraty.cz/starsipripravka/fotogalerie/. 

Velké poděkování patří sponzo-
rům plesu: ACIS s.r.o., Barkotex
s.r.o., LT Linek s.r.o., Mamacar a.s.,
Ontrade CZ s.r.o., Gumex s.r.o.,
Salon Kolovraty (vedle Infocentra),
časopis Estetika, Beeasy. cz,
NejKravaty.cz, p. Zdeněk Petříček,
p. Jožka Matušovský, manželé J+D
Rathauských, Z+M Zolichovi, P+M
Martinkovi, I+P Hrubých.

Také musíme poděkovat
Ing. Martinu Rybářovi za výtečné
moderování plesu. Při jednotlivých
fázích příprav děkujeme za pomoc
paní Martině Sommerové, Renatě
Sedláčkové a Blance Koťové.

Pavel a Iveta Hrubých,

foto archív TJ Sokol

Cvičení v posilovně KOLOVRATY
pod vedením PAVLA TOŠNARA (fitness trenér):

PONDĚLÍ od 19 hod. - Body fitness ženy, Kick-Box nebo Fit Ball
(malá tělocvična)

ČTVRTEK od 19 hod. - Kruhový trénink ženy nebo Fit Ball
(posilovna, velká tělocvična)

Další možnosti individuálních tréninků a dietních programů lze domluvit.

tel: 777 877 255, email: paveltosnar@seznam.cz
cena: 100 Kč za hodinu
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Společenský ples oslavil kulaté narozeniny,
v Kolovratech se sportovci bavili už podesáté

V pátek 5. února od 20 hodin a ještě v sobotu ráno bylo v kolovratském kulturním domě
U Boudů opravdu veselo. Však se tady sešli členové, příznivci, přátelé, kamarádi a partneři spor-
tovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty, aby si společně užili již desáté, jubilejní „plesání“.

Po zkušenostech z let minulých, kdy se na mnohé tancechtivé při vší dobré vůli nedostalo, pořadatelé letos
pronajali vedle hlavního tanečního sálu také malý sál za barem. A neuvěřitelné se stalo skutkem - vstupenky
se vyprodaly do poslední ještě v předprodeji, takže „pokladna“
u vstupních dveří sálu už neměla co nabízet. Zato zde ale nechy-
běly milé uvaděčky, které příchozí hosty i bez GPS směrovaly ke
správným stolům. 

Hosté si asi vzali k srdci slova Petra Součka, který v úvodní
řeči mimo jiné popřál všem dobrou zábavu, a tak se skutečně
dobře bavili: u stolu se svými kamarády, na tanečním parketu
nebo u baru. Ples byl tradičně nekuřácký – vždyť ho pořádají
sportovci – takže hurá, v sále se dalo dýchat a tedy i tancovat!
O hudební doprovod se postarala kapela FO FO, která zvládala
stejně dobře „Škoda lásky“, „Jó, třešně zrály“ nebo písně
Boney M. Některé songy prostě ne a ne zestárnout. Dočkali se
„polkaři“, ale i ti šťastní, co si ještě pamatují taneční kroky
v rytmu jive, cha-cha, rumby, samby, blues… Nechyběl roken-
rol ani disko, takže si každý přišel na své. Ostatně, po pár sklen-
kách dobrého pití se už dá s uspokojením tančit na všechno.

A když už jsme u ladných kroků, nutno vzpomenout, že pro
inspiraci dámám a pro radost pánům vystoupila v průběhu veče-
ra SAHRA a její tanečnice z Říčan s ukázkou břišních tanců. Co rozhodně nemohlo na jubilejním plese chybět,
byla bohatá tombola. Mohli jsme se těšit celkem na 236 výher. A před půlnocí, kdy došlo na losování dvaceti
hlavních cen, byly všechny stoly pokryty vrstvou nadějeplných papírků. Naštěstí nejsme ve filmu Miloše
Formana „Hoří, má panenko“, ale v Kolovratech, a tak se u každého stolu mohli radovat z jedné až mnoha výher,
ať už šlo o kosmetický balíček, zahradnické náčiní, sportovní vybavení, pozvánku na večeři ve dvou nebo pou-
kaz v hodnotě 2.000 Kč do půjčovny vodáckého vybavení. A protože šlo o ples sportovců, dvě hlavní ceny –
sladké dorty – nápadně připomínaly volejbalové a nohejbalové hřiště. Až na síť a kůly, chutnaly výborně!

Plesalo se až do půl třetí ráno a ani pak se některým vytrvalcům nechtělo domů. Nic naplat, všechno jed-
nou končí. A zase začíná… Navzdory globálnímu oteplování, politickým otřesům a moderním hudebním tren-
dům se dá předpokládat, že i v další desítce let bude dost nadšenců, kteří si přijdou k Boudům zatancovat
nebo jen tak poklábosit s kamarády. 

A tak i Vy přijďte zase příště – první pátek v únoru 2011.
Těšíme se na Vás!

Za MAESTRO CLUB Kolovraty

Iva Mašková

I v zimě naši tenisté úspěšně 
reprezentovali klub a obec

Během zimního období jsme opět využívali
tenisových hal v Dubči, Královicích a tělocvič-
nu v Kolovratech. Děti zde doplňují svou kon-
diční a koordinační přípravu jak tréninkem na
dvorcích, tak prostřednictvím košíkové, kterou
hrají již od šesti let.

I letos jsme s dětmi podnikli týdenní zimní
soustředění na Benecku. V rámci kondiční pří-
pravy jsme se věnovali i jiné pohybové aktivitě –
zdokonalováním se v lyžařském umění. Týdenní
pobyt prověřil jak fyzické schopnosti, tak i uplat-
nění v kolektivu a samostatnost dětí.

Tréninková příprava, která započala v říjnu,
měla za úkol udržet a zlepšit techniku úderů jed-
notlivých hráčů. Již na klubovém Vánočním tur-
naji, který jsme uspořádali v hale v Královicích,
si nejmladší děti a neregistrovaní hráči našeho
klubu vyzkoušeli, zda umí „prodat“ to, co se již
naučili. Všichni bojovali s velkým nasazením.
Každá zkušenost - měření sil - pomáhá dětem
ověřit si, zda dokáží využít nacvičovaných úderů
a herních situací v praxi. Proto naše snažení
směřuje k situačnímu učení, vytváření prostoru
pro nácvik reakce na vzniklé situace. 

Další potřebné zkušenosti děti získávají v pří-
pravných utkáních (sparinku), který slouží ke zvý-
šení psychické odolnosti v soutěžních utkáních.
Ti, co se rozhodli zařadit do soutěžních družstev
našeho tenisového klubu, věnují tenisu více svého
volného času a účastní se i celostátních turnajů.
Zde děti teprve prožívají okamžiky radosti z vítěz-
ství, ale i smutek z neúspěchu. V této chvíli by jim
měli být oporou rodiče a trenéři. Jedině tak se dá
postupně získat sebevědomí a sebedůvěra.

Nic není ale zadarmo. Úspěch v tak velké kon-
kurenci ve všech věkových kategoriích se může
dostavit jen po cílevědomé dlouhodobé práci
hráče a trenéra. Důležitá je dennodenní kondiční
a herní příprava, kvalitní a cílený tréninkový pro-
gram, vytvořený s využitím schopností a herních
předností hráče. V neposlední řadě pak vstřícné,
obětavé zázemí rodiny, která se přizpůsobuje
programem, životosprávou a finančním zabezpe-
čením.

V letošní zimní sezoně nás úspěšně reprezen-
tovali v celostátních turnajích: Dominik
Sochůrek, vítěz dvou zimních turnajů v doroste-
necké kategorii, Vít Uhlíř a Jan Hanzal, vítězové
turnajů staršího žactva, Milan Válek, vítěz turna-
je mladšího žactva a Karolína Vojtěchovská,
která zvítězila v turnaji mladších žákyň. 

Všem chceme touto cestou poděkovat za pří-
kladnou reprezentaci tenisového klubu
a Kolovrat.

za občanské sdružení Sport Kolovraty

Hana Vlastníková

INZERCE

Vít Uhlíř a Jan Hanzal na Celostátním turnaji starších
žáků v Příbrami
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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 •

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.

Na PC - www.internetjob.cz/kov

Prodám byt 2+kk/52m² se zahrádkou v Kolovratech v DV. 
Cena 2 290 000 + nesplacená anuita 190 000 Kč.

Telefon: 607 244 530, e-mail: 2kk.Kolovraty@seznam.cz
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