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Děti strávily svůj den ve středověku

Kolovratský parník má už svoji tradici

Spáči si zahráli na novináře
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Na palubě i na pódiu u

břehu se střídal známý

Steamboat Stompers se

svými hosty. Ze sousední

země do Kolovrat zavítal The

Original Dixieland Slovakia 

a z Dánska Viking Band. 

Po setmění patřilo pódium

rockerům z kapel

Crossroads či Houpací kůň.

Jen pár dnů před setkáním vyznavačů kvalitní jazzové i rockové hudby byly dokončeny poslední úpravy areálu u rybníka, aby Kolovratský parník

mohl vyplout uprostřed června, jak se stalo za šest let trvání této nové tradice zvykem.

Foto Blanka Oujezdská
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Milí čtenáři, 

psát o seniorech uprostřed léta nebývá zvykem.
Téma stáří je logicky spojeno spíše s podzimem nebo
s časem předvánočním, kdy se nám ve zjihlém roz-
položení snáze projevuje soucit. 

Skupinka kolovratských seniorek, známých jako
Jazzbáby, dává o sobě vědět po celý rok a rozhodně
žádný soucit nepotřebuje. Naopak, zaslouží si velký
obdiv. Každým rokem začátkem léta předstoupí
Jazzbáby před publikum s novou hrou se zpěvy
a před plným sálem U Boudů srdnatě odzpívají ever-

greeny, šlágry i zapomenuté písně z archivu. Některé kusy doprovodí i tancem. Pro
babičky, z nichž nejstarší už překročila devadesátku, je premiéra i podzimní derniéra
velkým svátkem. Je ale také příleži-
tostí zajít si těsně před představením
ke kadeřnici nebo si pořídit novou
halenku. Dopoledne před poslední
zkouškou pak v Kolovratech potkává-
me zpívající seniorky, jak si pyšně
nesou nažehlený kostým. A to nez-
miňuji kolovratské jarmarky, které se
bez tohoto sboru dávno neobejdou.
Na všech vystoupeních jim pravidel-
ně tleskají i vrstevníci z Vršovic, což
může být zárodek fan klubu. Že se
Jazzbáby týden co týden scházejí
v klubovně, pilují nové písně či oprašují staré a těší se na nová představení, je záslu-
hou kapelníka a režiséra Jiřího Vondrovice a jeho ženy Věry. Seniorky tak mohou dát
všem na vědomí, že ještě tady jsou. 

A pak že „tato země není pro starý“.
Hezké léto přeje

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka 
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poděkování Vám všem, kteří jste aspoň trochu přispěli ke zdaru všech těchto akcí,
protože každá ruka přiložená k dílu je neocenitelná.

Nádhernou akcí, kterou skutečně stojí za to vidět, je loučení malých předškoláků
s bezstarostnou dobou školkových her. Jejich vystoupení v sále u Boudů je vždy krás-
nou prezentací všech jejich schopností a dovedností, které se jim podařilo po dobu
předškolní docházky získat. A za to také patří velký dík paní ředitelce a všem učitel-
kám a vychovatelkám. 

Ještě bych se rád zmínil o několika investičních akcích, které byly právě dokonče-
ny. Novými herními prvky byla vybavena dětská hřiště v ulici Mladotova a Na Skále.
Byla také dokončena rekonstrukce návesního rybníka a také rekonstrukce koupaliště.
Na letní měsíce se připravuje instalace cvičebních a posilovacích prvků pro klienty
DPS, dovybavení ordinací našich praktických lékařek nábytkem a diagnostickými
přístroji, vybudování parkoviště pro návštěvníky koupaliště a rekonstrukce komunika-
ce Mírová v lokalitě Na Viničkách. Formou výchovného řezu bude provedeno ošetření
alejových stromů na všech vycházkových okruzích v okolí Kolovrat. Pokračuje také
výstavba dalšího hřiště s umělým povrchem a plánujeme dokončení parkoviště
u zastávky Českých drah. 

Množí se stále dotazy týkající se otevření nové restaurace v prostorách bývalé
Kolovratské rychty. Již několikrát jsem ve svém úvodníku psal, že rekonstrukce těchto
prostor je skutečně velmi náročná. Všechny zásahy, které jsou s touto rekonstrukcí
spojeny, jsou vedeny maximální snahou o vytvoření příjemného prostředí pro Vás,
budoucí návštěvníky. To se samozřejmě týká i okolní zeleně, která je nedílnou součástí
této budovy. A tak doufejme, že od letošního léta budeme navštěvovat tyto prostory
k naší plné spokojenosti.

Proběhlo i veřejností sledované výběrové řízení na případné sloučení základní
a mateřské školy. Výsledky zasedání komise zastupitelstva jsou k dispozici na webo-
vých stránkách naší městské části. Vzhledem k tomu, že z předložených studií nebyl
vybrán žádný vítěz, nevyplývají dále pro zúčastněné subjekty žádné další pracovní
závazky. Přesto si myslím, že tato soutěž měla své opodstatnění a přinesla nám
mnoho zajímavých podnětů do budoucnosti.

Vážení spoluobčané, užijte si krásné léto a dovolenou s rodinou, navštivte své blíz-
ké. Odpočiňte si, načerpejte nové síly. I v létě se však budu těšit na setkávání s Vámi
jak na úřadě, tak i kdekoliv v naší městské části.

Ing. Michal Habart,

starosta MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Milí spoluobčané, 

první poločas roku 2010 uběhl snad ještě rychleji
než jindy a krásné období letních prázdnin je už na
dohled. Než si začneme vychutnávat zasloužené
chvilky odpočinku o dovolené, připomeňme si někte-
ré události, které jsme v uplynulých týdnech společ-
ně prožili. 

Radostnou událostí bylo přivítání nových občánků.
Byla to milá společenská událost, ze které pro nás
všechny vyplývá závazek vytvářet v Kolovratech
i nadále prostředí vstřícné rodinám s dětmi. 

Pro trochu větší děti, které už vyrostly z kočárků, nastal jejich den „D„ koncem
května. Tradiční kolovratský Dětský den se v letošním roce odehrál v pohádkové říši.
Děti při dobývání hradu putovaly z pohádky do pohádky, setkaly se s králi, princezna-
mi a dalšími pohádkovými bytostmi a jako diváci se účastnily rytířských turnajů. To
vše organizátoři uspořádali, stejně jako v loňském roce, na hřišti s umělým povrchem.

Následující víkend se nesl ve znamení příprav na vysvěcení nového zvonu historic-
ké zvoničky. Zvon z dílny mistra Petra Rudolfa Manouška vysvětil pan farář Mgr. Jan
Gerndt. Slavnostní atmosféru doplnil svým vystoupením ženský pěvecký sbor
Jazzbáby. V této souvislosti bych rád poděkoval panu Jiřímu Missbichlerovi a panu
PhDr. Františku Dudkovi, CSc. za krásná slova pronesená při této příležitosti.

Další oblíbenou tradiční akcí, kterou jsme uspořádali za přispění mnohých z Vás,
byl Kolovratský parník. V okolí nově zrekonstruovaného návesního rybníka opět zněla
výborná muzika a počasí nám i tentokrát přálo.

Rád bych také zmínil, že proběhl 5. ročník turnajů O pohár starosty a O pohár ředi-
tele ZŠ, kde si měří své fotbalové dovednosti mladší a starší přípravka. Je to, jak už
bylo řečeno, pátý ročník a tak se dá říci, že se podařilo založit krásnou novou tradici.

Předcházející výčet akcí dokazuje, že se spolkovému životu v Kolovratech stále
daří a zapojuje se do něj čím dál více spoluobčanů. Je opět na místě vyslovit velké

Zamyšlení místostarostky
Tak už je tu zase léto. Všude okolo nás panuje

snad ten nejkrásnější čas v celém roce. Vzduch voní
posekanou trávou a vláhou po letních bouřkách.
Nastupují prázdniny a dovolené a děti se třesou na
svou volnost. Ve městech se pomalu zastavuje čas.

Představy dětí o prázdninách se liší podle jejich
věku. Čím jsou děti starší, tím jsou jejich představy
náročnější, v každém případě plány přesahují mož-
nosti. Pro nás rodiče jsou právě proto někdy prázdni-
ny spojeny spíše s představou o starostech, ne-li
přímo o hororu, čili hrůze z toho, co si děti vymyslí
a jak nám zkomplikují život. Takže radost jedněch při-
náší starost druhým.

Dlouho před skončením školy děti snily o prázdninách a čím svázanější se cítily
kvůli různým školním a domácím povinnostem, o to více se dožadují volnosti a bez-
starostnosti. Jejich prázdninové představy o výletu na Antarktidu, amazonského pra-
lesa či pařížského podsvětí se neshodují s našimi. V každém případě však musíme
ocenit jejich nápady, protože teprve pak získáme možnost přijít s nápady svými. Děti
by měly mít volbu, co si chtějí vyzkoušet, a náš podíl na jejich aktivitách bude důleži-
tý už proto, že během pracovního roku se vidíme s dětmi určitě mnohem méně než
o prázdninách. Děti by měly mít možnost určovat sobě i nám, co se bude dělat. 

Prázdniny jsou výbornou příležitostí k posílení sounáležitosti všech členů rodiny,
k posílení smyslu dětí pro spolupráci a také pro odpovědnost. Nikdo by se neměl
o prázdninách cítit jako páté kolo u vozu. A hlavně, prázdniny by opravdu neměly být
prázdné!

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková,

zástupkyně starosty

Jazzbáby letos pod taktovkou Jiřího Vondrovice

nastudovaly hru s názvem Sestry v akci.
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Termíny přistavení mobilní
kanceláře ve II. pololetí 

Zákazníci Pražské plynárenské, a.s. si
mohou vyřídit záležitosti související s odbě-
rem zemního plynu přímo v Kolovratech i ve
druhém pololetí tohoto roku. Plynárny při-
staví svoji mobilní kancelář na parkovišti
u budovy úřadu v těchto dnech:
17.07.10 od 12,30 do 15,00 hod. 
15.08.10 od 9,00 do 11,30 hod.
15.09.10 od 14,30 do 17,00 hod.
22.10.10 od 9,00 do 11,30 hod.
21.11.10 od 12,30 do 15,00 hod.
18.12.10 od 9,00 do 11,30 hod.

Blahopřejeme
jubilantům

Ve třetím čtvrtletí roku 2010 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Zejfartová Helena • Müller Gabriel
Kudrová Zdeňka • Vitiš Josef

Hanušová Zdenka • Horká Květa
Volštátová Miluše • Ježková Věra
Leskour Zdeněk • Chadová Marie

Vernerová Růžena • Janouchová Stanislava
Brožík Václav • Pensler Bedřich

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Koupaliště nabídne návštěvníkům čistější vodu

Koupaliště v Kolovratech pod ulicí Nad Nádrží přivítá letos své návštěvníky čis-
tější vodou. Jeho provozovatel nabídne rekreantům i další služby, které zpříjemní
pobyt u vody zejména rodinám s malými dětmi. Pro vyznavače volejbalu či nohej-
balu je k dispozici plážové hřiště.

„Před zahájením letošní sezóny jsme nechali
zrekonstruovat bazén a filtrační zařízení pro úpra-
vu vody, abychom zlepšili kvalitu koupání. Na této
rekonstrukci se největší mírou podílela městská
část, jejíž vedení se snaží budovat pro občany
Kolovrat areál k zpříjemnění horkých letních dnů,“
vysvětluje provozovatel areálu Pavel Polák. Jak
upřesnil, do bazénu bylo zabudováno několik desí-
tek filtračních trysek, které umožní zlepšení recy-
klace vody a tím zajistí i její čistotu. 

„I v letošní sezóně chceme nabízet řadu služeb, jako je zapůjčení slunečníku či nafukovacích
předmětů, a zajištěno je také občerstvení," dodává provozovatel. –ouj-

Otevírací doba: Vstupné:

červen, září 10:00 – 20:00 hod. Dospělí 60 Kč
červenec, srpen 09:00 – 20:00 hod. Studenti 45 Kč

Děti od 2 do 6 let 15 Kč
Děti od 6 do 15 let 30 Kč

Kontakt: 602 770 842 nebo 603 588 956 Důchodci 30 Kč

Obec přivítala další děti
Další třicítka dětí, které se narodily od

loňského srpna do konce ledna letošního
roku, má za sebou první společenskou
událost. V polovině května přivítal nejmlad-
ší obyvatele Kolovrat starosta městské
části Ing. Michal Habart. I těmto dětem
obec slíbila, že se postará o to, aby se
v Kolovratech cítily spokojeně.

-ouj-

Lékaři o prázdninách
Ordinace MUDr. Hany Božinovové bude zavřená
v době od 7. do 9.7. (zástup v Uhříněvsi) a v době
od 16. do 27.8. (zástup lékařem: 17.8. a 24.8. od
14 do 17 hod. a 19.8. a 26.8. od 8 do 11 hod.)
V ostatní dny bude po dobu dovolené v ordinaci
pouze zdravotní sestra. Tel.: 267 710 865

Ordinace MUDr. Milady Czinnerové bude zavřená
od 26.7. do 13.8. (zástup v jiných ordinacích).
Tel.: 267 710 952
Lékárna má dovolenou od 7. do 9.7. a od 2. do 6.8.

Podrobné informace budou vyvěšeny na dveřích
ordinací.

Voliči z Kolovrat dali nejvíce hlasů ODS a TOP 09

V Kolovratech přišlo do volební místnosti v termínu konání parlamentních voleb 
1 676 lidí, což jsou tři čtvrtiny obyvatel této městské části. Nejvíce hlasů poslali
voliči stranám ODS (519) a TOP 09 (512). Výrazný počet voličů preferoval ČSSD
(178) a stranu Věci veřejné (146).

Podle členů volební komise byl zájem občanů ovlivnit
svým hlasem další vývoj v naší společnosti nebývalý. 
„V pátek odpoledne se před vchodem do úřadu dokonce
vytvořila fronta. Voliče jsme museli do zasedací míst-
nosti pouštět postupně,“ uvedla členka volební komise
Renata Nováková. Jak dodala, hlasy kolovratských voli-
čů byly sečteny v šest hodin večer po ukončení hlaso-
vání. V některých obálkách se objevily pokyny nebo líst-
ky dvou politických stran. Členům komise ztížili práci i ti
voliči, kteří vhazovali do urny obálky zalepené.

V Kolovratech bylo evidováno 2 234 občanů s volebním právem, přitom volební okrsek je ome-
zen počtem dva tisíce voličů. Pokud bude v Kolovratech přibývat obyvatel takovým tempem jako
doposud, při dalších volbách by mohly být zřízeny dva volební okrsky. Ke konci května bylo
k trvalému pobytu přihlášeno 3 018 lidí. -ouj-

Výsledky hlasování v Kolovratech

Zdroj: Český statistický úřad
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Strážníkům se v létě o práci starají zloději,
vandalové i mladiství konzumenti alkoholu
V letních měsících přidělávají policistům práci zloději a vandalové, kterým při

jejich protizákonném počínání nahrává teplé počasí. Volnější prázdninový režim
a prodloužené dny lákají mladistvé k návštěvám pohostinských zařízení, což bývá
často spojeno s konzumací alkoholu. Na které další nešvary se v létě soustředí
strážníci městské policie, o tom referuje jejich velitel Vladimír Bačák.

Pane veliteli, na jaře bylo vykradeno několik rodinných domů v ulici K Prknovce. Majitelům
zmizely například sekačky ze zahrad. Jak se tento případ vyvíjí?

Sérii krádeží šetří kolegové ze státní policie, mají tedy v této věci hlavní slovo. Naši strážníci
v souvislosti s těmito krádežemi neprodleně přijali nezbytná opatření. V okolí ulice jsme strávili
nepřetržitě několik nočních služeb. Sledovali jsme pohyb osob i vozidel, avšak bez jakýchkoli
poznatků, vedoucích ke zjištění pachatele. Zřejmě se jednalo o jednorázovou akci. Není proto
vyloučeno, že se zloději po čase zaměří na podobnou lokalitu někde jinde. 

Máte pro majitele domků doporučení, jak se takovéto zkušenosti vyhnout?
Mnozí dělají chybu, že nechávají otevřené dveře do domu či garáže, zatímco tráví čas na opač-

né straně za domem. Nemají přehled, co se děje vpředu, a zlodějům tak usnadňují jejich počíná-
ní. Lze jen doporučit, aby majitelé rodinných domů či bytů měli oči neustále otevřené. Drzost zlo-
dějů nezná mezí. Dokážou bez povšimnutí pročesat dům či byt, když například zrovna zaléváte
zahrádku. 

Mohou lidé včasným ohlášením takovéto události usnadnit policii pátrání?
Samozřejmě. Lidé by se neměli obávat sdělit policii jakékoliv informace, které by pomohly při

dopadení pachatele. Čím dříve se o případu dozvíme, tím rychleji můžeme reagovat. Pět až deset
policistů se okamžitě může vydat do terénu. První minuty od události a nahlášení jsou naprosto
kriticky důležité, a to jak pro nás, tak pro poškozeného oznamovatele. Pravděpodobnost zjištění
či záchytu pachatele je tak poměrně vysoká. 

Vybavíte si z poslední doby nějaký případ, kdy se díky rychlé spolupráci podařilo dostih-
nout pachatele?

Nedávno se do domku u trati vloupal zloděj. Ve chvíli, kdy rodina seděla na zahrádce, přelezl
plot a z otevřeného domu ukradl kabelku. Krátce předtím se pokusil dostat do bytu v domě
s pečovatelskou službou. Všímavý důchodce však na muže zakřičel a tím ho zřejmě odradil od
dalších úmyslů. Díky kameře umístěné v penzionu se podařilo zloděje identifikovat. Opět je třeba
zdůraznit, že lidé by neměli spoléhat na to, že za plotem se jim nemůže nic stát.

Letní měsíce lákají k posezení v předzahrádkách pohostinných zařízení, s čím souvisí i zvý-
šená konzumace alkoholu. Zaměříte se i na tyto nešvary?

Kontroly hospod, barů či diskoték se týkají celého obvodu Prahy 15 a 22. Zjednodušeně lze
říci, že začínáme u Hostivařské přehrady a končíme v Nedvězí. Prioritou jsou kontroly v riziko-
vých zařízeních, při kterých se zjišťuje, zda obsluha nenalévá alkohol mladistvým. Zhruba ve čty-
řech případech do měsíce zjistíme, že byl tento zákaz porušen. Alkohol je u mladého konzumen-
ta okamžitě odhalen pomocí testovacího přístroje. V tomto případě ihned voláme rodičům
a informujeme také příslušný sociální odbor. Při kontrolách v pohostinských zařízeních navíc pro-
věřujeme, zda mezi štamgasty nejsou celostátně hledané osoby. Obecně lze říci, že tento druh
kontrol je na našem obvodě již běžnou součástí výkonu služby.

Setkáváte se s nepřiměřenou konzumací alkoholu u omladiny i v Kolovratech?
Před „pálením čarodějnic“ si mladí sdělovali přes Facebook, že se sejdou na hřišti s jediným

cílem – opít se. Očekávali jsme hojnou návštěvu, ale podařilo se nám akci překazit. Naše nepře-
tržitá přítomnost skupinkám mladých jistě nebyla příjemná. Po nějaké chvilce zase odcházeli do
jiných míst. Věříme, že díky našemu zásahu se této nechvalné tradici podařilo zamezit a že ani
v budoucnu se nebude nic podobného opakovat. 

Museli jste zasahovat také proti přiopilým návštěvníkům Kolovratského parníku?
Kolovratský parník byl pro nás letos tvrdším oříškem. Dramaturgie této poměrně mladé a žádané

akce se rozšířila o další hudební žánry. Tím se podstatně změnilo a generačně promíchalo její obe-
censtvo. Myslím, že tato změna byla důvodem následných událostí. V průběhu konání akce muse-
lo na místě průběžně zasahovat několik našich autohlídek. Často docházelo k lokálním šarvátkám
mezi jedinci i skupinami, které policisté řešili. Jednomu z návštěvníků strážníci odejmuli šedesáti-
centimetrovou mačetu, jejíž majitel si přišel vyřídit jakýsi problém s jiným návštěvníkem. Od obyva-
tel byl též zaznamenán větší počet stížností na hluk a nepořádek, než tomu bylo v minulosti.

Blanka Oujezdská

Hasiči se poprali s živly
Vyprošťování sněhem zapadlých aut, hle-

dání novorozeněte na skládce nebo odstra-
ňování padlého stromu z fotbalového hřiště
– to je jen zlomek případů, u kterých zasa-
hovali kolovratští dobrovolní hasiči od
začátku roku.

„V jarních měsících jsme odstraňovali sně-
hové převisy ze střechy mateřské školy, úřadu
i dalších budov. Vyprošťovali jsme také několik
aut ze závějí,“ referuje velitel kolovratských
hasičů Martin Dynybil. Jednotka pomáhala
nedávno také při hledání novorozence na
skládce odpadu v Ďáblicích. V průběhu pátrání
však vyšlo najevo, že matka si vše vymyslela.

Při jarních přívalových deštích pomáhali
hasiči odčerpávat vodu ze zatopených pod-
zemních garáží, šachet paneláků i z čistírny
odpadních vod na Černém Mostě. Bouřka
řádila i v Kolovratech, kde silný vítr poškodil
strom na fotbalovém hřišti. „Větev spadla rov-
nou na posezení poblíž vstupu do areálu. Bylo
velké štěstí, že v té době tam nikdo nebyl,“
komentuje další zásah velitel. K drobným
zásahům patřilo otevírání dveří bytů nebo
likvidace včelích rojů.

Úspěšnou akcí, z níž se pomalu stává tra-
dice, byl Den otevřených dveří. Návštěvníci si
prohlédli techniku a vybavení zbrojnice, přihlí-
želi ukázkám vyprošťování osob z havarova-
ného vozu nebo sledovali, jak hasiči dovedou
rychle dostat pod kontrolu požár. „Byla to
úspěšná akce, zájem lidí nás mile překvapil.
Na závěr si návštěvníci mohli pochutnat na
grilovaných specialitách,“ hodnotí Mar tin
Dynybil a věří, že podobné akce přilákají nové
členy.

-ouj-
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Výkup pozemků brzdí okruh
Výstavba křížení Pražského silničního

okruhu s dálnicí D1, které by mělo být zpro-
vozněno již letos na podzim, je v plném pro-
udu. Následovat by měl úsek od D1 po
Běchovice, tedy stavba, která se bezpro-
středně dotkne obyvatel Kolovrat.

O nové informace jsme požádali vedoucí
stavební komise kolovratského zastupitelstva
RNDr. Ivo Chytila:

„Na tuto stavbu bylo již vydáno územní roz-
hodnutí, proti kterému však bylo podáno odvolá-
ní. Ministerstvo pro místní rozvoj jako odvolací
orgán tomuto odvolání vyhovělo a územní roz-
hodnutí vrátilo magistrátu k dopracování.
Zároveň vyzvalo Ředitelství silnic a dálnic
k doplnění. Na základě podkladů o doplněných
protihlukových opatřeních včetně stanovisek pří-
slušných hygienických orgánů magistrát roz-
hodl, že pro tuto stavbu není třeba zřizovat proti-
hlukové pásmo. 

Ředitelství silnic a dálnic se snaží všechny
vyžádané podklady dodat co nejdříve a tak získat
pro stavbu pravomocné územní rozhodnutí.
Snad se to podaří ještě letos. Neznamená to
však, že bude stavba v nejbližší době zahájena. 

Před Ředitelstvím silnic a dálnic je ještě jedna
nesnadná etapa – výkup pozemků, který však
ještě nezačal. A jak víme, to začíná být pro Ředi-
telství silnic a dálnic noční můrou. Proto někteří
optimističtí odborníci očekávají výstavbu
v letech 2014 až 2016, naopak jiní jsou pře-
svědčeni, že nezačne před rokem 2015. Při
těchto odhadech všichni věří, že ve chvíli, kdy
bude možno se stavbou začít, budou na ni
potřebné peníze. To ale není vůbec jisté, i když
tato stavba bude mít jistě vysokou prioritu.

Doufejme, že se stavbu podaří již dohodnutým
způsobem realizovat co nejdříve, protože otevření
propojení dálnic D1 a D5 přinese další dopravní
zátěž na komunikace v našem okolí. Řada řidičů
začne tudy hledat zkrácenou cestu na dálnici D11
a případně na libereckou dálnici.“ -ouj-

Změny autobusových linek
S přicházejícími prázdninami bude jako kaž-

doročně upraven provoz Pražské integrované
dopravy. Omezení dopravy se většinou týká pře-
pravních špiček a linek s krátkými intervaly.
Naopak posíleny budou linky v turisticky navště-
vovaných oblastech. Během léta bude navíc
opravována řada tramvajových tratí, naplánova-
né výluky tak změní trasy řady tramvají.

Změny v jízdních řádech jsou připraveny
i pro autobusové linky č. 267 a 265, které jsou
vedeny přes Kolovraty a Lipany.
linka č. 267
Na lince budou o prázdninách zrušeny všechny
spoje, které jezdí pouze v úseku Uhříněves –
Háje a ranní posilové spoje z Kolovrat s odjezdy
ze zastávky Škola Kolovraty v 06.54, 07.14,
07.34 a 07.44 hod. Odjezdové časy ostatních
spojů se nemění.
linka č. 265
U většiny spojů je posunut čas odjezdu (až o půl
hodiny). K této změně přistoupil organizátor
pražské integrované dopravy z důvodu lepší
návaznosti na přípojné autobusy na Novém
náměstí a na vlaky ve stanici Praha-Uhříněves. 
vlaková doprava - bez omezení

Jízdní řády na http://www.dpp.cz anebo
http://www.kolovraty.cz. V tištěné podobě jsou
k dispozici v kolovratském Infocentru. 

-tom-

Senioři nad 70 let budou cestovat 
vlakem po Praze zdarma

Vedení hlavního města ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské inte-
grované dopravy připravily změny v tarifu pražské dopravy, které budou postupně
během letních měsíců vstupovat v platnost. Kolovratský zpravodaj přináší přehled
nejdůležitějších změn.

Senioři nad 70 let budou moci cestovat po Praze vlakem zdarma
Senioři nad 70 let, kteří si od 31. července 2010 pořídí Opencard s nahranou aplikací Senior
70+, budou moci jezdit po území hlavního města vlakem zdarma. 
Informace:
- cena aplikace Senior 70+ je pouze 20,- Kč na 4 roky
- sleva je určena pouze pro osoby starší 70 let
- při jízdě za hranice města /pásma PID 1-5/ musí cestující zaplatit jízdné, na které prokáže nárok

/dle tarifu ČD/
- senioři nad 70 let, kteří nebudou Opencard vlastnit, nemohou ve vlacích po Praze cestovat zdarma
- senioři, kteří vlakem nejezdí, mohou cestovat v ostatních dopravních prostředcích i nadále bez

Opencard – svůj věk dokládají občanským průkazem či identifikačním průkazem PID

Bezplatná přeprava dětí se prodlužuje až do 10 let
Od 1. července 2010 se rozšířila bezplatná přeprava dětí v městské hromadné dopravě až do
věku 10 let.
Informace:
- věk je nutné prokázat jakýmkoliv průkazem se jménem, příjmením, datem narození a fotografií
- ve vlacích na území Prahy bude bezplatná přeprava dětí do 10 let povolena ode dne vyhlášení
- bezplatná přeprava se týká pouze území hlavního města Prahy, ve vnějších tarifních pásmech

je zachován současný stav
- bez prokázání nároku na bezplatnou přepravu /průkazem/, zaplatí dítě od 6 do 10 let poloviční

jízdné

Roční jízdenka s volitelným počátkem platnosti
Od 01. července 2010 je umožněno zakoupit si roční jízdenku (4 750 Kč) s volitelným počátkem
platnosti v průběhu celého roku. Cestující bude mít zároveň možnost v rámci platnosti kuponu
dvakrát přerušit platnost dokladu. 
Informace:
- cena jízdenky na 365 dní je 4 750 Kč
- přerušit platnost jízdenky je možné maximálně dvakrát během platnosti na dobu minimálně 

14 dnů a maximálně 60 dní. Platnost jízdenky se přerušením adekvátně prodlouží. 

Předplatní kupony pro děti a juniory nově pouze na Opencard
Od 13. června 2010 jsou časové jízdenky /měsíční a čtvrtletní/ pro kategorie Dítě (10-15 let)
a Junior (15-19 let) pro území hlavního města v prodeji pouze v elektronické podobě. Pokud
budou chtít zmíněné věkové kategorie tento druh jízdného využívat, musí si pořídit Opencard. 

Nové typy předplatních kuponů pro Děti, Juniory a Studenty 
Od 31. července se zavádí nové předplatní kupony pro kategorie - Dítě, Junior a Student.
Předplatní kupony budou mít volitelný počátek platnosti a uživatel si bude moci zvolit pěti či dese-
timěsíční jízdenku. 

Podrobné informace o změnách v tarifu Pražské integrované dopravy jsou zveřejněny na
stránkách ROPIDu http://www.ropid.cz, na stránkách Dopravního podniku Praha
http://www.dpp.cz a informace ke kartě Pražana na stránce http://www.opencard.cz.

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zveřejnil v polovině června návrh
železničního jízdního řádu pro období prosinec 2010 – prosinec 2011, oblast Praha
a Středočeský kraj (část).

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze, které musí být podle zákona k urči-
tému datu zveřejněny. Nejde tedy o finální stav, ale na základě dodatečných žádostí objedna-
vatelů dopravy, dopravců, měst a obcí bude docházet k dalším úpravám. 

Na benešovské trati se předpokládá rozsah železniční dopravy jako v letošním roce. Z Prahy
je však navržen nový vlak s odjezdem ve 22.50 hod. Půlhodinový interval mezi jednotlivými
spoji by tak mohl být večer až do 23.20 hod. Jízdní řády pro hlavní město a okolí jsou ke sta-
žení na webových stránkách organizace ROPID, http://www.ropid.cz.

Případné připomínky k jízdnímu řádu, který začne platit 12. prosince 2010, lze zasílat na e-
mailovou adresu organizátora pražské integrované dopravy - ropid@ropid.mepnet.cz.

Tomáš Bezouška
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Domácí zdravotní péče (Zuzana Malečková)
tel. 603 259 580, 222 728 002
Lékárna Uhříněves (Mgr. Marie Klobučarová) 
tel. 267 710 831, Lékařský dům, Uhříněves
Lékárna Kolovraty (Mgr. Marie Klobučarová) 
tel. 267 710 255, Mírová 106, Kolovraty
Lékárna U Radnice
tel. 267 710 642, Nové náměstí (budova ÚMČ),
Uhříněves
Bioregena - Odběry krve
Lékařský dům, Uhříněves

Oční oddělení je dostupnější
O tom, že zrak je nejcennějším pokladem, není

pochyb. Cenu tohoto pokladu nejlépe poznáme, až
nastanou potíže. 

Zrak je jistě naším nejdůležitějším smyslem.
V posledních letech věda pokročila natolik, že i zra-
kové vady, které jsou důsledkem prodlužování lid-
ského věku, jsou dobře léčitelné. Například šedý
zákal dnes už není žádným problémem – stačí drob-
ná operace a opět nejen dobře vidíme, ale většinou
i čteme bez brýlí. Větší problém je glaukom, neboli
zelený zákal. Před pár desítkami let toto onemocně-
ní končilo slepotou. Ovšem dnes se už ani této cho-
roby obávat nemusíme. Oční lékařství je na takové
úrovni, že i tato závažná nemoc je dobře léčitelná.

Pro kolovratské důchodce, a především ty osa-
mělé, kteří musí cestovat autobusem nebo vlakem,
bylo dojíždění k očním lékařům hlavně do Říčan
velmi náročné. Ovšem vysoká úroveň lékařské péče
tyto trampoty vyváží. 

Jaké však bylo mé překvapení, když jsem se
dozvěděla, že lékařka MUDr. Lada Brodská, ke které
chodím mnoho let, ukončuje v Říčanech svoji praxi
a odchází na jiné pracoviště. Byla jsem zklamaná,
ale teď mám radost. Lékařka bude mít ordinaci
v Lékařském domě v Uhříněvsi, kam mají pacienti
z Kolovrat výborné spojení. Tato informace jistě
potěší všechny, kteří prožívali trampoty se zimním
cestováním. Od července je totiž rozšířena zdravotní
péče v Uhříněvsi právě o toto nové oční oddělení.

Herta Žemličková

předsedkyně Klubu důchodců Kolovraty

Tiskopisy k přídavkům
si žadatelé obstarají sami

Úřad práce hl. m. Prahy, pracoviště státní
sociální podpory v Praze 15 oznamuje občanům,
že nebude v tomto roce rozesílat podklady pro pro-
dloužení přídavku na dítě od 1.10.2010. Jedná se o:
- Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok

na dávky 
- Doklad o výši ročního příjmu za rok 2009 
- Potvrzení o studiu (dokládejte po zahájení školní-

ho roku 2010/2011 - s datem vystavení září 2010,
nejpozději do 30.9.2010). 
Pro zachování plynulosti výplat dávky státní soci-

ální podpory přídavek na dítě doporučujeme vyzved-
nout si osobně potřebné tiskopisy na pracovišti SSP
Boloňská 478/1, Praha 15 - Horní Měcholupy.
Vyplněné Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro
nárok na dávky s dalšími výše uvedenými doklady je
nutné doložit nejpozději do 31.10.2010. Po tomto
datu musí být uplatněna nová žádost. Studenti, kteří
v roce 2010 ukončí studium mají povinnost nahlásit
tuto skutečnost do 8 dnů písemně.

Pokud nebudete mít zájem o prodloužení
žádosti o přídavek na dítě od 1. října 2010,
oznamte nám tuto skutečnost písemně nebo osob-
ně nejpozději do 31. října 2010.

Veškeré další informace ohledně dávek a tiskopi-
sů státní sociální podpory lze získat na webových
stánkách MPSV www.mpsv.cz.

Jana Tuschelová

vedoucí pracoviště SSP v Praze 15

tel.: 950 178 923; 950 178 926 - 937
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Zubní lékaři:
MUDr. Jeřábek Jan tel. 267 711 918, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Turek Jiří tel. 267 711 916, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Švecová Jarmila tel. 242 413 125, K Uhříněvsi 6, Královice
MUDr. Trtek Petr tel. 242 413 125, K Uhříněvsi 6, Královice 
MUDr. Žižková Ludmila tel. 267 710 655, ZIDENTA, s.r.o. Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Marxová Pavlína tel. 267 710 655, ZIDENTA, s.r.o. Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Sukdolák Vojtěch tel. 267 710 655, ZIDENTA, s.r.o. Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Georgievová Sylvie tel. 267 710 655, ZIDENTA, s.r.o. Preislerova 748/3, Kolovraty

Praktičtí lékaři pro dospělé:
MUDr. Havlová Jitka tel. 267 712 369, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Vaněk Pavel tel. 267 710 486, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Kolomazníková Markéta tel. 267 710 885, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Fialová Bohuslava tel. 272 705 890, 777 899 961, Podleská 337, Uhříněves
MUDr. Božinovová Hana tel. 267 710 865, K Poště 416, Kolovraty

Praktiční lékaři pro děti a dorost:
MUDr. Hálová Marta tel. 267 710 815, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves

tel. 267 710 815, Květnového povstání 21, Benice
MUDr. Termerová Jana tel. 267 313 634, Semanského 78, Uhříněves
MUDr. Boček Pavel tel. 267 313 634, Semanského 78, Uhříněves
MUDr. Czinnerová Milada tel. 267 710 952, K Poště 416, Kolovraty

tel. 272 920 746, Tesaříkova 1027, Praha 10 – Košík

Odborní lékaři:
Interna

MUDr. Škoula Jan tel. 222 361 683, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Oční

MUDr. Brodská Lada tel. 267 314 701, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
ORL

MUDr. Hrubá Jana tel. 267 312 257, 607 806 655, DPS II, 
Nové nám. 1440, Uhříněves

Chirurgie

MUDr. Zedník Jan tel. 281 960 091, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Urologie

MUDr. Klement Vladislav tel. 267 313 332, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Urogynekologie

MUDr. Havel Richard tel: 267 712 366, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Gynekologie

MUDr. Břešťáková Libuše tel. 267 710 934, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Ortopedie, fyzioterapie (rehabilitace)

MUDr. Pečený Jiří tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Ortopedie

MUDr. Mašát Petr tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Kos Petr tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Řeháček Viktor tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Paděra Richard tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
MUDr. Trnavský Tomáš tel. 604 542 850, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
RTG

MUDr. Trubanová Anna,
Mlynárik Filip tel. 267 313 154, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Neurologie

MUDr. Stanková Jitka tel. 226 804 111, Lékařský dům, Nové nám. 1431, Uhříněves
Psychiatr

MUDr. Herčíková Markéta tel. 267 710 038, Přátelství 64, Uhříněves
Klinický psycholog

PhDr. Kopecká Iva tel. 775 616 198, Přátelství 64, Uhříněves
Mgr. Krulová Tatiana tel. 267 313 478, DPS II, Nové nám. 1440, Uhříněves
PhDr. Gerlová Erika tel. 773 533 777, DPS II, Nové nám. 1440, Uhříněves
Logopedie

PaedDr. Pelclová Iva tel. 604 362 833, Mírová 585/72a, Kolovraty



Na jaké pokrmy se mohou návštěvníci vašeho
restaurantu těšit?

Základem je středomořská kuchyně, ale na
jídelním lístku budou jídla prakticky z celého světa.
Navíc bychom chtěli nabízet i „top“ české kuchy-
ně. Jsou to pokrmy, které dělaly naše babičky, ale
postupně se z našeho jídelníčku vytratily. V nabíd-
ce budou také steaky z celého světa, a to v nej-

vyšší kvalitě. Nebudou chybět domácí těstoviny,
pizza z pece na dřevo, čerstvé ryby nebo sezónní
zvěřinové hody. Všechny pokrmy budou připravo-
vány výhradně z kvalitních čerstvých surovin. 

Kdo bude vést tým kuchařů?
Šéfkuchařem bude Václav Kisvetr, který patří

mezi naše nejlepší kuchaře. Působil v Restaurantu
Kolowrat, ve Vile Voyta nebo v Chateau St. Havel.
Je to mistr ve svém oboru, který ví, že každé jídlo
musí být pro klienta zážitkem.

Na jakou klientelu bude váš restaurant zaří-
zen?

Chtěli bychom se stát rodinnou restaurací
a máme v plánu být nejvyhledávanějším podnikem
tohoto typu v okolí. Menu bude dvouřadé, to zna-
mená, že uspokojíme jak náročné klienty, tak
i rodiny s dětmi. Naším přáním je, aby se všichni
cítili jako doma. Do nabídky chceme zařadit
i polední menu sestavené také z jídel české kuchy-
ně. Plánujeme navázat na předchozí spolupráci
s Domovem s pečovatelskou službou a plně vyjít
vstříc požadavkům jeho obyvatel.

Měl bych zdůraznit, že téměř tři čtvrtiny plochy
jsou určeny nekuřákům. Otevřeno bude po celý
týden zhruba od jedenácti dopoledne do jedenácti
večer. 

Připravujete nějaké speciální služby?
Uvažujeme také o rozvozu jídel nebo o tzv. pick-

up službě, což je rozvážení hostů. V nabídce
budou i romantické večeře s rozvozem klientů
zdarma naší limuzínou se šoférem. Podobnou
službu si budou moci dopřát i svatební hosté,
pokud si objednají hostinu v našem podniku. 

Počítá váš podnik i s nejmenšími návštěvní-
ky?

Chceme se zaměřit i na dětskou kuchyni
a nabídnout ty nejkvalitnější pokrmy. Aby se rodi-
ny s dětmi u nás cítily dobře, bude pro ty nejmen-

ší připraven dětský koutek s kuchyňkou. Malým
návštěvníkům jsou přizpůsobeny i toalety a umy-
vadla.

Jaké stavební úpravy si vyžádal nový pro-
stor?

Naše návštěvníky přivítáme v naprosto nových
prostorách, které nemají nic společného
s Kolovratskou rychtou. Novinkou bude benátská
podlaha, dřevěný strop, nová je i kuchyň včetně
vybavení. Masivní stoly a další nábytek z teakové-
ho dřeva určitě přispěje k tomu, aby se lidé u nás
cítili dobře a odnesli si jedinečný zážitek nejen
z jídla, ale i z příjemného prostředí. Věříme, že
v letním období si návštěvníci jistě rádi posedí na
nové rozšířené terase, která bude propojena s vni-
třním prostorem. 

V okolních městských částech je pár restau-
rací, které rovněž sázejí na kvalitní jídlo pod-
ávané v příjemném prostředí. Neobáváte se
konkurence?

Než jsme se do tohoto nápadu pustili, udělali
jsme si průzkum a zjistili, že v nejbližším okruhu
podobný typ restaurace chybí. Chtěli bychom při-
táhnout lidi z Říčan i z Prahy, kterým nabídneme
gastronomický zážitek v klidném romantickém
prostředí. Myslíme si, že náš restaurant pomůže
Kolovratům k dalšímu rozvoji.

Blanka Oujezdská
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INZERCE

Nový restaurant v Kolovratech nabídne jídla z celého světa
Pod názvem Original Cappuccini Restaurant – Pizzeria bude v prostorách bývalé Kolovratské rychty zanedlouho otevřeno nové pohostin-

ské zařízení. Restaurant s nabídkou převážně středomořské, ale i české původní kuchyně má ambice stát se nejvyhledávanější restaurací
tohoto typu v okolí. Provozovatel nového podniku Jan Říha prozradil, na co se návštěvníci restaurantu mohou těšit.

ALTERNATIVNÍ PORADNA ZDRAVÍ
Zina Petříková

Klasické i alternativní masáže
Pomoc při bolestech zad a hybného aparátu

Řešení autoimunitních nemocí, reflexní terapie
lymfatického systému, speciální jemná relaxačně-léčebná

masáž páteřních plotének, harmonizace
organismu pomocí meridiánových masáží

Konzultace dle dohody.

Tel. 739 608 977
Na Koupadly 256/24, 251 01 Říčany

e-mail: zina.pet@seznam.cz
www.zina-petrikova.cz

Učitelka zdejší pobočky ZUŠ koupí případně si pronajme
v Kolovratech byt 2 – 3+kk se zahrádkou.

Telefon: 603 341 714, e-mail: janketyci@seznam.cz

Prodám byt 3+kk, 65 m², v Kolovratech – areál Mladotova.
Družstevní vlastnictví. Cena 2 550 000 Kč.

Telefon: 777 807 255
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Niňos Bailandos nezahálí

Jsme Niňos Bailandos neboli Tancující děti -
a je nás stále víc. Naše skupinka působí
v Kolovratech už tři a půl roku. Tancujeme hlavně
hip-hop. Snažíme se postupně zvládnout základy
všech jeho stylů. Skupinku vede Lucie Kalinová,
která je aktivní členkou hip hopové taneční skupi-
ny Out of Bounds, s níž získala v letošním roce již
čtyři zlaté medaile. Mladí tanečníci zvítězili mimo
jiné v celorepublikovém kole soutěže Skupina
roku v kategorii Show Dance TV show a v čes-
kém kole soutěže Emco Dance Life Tour (celore-
publikové kolo je nyní čeká). Před začátkem škol-
ního roku Lucie čerpala inspiraci i v new-
yorkském Broadway Dance Stationu.

Ačkoli nám loňští tanečníci většinou odrostli
a v letošním školním roce jsme začínali s poměr-
ně malým počtem dětí, podařilo se hned během
podzimu připravit krásné vánoční vystoupení.
Program jsme předvedli na kolovratském jarmarku
a také v rámci předvánočních kulturních programů
v samém centru Prahy. Sklidili jsme několik uzná-
ní za nápaditou choreografii, originální kostýmy
a zdařilý hudební mix. Povedené vystoupení k nám
přivedlo další zájemce o hip hop a v druhém polo-
letí jsme tancovali již v mnohem zajímavější sesta-
vě dvanácti dětí ve věku od 6 do 12 let.

Na Velikonoce jsme připravili opět dvě vystou-
pení. Kromě kolovratského jarmarku, z nějž se
část našeho vystoupení dostala dokonce i do
jednoho z televizních pořadů, jsme se koncem
března prezentovali i na jarmarku na
Staroměstském náměstí.

Ani závěrečné měsíce školního roku jsme
nezaháleli. Všech dvanáct tanečníků se po úspěš-
ných vystoupeních s chutí pustilo do nácviku
vystoupení na mezinárodním festivalu volnočaso-
vých aktivit, známém pod názvem Bambiriáda. Na
této akci jsme se prezentovali letos poprvé.
O úspěchu vystoupení svědčí mimo potlesku
nadšeného publika i děkovný dopis, který jsme
obdrželi od pořadatelů festivalu.

Stejné vystoupení jako na Bambiriádě jsme
mohli ukázat v pražské Grébovce (Havlíčkovy
sady), a to především díky panu Vondrovicovi,
který nám umožnil vystoupit v programu u příle-
žitosti tanečního odpoledne pořádaného Prahou
2 pro pražské seniory.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem šikov-
ným dětem, které po celý rok poctivě trénovaly,
ale především rodičům, kteří s námi ochotně
spolupracovali a svým dětem umožnili účast na
vystoupeních. 

V červnu bychom se ještě rádi předvedli
v kolovratské mateřské školce. Chceme přiblížit
naši činnost nastávajícím školákům a případně
i pětiletým tanečníkům, s nimiž bychom rádi od
příštího roku pracovali. 

V září plánujeme uspořádat konkurz pro nové
členy a následně rozdělit děti na začátečníky
a pokročilé, abychom se mohli více věnovat jed-
notlivým úrovním tanečníků. Více o nás najdete na
naší webové stránce: www.ninosbailandos.cz -lk

Spáči si Mediální noc s Andersenem užili
Ani letos nezůstali školáci z Kolovrat ochuzeni o tradiční Noc

s Andersenem, kterou Infocentrum s knihovnou pořádalo v polovině dubna
už posedmé. Tentokrát si děti zahrály na novináře a reportéry.

Dva improvizované televizní štáby, dva týmy reportérů kolovratských zpravodajů
a skupinka "rozhlasáků" vyrazila v páteční odpoledne do terénu, aby nalovila co nejvíce
informací. Malí novináři se zastavili v hasičské zbrojnici, na fotbalovém hřišti, ve škole,

v tělocvičně, v opravně hudebních nástrojů či v kolovratských obchůdcích a popovídali si také s kronikářem
Jiřím Missbichlerem. V Infocentru na ně čekal zastupitel pražského magistrátu Jan Svátek s místostarostkou
Vladimírou Jechovou Vápeníkovou, a děti si tak mohly zkusit, jak se dělá tiskovka. Reportáže pak zpracova-
ly a o dvě hodiny později přinesly posluchačům, divákům a čtenářům aktuální zprávy z Kolovrat. 

Letošní program připravila mediální odbornice Daniela Pedret z Kolovrat, která přizvala i profesionálního
kameramana České televize. Dětem se po celý večer věnovala také Veronika Šáchová z kolovratské školy
a ředitel Pavel Bednář, který ani letos nezapomněl dětem těsně před spaním převyprávět literární příběh.

-ouj-

Děti svůj den strávily ve společnosti rytířů
Po loňském propršeném dni dětí nás letošní Dětský den opět přivítal sluníčkem a teplým počasím.

Každý rok bývá tato velká akce pro děti tematicky zaměřena. Vikingové, kovbojové z Divokého západu
a Indiáni byli letos vystřídáni osazenstvem středověkého tábora s rytíři na koních.

Uprostřed hřiště vyrostl mohutný stan a stojany se zbraněmi. Hned vedle stanu předváděl své nástroje kat.
Děti se tak mohly seznámit nejen s ukázkami rytířského umění, ale také se způsoby mučení, a ledacos si
vyzkoušely na vlastní kůži. Velký zájem byl také o střelbu z kuší a luků. Kdo měl hlad, mohl navštívit i stře-
dověkou kuchyni a ochutnat kuře na sušených švestkách. Rytíři připravili pro děti několik ukázek soubojů
s různými dobovými zbraněmi. Velký zájem byl o ukázky turnajových klání na koních, kde své umění před-
vedla na koních dvojice rytířů a Amazonka. Program dětského dne zpestřilo i několik ukázek tanečních sku-
pin pod vedením Gábiny Jirákové a Jany Kněžínkové. Velkým lákadlem a trochu i pozvánkou na příští dětský
den byla ukázka starých ale i novějších „amerik“. Corvette Club Praha přivezl sedm parádních aut a přilákal
kluky i holky všech věkových kategorií. 

Závěr dětského dne byl jako obvykle plný pěny – kolovratští hasiči opět přijeli s naleštěným hasičským
autem a nejedno dítě zmizelo nakrátko pod vrstvou pěny. Téměř osm stovek dětí odcházelo domů patřičně
zmáčené, ale moc spokojené. 

Za to patří velký dík všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se na celé akci podíleli, a to zejména:

mladým hasičům kteří pomáhali již od rána s přípravou a obětavě poskytovali pomoc i během hlavní-

ho programu, městské policii, panu Blažkovi s multikárou, bez kterého bychom nedokázali na hřiště

dopravit žádný materiál, pánům Holečkovým za zvuk, panu Novotnému, paní Keselicové, Kociánové,

Hladké, Pelclové, Novákové a třetí čarodějnici Evě, paní Krupkové, Oujezdské, Konečné J., paní a panu

Tomanovým, Trajhanovým, Součkovým, maminkám a tatínkům z Macka, Ivě, Filipovi a Katce

Keselicovým, Mirce Novákové, Sylvě Konečné, Jitce Kociánové, Lucce a Janě z III. lékařské fakulty za

zdravotní péči, Milanu Ryšavému a všem, kteří obětavě pomohli.

Poděkování patří i těmto sponzorům: KRUP s.r.o., AMADA Praha s.r.o., ZAPA beton a.s., JUST CS spol.

s r.o., Terminal trans s.r.o., Miloš Chad, nákup a prodej, LT obchodní a stavební společnost s.r.o., REA-

LEX s.r.o., Zbyněk Dokulil Do-Do, Wadia, a.s., SITEL, spol. s r.o., Růžička Tomáš, Sokol KOLOVRATY,

Monika Borgesová.

Ing. Karel Čvančara, místostarosta Kolovrat

O tom, jak se dětem povedlo rozlišit veřejnoprávní a komerční vysílání či seriózní tisk od bulvárního,
svědčí několik ukázek z jejich reportáží:

✏ Dětský kolovratský zpravodaj: 
Vyzpovídali jsme pana ředitele Bednáře: Jak začíná váš den? Vstanu v 7,15, jdu do školy, zapnu počítač,
shlédnu emaily. Pak se podívám na přípravy na hodiny. V tomto červeném sešitě mám resty. Co to jsou
resty? Resty jsou nesplněné úkoly. Co děláte po vyučování? Samozřejmě rád cestuji a sbírám kameny.
Kolik máte hornin? Hornin? Spíše nerostů. Těch mám čtyři až pět set kusů a váží 400 kilo.
✏ Kolovratský blesk: 
Café Marta naživo: Zeptali jsme se paní Marty: Chodí k vám nějaký častý zákazník, který se přejídá? 
Jdeme řešit politiku: Jan Svátek a místostarostka Vladimíra Jechová Vápeníková si s námi pohovořili
o straně ODS. Zjistili jsme, že straně ODS se říká pravice a straně ČSSD se říká levice.
A teď drby ze školy: Lenka odmítla Vaška, protože se jí líbí jiný kluk.
✏ Dětská veřejnoprávní televize: 
Starosta Michal Habart je starostou tři a půl roku. Rád lyžuje, hraje fotbal a golf. Ve fotbale fandí Slavii. Když
byl malý, měl rád Honzíkovu cestu. O každé knížce si udělal svůj vlastní názor a pak ji přečetl nebo také ne.
✏ Dětská komerční televize: 
Dobrý večer. Vítáme vás u dnešních večerních zpráv. Na začátek vám sdělíme zprávu, že v Kolovratech
bylo vyloupeno několik rodinných domů. Ukradena byla například sekačka. A další špatná zpráva je, že
rybník je stále vypuštěn a opravován. Doufejme, že už bude brzo napuštěn. Kdyby totiž nebyl, nemohl by
se konat Kolovratský parník.
Vítáme vás u předpovědi počasí. Zítra bude asi tak hezky a příjemně jako dnes. A dále. Na Islandu vybuch-
la sopka. Kvůli tomu je velký kouřový mrak, ve kterém jsou kamínky a proto museli zrušit lety letadel.
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Děti z centra Macek přivítaly jaro divadlem
Letošní zima byla dlouhá, a proto jsme se velmi těšili na Vítání jara U Boudů. Oproti

loňským ročníkům jsme setkání naplánovali na sobotní odpoledne, tak aby si veselí
mohli užít i tatínci, prarodiče, příznivci mateřského centra s již odrostlejšími dětmi.

Samotná příprava na Vítání jara začala již několik
týdnů před ohlášeným termínem. Děti se scházely pra-
videlně na divadelní zkoušky, což byla dobrá příležitost
i pro setkání maminek, které již chodí do práce. 

V sobotu 20. března odpoledne se rodiny sešly v sále
Kulturního domu U Boudů. Maminky připravily sál,
nachystaly prostor pro tvoření, stůl s občerstvením (ten
nikdy nechybí) a nachystaly jeviště pro malé herce. Na
programu byla Malá jarní pohádka, výtvarné aktivity
věnované jaru a Velikonocům a také malý taneční mej-
dan nebo zpěv při kytaře.

Sál se postupně zaplňoval, a když bylo jasné, že děti
už déle čekat nevydrží, začalo divadelní představení. Na jevišti se objevily slepičky, kachny, velikonoč-
ní vajíčko, hospodyně a malý kozlík. Po odehrání pohádky byli všichni mackovští herci odměněni
zaslouženým potleskem a malou sladkou pozorností.

Následující čas byl věnován výtvarným aktivitám. Děti si mohly vytvořit přáníčko, sluníčko, čelenku
s kuřátkem nebo malého velikonočního zajíčka. Mnohé děti tvořily samostatně, mladším pomohli rodi-
če. Divadélko a tvoření odčerpalo značnou část energie malých účastníků, a tak bylo na čase ochut-
nat dobroty od maminek. 

Druhá část Vítání jara byla zaměřena na pohybovou aktivitu dětí a rodičů. Tanec, zpěv a různé jed-
noduché hry vyplnily následující čas. Na závěr si jeden odvážný tatínek připravil vystoupení s kytarou. 

Jak už to tak bývá, nic netrvá věčně a naše příjemné jarní odpolední setkání bylo u konce. Velké
poděkování patří nejen všem příznivcům centra, ale také vedení Kolovrat, které nás již několik let pod-
poruje v našem snažení.

Dana Heřmánková

Malé čarodějnice si zazpívaly u fontánky
V poslední dubnový čtvrtek proběhl v centru Macek tradiční Rej čarodějnic pro

nejmenší.
Děti si vyrobily papírové duchy, dvě maminky zahrá-

ly dětem pěkné divadlo o Červené Karkulce. Poté, co
si všechny čarodějnice a čarodějové zacvičili, čekaly
je v parku u školy úkoly jako je věšení kolíčků, chytá-
ní ryb, házení kroužků, přechod po laně apod.

Všechny děti obdržely medaile, které jim maminky
z Macka vlastnoručně vyrobily.

Celá akce proběhla za pěkného slunečného poča-
sí a na závěr jsme se rozloučily zpěvem při kytaře
u fontánky před Infocentrem.

Děkujeme všem za pomoc při organizaci akce.
Katka Koudelová 

Děti složily zkoušku rytířské zdatnosti
Jako v minulých letech, tak i letos jsme se podíleli na organizaci Dětského dne. Na

fotbalovém hřišti jsme pro mladší věkovou kategorii nachystali dětský koutek, ve kterém
mohly děti složit zkoušku rytířské zdatnosti. Na své si přišli jak batolátka, tak děti před-
školní, ale i děti mladšího školního věku.

Malí princové a princezny mohli přejít po kládě,
vystřelit si na kance, pomoct s velkým prádlem, ulovit si
svoji rybku či navštívit dračí sluj. Po splnění všech úkolů
byli odměněni rytířskou medailí a bonbónkem.

V našem koutku pod střechou dostaly prostor
i nesoutěživé, ale tvořivé děti. Mnohé z nich si vyrobily
královské korunky, každé se mohlo realizovat podle své
fantazie. Byli jsme rádi, že jsme dostali příležitost být
vedle skutečných rytířů, zbrojnošů, slavné Xeny, hasičů
a dalších, kteří věnovali svůj čas a energii do oslav
Dětského dne.

Děkujeme naší městské části, že se snaží držet tradi-
ci dětských dnů. Také děkujeme maminkám a tatínkům a všem dalším dobrovolníkům, kteří věnovali
čas a energii této velké akci.

Dana Heřmánková

Co je nového v MACKOVI

Další školní rok je za námi. Děti nám
odrůstají a přestože už máme také jiné
starosti a potřeby, mnohé z nás zůstávají
MACKOVI věrné. Dopolední program je
stále zaměřen pro mladší věkovou katego-
rii – batolátka a předškolní děti, ale jedno-
rázové akce se rozšiřují i na starší děti.

Je to neuvěřitelné, ale tento rok je již
šestým v pořadí, který funguje na bázi dob-
rovolné práce. Naše první „mackovské
dítě“ bude mít za sebou druhý rok školní
docházky a velká skupina dětí nyní půjde
do první třídy.

Za dobu existence centra se mnohé změ-
nilo, ale potřeba volného prostoru pro
maminky s dětmi zůstává. Mateřské centrum
tímto děkuje bývalému starostovi Marku
Ovečkovi, který nás jako první podpořil, dal
nám důvěru a nabídl prostor pro uskutečně-
ní našich plánů. Bez stálé podpory vedení
obce by se nám pracovalo výrazně hůře.

Vzhledem k tomu, že od září nastupuje
hodně maminek do práce, hledáme další
posily. Od září 2010 hledáme lektorku
angličtiny pro malé děti (cca 3,5 - 6 let).
Předpokládáme vyučování 2 skupin cca
30 minut, odpoledne nebo případně 1x
dopoledne. Informace: Milena Dundrová,
tel: 608 340 866, e-mail: dundrova@cen-
trum.cz

Máte-li chuť zapojit se do pravidelné
činnosti Mateřského centra MACEK, pro-
sím kontaktujte přímo službu programu
nebo Katku Koudelovou na tel. 602 456 660
nebo na e-mail: makak2@quick.cz.

Co je nového v klubovně

Snažíme se stále lehce vylepšovat a udr-
žovat prostor, který spolu s námi využívá
Mirka Mourková pro výtvarku školních dětí,
a Kateřina Venzarová pro činnost o.s. Živa. 

Díky podpoře vedení obce máme nový
vysavač, koberec a hlavně termostat, který
zjednodušuje a kvalitně zajišťuje vytápění klu-
bovny. Děkujeme všem tatínkům, kteří se
zapojili do technického vylepšování klubovny.

Děkujeme za spoluvytváření příjemného
prostředí pro všechny děti i dospělé
v našem Mateřském centru MACEK o.s.

Katka Koudelová, předsedkyně centra
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Klubko hledá nové posily

Rádi bychom mezi nás pozvali další aktivní
rodiče, kteří by nám chtěli pomoci s organizová-
ním různých činností pro děti. V současné době
jsme tři hlavní členky (Iva Hladká, Renata
Linková - Kocúmová, Iveta Hrubá), které většinu
akcí zajišťují. Někdy je to opravdu velmi náročné.
Budeme moc rádi, když se ozvete na e-mail
KlubKolovraty@seznam.cz.

Chtěli bychom připomenout, že koncem květ-
na jsme pomáhali s organizací Dětského dne.
Rádi bychom vás chtěli pozvat na naše další
akce. V září by se měl uskutečnit Cyklistický
závod, v listopadu Halloween party a v prosinci
Mikulášská besídka.

Milí školáci, přejeme Vám prázdniny plné dob-
rodružství, poznávání nových míst, dovádění,
legrace, smíchu, táboráků, sluníčka, koupání,
her a pohody. Ať vám čas prázdninový běží dale-
ko pomaleji než čas školní. Vašim rodičům rov-
něž přejeme příjemné prožití dovolených
a načerpání nové a tolik potřebné energie.

Iveta Hrubá

Školáci opět reprezentovali

Tak zase končí školní rok. Byl náročný, určitě
náročnější než ten předešlý. Poprvé jsme vyzkou-
šeli provoz ve dvou velkých budovách a myslím,
že s minimálními problémy. Nová budova nejen
pěkně vypadá, ale je zcela funkční a v provozu se
nevyskytly žádné závažné nedostatky.

Poté, co jsem složil asi tunu sběru, mám chuť
poděkovat všem těm, kteří pomohli ke zdárnému
průběhu školního roku. Panu starostovi, že se
mu podařilo sehnat finanční prostředky na
dokončení sálu v nové budově. Učitelkám
a vychovatelkám za bezmeznou trpělivost a nad-
hled i v situacích, kdy mnohým docházejí argu-
menty a nastupuje fyzický kontakt. Vám rodi-
čům, kteří jste pochopili, že jsme na jedné lodi
a pokud přijde bouře, musíme společnými silami
zabránit narušení trupu. Vám rodičům, kteří
neúnavně zásobujete školu papírem tak, že sběr-
né suroviny si už s námi nevědí rady. 

Můj velký dík patří kuchařkám ve školní jídel-
ně, které odvádějí ohromné výkony ve všech
parametrech (přestože máme experty, kteří vra-
cejí i řízek). 

Také děkuji žákům za skvělou reprezentaci
školy, tentokráte na krajské úrovni. Skončili jsme
ve vybíjené družstev pátých ročníků na 9. místě
z 220 škol v celé Praze. Jmenovitě zaslouží
pochvalu Martin Čermák, Vladislav Semerád,
Jakub Volf, Jiří Bauer, Michal Fiala, Michal Maček,
Zuzana Vlastníková, Kateřina Čečilová, Václav
Štrba, Lenka Kocourková, Roman Hruška, Ondřej
Kasalický a Tadeáš Matoušek. Dokázali jsme
porazit ZŠ Londýnská, ZŠ Ostrovní, prohráli jsme
o jediný bod s celkově třetím mužstvem ZŠ nám.
Jiřího z Poděbrad. Byli jsme nejúspěšnější škola
Prahy 15, a proto jsme postoupili do kraje.

I letos byli někteří naši žáci úspěšní u zkoušek
na střední školy. Ze sedmi byli přijati tři. Je to
méně než v minulých letech, ale konkurence byla
větší a někteří mířili příliš vysoko. Blahopřeji
Jakubu Volfovi, který byl přijat na všechna tři
gymnázia, na která se hlásil. Dále blahopřeji
Václavu Štrbovi a Lence Kocourkové. Ostatním
držím palce, aby se jim podařilo uspět ze sedmé
popřípadě deváté třídy. 

Než se rozjedeme do krajů zdejších a cizích za
zaslouženým odpočinkem, děkuji rodičům, že
pro své děti zvolili správnou cestu. 

Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ Kolovraty

Pálení čarodějnic pod hlavičkou Klubka 
zpestřilo vystoupení hráčů na africké bubny

Jako každoročně, tak i letos jsme koncem dubna uspořádali Pálení čarodějnic.
Tradičně se okolí U – rampy zcela zaplnilo spoustou dětí a jejich rodinnými přísluš-
níky. O začátek programu se postarala agentura, která připravila mnoho soutěží
a navíc tvarování zvířátek z balonků, což děti velmi bavilo. Naši potomci měli mož-
nost si vysoutěžit hezké
odměny a zatancovat si. Pak

přišel velký barevný drak, který zapálil
oheň. Následovalo vydávání špekáčků
a děti si je zkusily samy připravit, tedy lépe
řečeno opéci nad ohněm. Dále akce pokra-
čovala pálením samotných čarodějnic,
které si žáci naší školy vyrobili a naaranžo-
vali. Musíme podotknout, že co kus - to
velmi povedený originál, a téměř je byla
škoda spálit. Také je potřeba se zmínit
o velmi pěkném vystoupení skupinky nad-
šenců Gri – Gri, kteří hrají na africké bubny. V neposlední řadě je nezbytné poděkovat za zajiště-
ní dřeva na pálení, které nám poskytla zdarma firma pana Martina Filipa z Říčan (www.
DrevoRicany.cz), a panu Blažkovi, jenž nám pomohl s konečným úklidem.

Tentokrát byla příroda shovívavá, počasí celkem vyšlo. Doufáme, že jak děti tak dospělí strá-
vili příjemný podvečer i večer na této naší akci.

Školní akademie se dětem skvěle vydařila

Letošní novinkou bylo pro Klub Klubko spolupo-
řádání Školní akademie. Jelikož sál v Kulturním
domě U Boudů není tak velký, musel se program
rozdělit do dvou odpoledních bloků. Nejprve vystu-
povala 1. a 2. třída a druhý den třeťáci, čtvrťáci
a páťáci. Program byl doplněn vystoupením dětí,
které navštěvují školní kytarový kroužek a kroužek
irských tanců.

Každá třída si připravila své vystoupení, ať již
hudební, taneční či divadelní. Musíme všechny děti

moc pochválit za jejich šikovnost a píli - jednotlivé
produkce byly opravdu velmi vydařené a celková
příprava programu opravdu precizní. Ale to jistě
rodiče posoudili i sami, neboť sál byl po oba dny
zcela zaplněn. Paním učitelkám je nutno ještě jed-
nou moc poděkovat za práci, kterou odvedly.
Zasloužily by si daleko větší kytičku. Všichni žáci
byli po zásluze odměněni zmrzlinou, kterou jim před
kulturní dům dovezlo žluté autíčko.

McDonald cup byl pro kluky novou zkušeností

Další novinka, které se Základní škola účastnila, byl fotbalový turnaj McDonald Cup na Slávii.
Jelikož se turnaje účastnili poprvé, byla to pro ně nová zkušenost. McDonald Cup byl rozdělen
podle tříd, takže se sešli kluci, kteří spolu fotbal běžně nehrají. Turnaj byl určen pro 5. a 4. třídu
a druhý den hrála 3. a 2. třída. Zklamala nás organizace turnaje, protože ačkoliv kluci hráli na

Slávii, neměli zajištěné šatny ani sociální
zařízení. Navíc po oba dny se počasí kaboni-
lo, občas sprchlo, ale hlavně byla poměrně
zima. Poděkování patří řediteli školy
Mgr. Pavlu Bednářovi, který žáky doprovodil.
A rovněž všem tátům, kteří kluky odvezli, při-
vezli a dělali doprovod během celé akce.
Jmenovitě panu Hrubému, Semerádovi,
Sommerovi, Matouškovi, Fialovi, Kotěti,
Balounovi, Sedláčkovi a Hladkému.

Text: Iveta Hrubá

Foto: I. Hrubá, M. Benda, K. Fiala
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Děti, které navštěvují kolovratské kroužky, mohly

ukázat, co se za celý rok naučily.
Rytíři předvedli svoji chrabrost a na chvilku půjčili

svůj oděv i návštěvníkům.

Zacházet s dobovými zbraněmi není jednoduché.

Kat potrápil své oběti jen naoko.

Pořadatelé byli spokojeni s velkou účastí dětí 

i s příjemným počasím.

Některé disciplíny prověřily zručnost dětí.

Americká auta byla v neustále v obležení kluků i

děvčat.

Bez závěrečného dovádění v pěně si už nikdo

nedovede Dětský den v Kolovratech představit.

Foto Ing. Karel Čvančara a Blanka Oujezdská
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Foto Blanka Oujezdská a malí novináři

Děti si zkusily, jak se natáčí rozhovor na kameru 

a vyzpovídaly ředitele školy.

Malí novináři zpovídali pražského zastupitele 

Ing. Jana Svátka a místostarostku Kolovrat 

Ing. Vladimíru Jechovou Vápeníkovou.

Reportéři zastihli na fotbalovém hřišti starostu 

Kolovrat Ing. Michala Habarta (vlevo) a předsedu 

TJ Sokol Pavla Hrubého.

Děti zajímala také právě dokončovaná revitalizace

rybníka. 

Těsně před odvysíláním zpráv a uzávěrkou

Kolovratského Blesku i Dětského zpravodaje bylo 

v knihovně rušno. 

Před spaním zbyl čas i na společné zpívání.

Kolovratská knihovna se v polovině

dubna proměnila v televizní a rozhlasové

studio i v redakci zpravodajství.

Bývalý velitel hasičů Antonín Burda

poskytl dětem zajímavé informace. 

Jednotlivé štáby „odvysílaly“ své příspěvky

profesionálně. Nechybělo ani „čtecí zařízení“. 

Dětský kolovratský zpavodaj těsně před 

uzávěrkou.
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Ozdobte se v létě vlastnoručně vyrobenými náušnicemi
Klub Tvořeníčko tentokrát přichází s jednoduchými návody na zhotovení náušnic, které lze vyrobit za pár minut. Stačí mít doma zajímavé

korálky a základní materiál pro tvorbu šperků. 

1. postup:
Pro začátek

jedny super
rychlé.
Budeme potře-
bovat jen zají-
mavý korálek,
ketlovací nýt a afroháček. Na ketlovací nýt
navlékneme korálek, uděláme očko a při-
pevníme k afroháčku.

2. postup:
Na další

náušnice
potřebujeme
dva druhy
korálků, ketlo-
vací nýt a opět afroháček. Postup je stejný
jako u předešlých náušnic. 

3. postup
Třetí náušni-

ce jsou trošku
náročnější na
materiál, ale
můžeme využít
třeba zbytky lanka apod. Potřebovat bude-
me cca 8 cm lanka na jednu náušnici,
kalotu, zamačkávací rokajl - press kroužek,
afroháček a korálky podle vlastního výběru.

U těchto náušnic sázíme na asymetrič-
nost, ale záleží na osobním vkusu. Lanko
přichytíme do kaloty press kroužkem
a poté navlékneme na afroháček.

4. postup: Jednoduché ketlované náušnice
Potřebujeme:

• korálky dle svého výběru (mohou být různé barvy a různé tvary) 
• kleště s kulatými hroty, ploché kleště, štípací kleště
• z kovových komponentů budeme potřebovat: 

náušnicové zapínání (Zde jsme použili afro háčky. Aby se nám nevyvlékly z ucha,
můžeme na ně přidat ještě umělohmotné zarážky.)
2 nýty (délka závisí na počtu korálků, které budeme na ně chtít navléknout)

1. Vezmeme si jeden nýt a postupně na něj navlékneme korálky - dle svého výběru. Jen pozor
- dolů musíme dát korálek s menší dírkou, jinak by nám mohl propadnout. 

2. Na jehly navlékneme zvolené korálky. Jehla musí být tak dlouhá, aby nám na konci zůsta-
lo ještě asi 0,5 cm volné jehly na udělání očka. Pokud máme jehlu delší, uštípneme ji ští-
pacími kleštěmi. 

3. Kulatými kleštěmi ohneme nýt za posledním korálkem do pravého úhlu. A nyní směrem
zpět ke korálkům uděláme kulatými kleštěmi očko. Zatím ho nedovřeme úplně, ale nechá-
me ještě trochu rozevřené. 

4. Do očka navlékneme náušnicové zapínání (zde afro háček) a očko plochými kleštěmi uza-
vřeme.

Hezké léto za klub Tvořeníčko přejí Jiřka a Jana
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INZERCE

Lektoři primární prevence
si chválí žáky z Kolovrat

Občanské sdružení Život bez závislosti již
několik let spolupracuje se Základní školou
Kolovraty a připravuje pro její žáky programy pri-
mární prevence. Lektoři v nich dětem hravou
a atraktivní formou předávají nejen nové infor-
mace o sociálně patologických jevech. Působí
také na postojovou a emocionální složku dětí
tak, aby posílili ty stránky jejich osobnosti, které
mohou v budoucnu hrát roli při setkání s návy-
kovými látkami. Jedná se zejména o posílení
sebevědomí, vzájemné respektování odlišností,
hodnotovou orientaci a podporu vazeb v kolekti-
vu. 

Na každou lekci v této škole se velmi těšíme,
protože děti jsou aktivní, tvořivé, zvyklé pracovat
i jinak než v lavici. Přicházejí s novými nápady
a nebojí se prezentovat svůj názor. Na základě
svých zkušeností mohu konstatovat, že za tím
vším stojí systematická práce třídních učitelek.
Je tedy mou velmi příjemnou povinností ocenit
jejich snahu, s jakou se svým svěřencům věnu-
jí. Přejeme si, aby bylo více takových škol, kde
nás uvítá příjemná atmosféra a dobře naladění
žáci i pedagogové.

Mgr. Gabriela Veselá

Lektorka primární prevence 

o.s. Život bez závislostí

Nenahraditelné objetí
O tom, že pevné objetí pomáhá řešit rodinné

problémy ve chvíli, kdy už slova nestačí, se
nedávno přesvědčily kolovratské maminky.
Prastarou metodu, kterou oživila světoznámá
psycholožka českého původu Jiřina Prekopová,
představily účastnice jejích seminářů.

V Infocentru akci pořádalo kolovratské sdru-
žení Živa. -ouj-

Děti ze školky vědí, jak naší planetě pomoci
Mateřská škola v Kolovratech svůj Školní vzdělávací program s názvem Hrajeme si

a objevujeme svět o celoroční ekologický projekt Uděláme Zemi radost.
Každá třída mateřské školy přizpůsobila svůj třídní projekt potřebám dětí v duchu motta „Slunce svítí,

voní kvítí, všichni chceme šťastně žíti. A tak buďme kamarádi, matku Zemi mějme rádi!“. Všechny třídy
využily prožitkového učení v přírodě, neboť poloha
naší městské části k tomuto přímo vybízí. V rámci
ekologického projektu jsme poznávali nejbližší
okolí - památné stromy u sv. Donáta, turistické
stezky, potok Říčanka, lesopark Prknovka a další
místa. Vydali jsme se i do chráněné oblasti v sou-
sedním Nedvězí, do Strančic ke studánce nebo do
zámecké zahrady zámku Berchtold. Den Země
jsme společně oslavili ekologickou hrou Plakal
lesík, plakal, jejímž cílem bylo motivovat děti ke tří-
dění odpadů. Při té příležitosti se děti dozvěděly
o celopražské akci Elektrošrot přijde vhod, do které

se spolu s naší mateřskou školou zapojily i rodiče a příbuzní dětí. Vyvrcholením celého projektu je pro-
bíhající výstava prací dětí všech tříd v nové budově mateřské školy, na kterou vás tímto srdečně zveme.

Ludmila Křečková

ředitelka Mateřské školy Kolovraty

Předškoláci pomáhají postiženým kamarádům
I v tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Fondem Sidus o.p.s.. Snažili

jsme se vést děti k pochopení důležitosti zdraví v životě člověka, a zároveň k soucítění
s dětmi, které naši pomoc potřebují, jsou nemocné a jejich uzdravení závisí na speciál-
ním přístrojovém vybavení v nemocnicích.

V rámci akce Hrajeme si, učíme se, pomáháme jsme zaslali Fondu Sidus o.p.s. částku 5.940 Kč.
Z akce Pojďte všichni s námi vítat jaro bylo fondu odesláno 8.520 Kč. Tyto částky se nám podařilo zís-
kat díky ochotě rodičů dětí, které se akcí zúčastnili a pomohli finanční částkou. Za to jim velice děku-
jeme.

Chtěli bychom také poděkovat všem sponzorům naší mateřské školy, ať už z řad podnikatelů nebo
rodičů dětí, které do mateřské školy dochází. Od nich škola prostřednictvím sponzorských darů dosta-
la v kalendářním roce 2009 celkem 89.500 Kč. V prvním pololetí letošního roku to bylo 41.000 Kč.

Děkujeme tímto firmě KATRON, s.r.o., zastoupené Ing. F. Hruškou za částku 5.000 Kč, Blance
Stibůrkové za částku 1.500 Kč, JUDr. Františku Korandovi za částku 30.000 Kč, MUDr. Kláře Kotenové
za částku 30.000 Kč, Ing. Ondřeji Poulovi, Ph.D. za částku 16.000 Kč, Ing. Marku Šubrtovi za částku
5.000 Kč, Ing. Radce Syrovátkové za částku 2.000 Kč.

Dále děkujeme firmě 2N TELEKOMUNIKACE, a.s., za částku 10.000 Kč, Ing. Karlu Mourkovi za část-
ku 13.000 Kč, Radce Hoškové za částku 3.000 Kč, Adolfu Královi za částku 5.000 Kč a JUDr. Františku
Korandovi za částku 10.000 Kč.

Díky finanční pomoci sponzorů bylo možné obohatit třídy dalšími didaktickými pomůckami, spor-

tovním nářadím, náčiním a hračkami, a vytvořit tak pro děti podnětné prostředí, které podporuje

samostatnost, fantazii a rozvíjí dětskou tvořivost.

Ludmila Křečková

ředitelka Mateřské školy Kolovraty
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Leo, představ nám zemi, ze které pocházíš. 
Pocházím ze Severní Ameriky, ze státu Ohio,

města Niles poblíž Youngstownu. Ohio je průmyslo-
vý a farmářský stát, který na severu hraničí
s Kanadou. Hlavním městem je Columbus, dalšími
významnými centry jsou Cleveland, Cinncinnati,
Toledo či Dayton. Počasí je u nás podobné jako
v Česku, zimy jsou však daleko chladnější a léta
teplejší. Narozdíl od vašeho regionu žijí u nás ve
volné přírodě medvědi, medvídci mývalové a jeden
jedovatý pavouk. Počet jedovatých hadů je stejný
jako v Česku – také máme jednoho. 

Slovo Ohio zní tajemně, můžeš přiblížit jeho
význam?

Název Ohio pochází z dob Indiánů a přeložit ho
můžeme jako Moře stromů. Zemi totiž pokrývají
samé listnaté stromy, jejichž listí se vždy na podzim
zbarví do nádherné načervenalé barvy. 

Žijí v Ohiu ještě indiánské kmeny?
Přímo u nás Indiány již nemáme, pouze jejich

potomky, kteří se však plně integrovali do současné
společnosti. Při hranicích s Pensylvánií ale žijí
Amišové. Jde o pacifistickou náboženskou společ-
nost, jejíž učení vychází z Bible. Jsou známí napří-
klad tím, že nesmějí používat elektřinu, technické
prostředky či mají svůj vlastní vzdělávací systém.
Členové komunity se mohou brát pouze mezi sebou
a zastávají myšlenku, že žena je vždy podřízena
muži. Jejich typickým dopravním prostředkem je
krytá bryčka s koněm. 

V Evropě žiješ už deset let. Jak jsi se dostal do
České republiky?

Když jsem studoval na univerzitě v USA, dostal
jsem nabídku jet na roční stáž do Anglie. Tam jsem
od studentů, se kterými jsem se setkával, slýchával,
že nejkrásnější místo Evropy je Praha. A tak jsem
chtěl toto město a zemi osobně poznat. Moje škola
však spolupráci s žádnou českou školou neměla,
proto jsem se obrátil na univerzitu ve Washingtonu,
která mi kontakt s Českem zprostředkovala.
Nastoupil jsem roční studium na Karlově univerzitě,
kde jsem studoval český jazyk, kulturu a zvyky.

Tenkrát jsem bydlel na koleji blízko Pražského
hradu. Mohl jsem tak každý den vnímat magickou
moc tohoto místa a všem, kteří zmiňovali toto jedi-
nečné město uprostřed Evropy, dát za pravdu. 

Ještě, když jsem byl v Ohiu, měl jsem na univer-
zitě profesora, který se zajímal o slovanské jazyky.
Docházel jsem k němu na přednášky o české kultu-
ře. Byl jsem v tomto směru jeho prvním studentem. 

Setkal jsem se s názorem, jak si někteří
Američané o nás myslí, že žijeme na stromech
a jeden válečný konflikt stíhá druhý. Jsou tyto
myšlenky za oceánem hodně rozšířené?

Přiznávám, že většina Američanů by Česko na
mapě vůbec nenašla. Nicméně v podvědomí
Američanů vaše země zastoupení má, i když ji
spíše stále znají pod pojmem Československo. Na
druhou stranu si myslím, že kdybych dal Čechovi
úkol najít na mapě stát Ohio, který je zhruba
o jednu třetinu větší než Česko, měl by s tím také
problém. Řada Američanů bere Evropu jako jednu
zemi, která je tvořena jednotlivými státy se shod-
ným uspořádáním jako USA. Jednou, když měl za
mnou přijet můj příbuzný, tak mi volal, že má
obavu, zda je Česko bezpečná země. Díval se totiž
na mapu, v níž zjistil, že Česká republika se nachá-
zí poměrně blízko Íráku. Měl strach z toho, aby zde
nebyla také zhoršená bezpečnostní situace jako ve
zmíněném teritoriu.

A co se tedy Američanovi vybaví, když se řekne
Česká republika?

Myslím, že pro většinu lidí je to pivo Plzeň, české
sklo, hokej a samozřejmě jedinečná atmosféra 
hlavního města. 

Jaká místa v Česku bys ukázal svým americ-
kým přátelům, kdyby navštívili naší republiku?

To je těžká otázka, vždy by záleželo, kdo by to byl
a co by ho zajímalo. Určitě bych ho ale provedl
Prahou, ve které lze vidět všechny historické sta-
vební slohy, ukázal bych mu zámecký areál v Čes-
kém Krumlově a nakonec bych ho zavezl do Brna
a Znojma. Tedy do oblastí s nádhernou přírodou,
s řadou přetrvávajících zvyků a s vinnými sklípky. 

Praha patří po architektonické stránce k nejhod-
notnějšímu dědictví naší planety. Naopak jsem zkla-
mán českými muzei a galeriemi, které ke světové
špičce rozhodně nepatří. Zajímavější, přínosnější
a reprezentativnější jsou výstavní prostory ve Vídni,
v New Yorku či v Paříži. 

A kam bys pozval Čecha v Americe?
Určitě by měl každý vidět New York, hlavní město

umění. Možná má toto město spíše nálepku obrov-
ského a chaotického velkoměsta, ale pokud se
s ním člověk sžije, objeví jedinečný svět. Za války se
tam přistěhovalo mnoho nadaných lidí z celého
světa, takže New York má velké množství cenných
sbírek, hodnotných předmětů a památek. New York
je nejlidnatějším městem USA, kterému vévodí
jeden ze symbolů USA – Socha svobody. Každý rok
ho navštíví asi čtyřicet milionů turistů. 

Amerika je země plná kontrastů. Můžeš uvést
nějaké zřetelné rozdíly, které jsi si teprve během
dlouhodobého pobytu u nás uvědomil?

Rozdílů je spousta a mohli bychom jimi zaplnit
celý zpravodaj. Přesto se pokusím některé z nich
popsat. Když přijde člověk v Americe do restaurace,
během minutky je u něj usměvavá obsluha, která se
o zákazníka stará po celou dobu návštěvy podniku.
Tady jsem mnohokrát musel čekat třeba i deset
minut, než si mě někdo všimnul. Navíc obsluha je
většinou zakaboněná a člověk si připadá jako by byl
přítěží. 

Také jsem měl čest se setkat s tradiční českou
byrokracií. Desetkrát více formulářů, na každé roz-
hodnutí se dlouho čeká, úředníci mají nepřívětivé
jednání. Instituce si vás předávají mezi sebou,
každá vám sdělí jiné informace. V Americe se
naopak snaží klientovi co nejrychleji pomoci, vyho-
vět mu. Spokojenost zákazníka je prvořadým cílem.
Navíc za jakékoliv neoprávněné protahování
a zdržování by se úřad se svým zaměstnancem
ihned rozloučil.

Na druhou stranu velmi chválím vaši zdravotní
péči. U nás ve Státech je zdravotnictví sice na špič-
kové úrovni, ale většina lidí si ho pro finanční nároč-
nost nemůže dovolit. V Americe navíc neexistuje
nárok na dovolenou, zaměstnanci mají možnost si
vybrat jen pár dní volna, ostatní dny jsou jen na
dohodě se zaměstnavatelem. Američané proto velmi
málo cestují. Cestovní pas mají asi jen tři procenta
obyvatelstva. Volné chvíle tak raději tráví na zahradě
či se svými přáteli. Lidé, kteří nechtějí pracovat, ne-
jsou nijak podporováni, proto je u nás tak velké pro-
cento lidí bez domova. Vše jde podle hesla – plav se
společností nebo se potop. 

Vybavíš si další rozdíly?
Často slyším lidi v Česku stěžovat si na veřejnou

dopravu. Jelikož hodně cestuji po světě, mohu srov-
návat. Doprava v Praze funguje velmi perfektně
a spolehlivě. V Paříži či v Londýně je velmi drahá,
v Americe jsou zase dlouhé intervaly mezi spoji
a vedení linek není propracované jako tady.
Nenavazují na sebe, dopravní prostředky jsou
mnohdy nekvalitní a zastaralé. Lidé se navíc bojí
veřejnou dopravou cestovat. Jelikož neexistuje
žádný uspořádaný systém, není překvapením, že
většina lidí v Americe má auto. Vlastně by se dalo
říct, že kdo ve Státech nevlastní auto, tak nežije. 

Malíř a lektor angličtiny Leo Joseph miluje kolovratské plesy
Američan Leo Joseph, který se před několika lety usadil v Kolovratech, považuje Prahu za jedno z nejkrásnějších míst na světě. Oblíbil si

českou kuchyni, je znalcem českého piva a zabijačka se stala námětem pro několik jeho obrazů. Má rád české klasické filmy, chválí si veřej-
nou dopravu i zdravotní péči. Nelíbí se mu však liknavá obsluha v restauracích nebo úřednická byrokracie.



17 ... ten dělá to

Tvou hlavní činností je výuka angličtiny. Jazyk
učíš na školách, v kurzech i soukromě. Jak jde
studentům světový jazyk?

Češi se učí angličtinu rychle. Ze zkušenosti
mohu říct, že mladší lidé umí mnohdy lépe grama-
tiku, ale mluvení jim dělá potíže. Naopak lidé v pro-
duktivním věku zase lépe mluví, ale pro některé je
gramatika neznámá věc. Souvisí to s tím, že ve ško-
lách se neustále driluje gramatika, zatímco zaměst-
nanci jsou v práci nuceni zapojovat se do jazyka
stále více aktivně – při poradách, při písemné
a telefonické komunikaci – a gramatika se zas až
tak moc neřeší. Já při své výuce preferuji spíše
konverzaci a kladu důraz na správnou výslovnost.
Důležité je rozumět a mluvit než umět perfektně
gramatiku. Samozřejmě, že té také věnuji dostateč-
ný prostor. Čechům při učení angličtiny asi nejvíce
dělají potíže slovesné časy, především pochopení
smyslu předpřítomného času, který v češtině
neexistuje.

A co tobě dělá největší problémy v češtině?
Čeština je opravdu těžký jazyk. Problémy mám

s koncovkami rodů a samozřejmě s měkkým
a tvrdým i. Někdy píšu slova foneticky, tedy tak jak
je slyším. 

Když k nám někdo přijde domů na návštěvu,
většinou ho vítáme slovy „chovej se tu jako
doma“. Doslechl jsem se, že podobné úsloví platí
i u vás. Ovšem s tím rozdílem, že návštěva si
sama otevře ledničku, vybere si z ní na co má chuť
a postupně si chodí pro další jídlo a pití. Ačkoli
u nás návštěvu k něčemu podobnému také nepří-
mo vybízíme, setkalo by se u nás „vymetání“ led-
ničky s jistým nepochopením. 

V Americe jsou restaurace dost drahé, proto se do
nich chodí většinou jen při slavnostních příležitos-
tech. Mně se na Češích líbí, že do hospod a restau-
rací chodí spontánně a rádi. Hospody jsou místa,
kde to žije, kde se dělají zásadní rozhodnutí.
Američané spíše pořádají domácí párty. Na nich
bývá uvolněnější, přímo domácká atmosféra,
a proto si i každý dojde do chladničky a vezme si to,
na co má zrovna chuť. 

Česká kuchyně je vyhlášená a většina lidí jí
snadno propadne. Na čem si rád pochutnáš?

Česká kuchyně je výborná a i moji příbuzní si
česká jídla poměrně rychle oblíbili. Ostatně není to
kuchyně, kterou by bylo těžké si nezamilovat. Mám
rád halušky se zelím a jedničkou je pro mě brambo-
rový knedlík s červeným zelím a kachnou. A k tomu
samozřejmě pivko.

Jsi velkým znalcem zlatavého moku. Kterým
českým pivem nikdy nepohrdneš?

Jelikož jsem již ochutnal desítky piv po celém
světě, mohu říct že nejlepší piva se vaří v Česku,
v Belgii, v Německu a v Anglii. Ale ani americká piva
nejsou špatná, i když s tímto tvrzením můj český
tchán zásadně nesouhlasí. Z těch českých mi nejví-
ce chutná Plzeň, sokolovské pivo Permon a morav-
ská Černá Hora. Ostatně plzeňské pivo je i fenomé-
nem v Americe. Láhev plzeňského pramene tam
koupíte v každém supermarketu. 

Televizní stanice nám denně přinášejí desítky
filmů a seriálů americké produkce. Sleduješ ty
naopak české filmy?

Občas se na český film podívám, oblíbené mám
například Slavnosti sněženek, Skřivánky na niti,
Postřižiny, Hoří má panenko, Lásky jedné plavovlás-
ky. Z novějších filmů jsou to pak Pelíšky. Viděl jsem
i trilogii Slunce, seno… ale musím se přiznat, že se

mi moc nelíbila. Když jsme u té kinematografie, tak
bych chtěl připomenout, že nejznámějším Čechem
v Americe je Miloš Forman. A většina Američanů ho
velmi obdivuje. 

Již několik let bydlíš v Kolovratech. Jak se ti
v naší městské části žije?

V Kolovratech se mi moc líbí, často chodím do
okolní přírody se psy, malovat či sportovat. Rád se
setkávám s místními lidmi, třeba na pivku v restau-
raci u tenisových kurtů. Nadšený jsem také místní-
mi plesy. Američané do tanečních nechodí, valčík či
polku neznají a tak tyto klasické tance neumí.
Snažím se odkoukat kroky, a pak si aktivně i zatan-
covat. Pokaždé si zakoupím i lístky do tomboly
a vždy něco vyhraji. Proto se mi líbí i ten zmiňovaný
Formanův film. Zajímavá je pro mě i česká zabijač-
ka, zachytil jsem ji také na několika svých obrazech. 

Setkáváš se občas se svými krajany?
Se zahraničními přáteli, žijícími v Česku, se vídá-

me přibližně jednou týdně. Obvykle navštěvujeme
pražské restaurace a testujeme česká piva. Stýkám
se nejen s Američany a Angličany, ale i třeba
s Japonci, Korejci a Srby. Všichni se snažíme
navzájem se podporovat, vyměňujeme si kontakty
a zkušenosti. 

Vystudoval jsi malířství a dnes je jednou
z tvých profesí. Jak si začal?

Již jako malý jsem chodil do výtvarného kroužku.
Navíc každou sobotu jsem s tetou navštěvoval gale-
rie a muzea. Takže umění mě provází již od dětských
let. 

Co nejčastěji zachycuješ ve svých dílech?
Rád maluji krajiny, portréty, život kolem sebe.

Používám olejové barvy, pastele, uhlí, akrylové
barvy, vosk. Obdivuji styl malířů jako je van Gogh,
Delacroix, Bacon, Duchamp, Schiele, Klimt
a samozřejmě Picasso.

A z českých autorů?
Řekl bych, že zas tak slavné a výjimečné malíře

nemáte. Ve světě vás ale jednoznačně proslavili
hudební skladatelé jako je Bedřich Smetana či
Antonín Dvořák. 

Specifické pro tvé umění jsou díla velkých roz-
měrů. Co nadrozměrnými obrazy vyjadřuješ?

Mám rád vše v reálných velikostech. Můj největ-
ší obraz má zhruba tři metry. Obraz je jako kino –
také přináší děj, nese poselství, vyjadřuje postoj,
předává nějakou hodnotu. A plátno v kině by mělo
být co největší, aby vynikl i ten nejmenší detail.
Každý konzument si pak může dokonaleji vytvořit
svou realitu, svůj příběh. Malování je pro mě velká
výzva, s každou malbou si důkladně pohrávám, aby
konečný obraz sděloval divákům co nejvíce. 

Jak dlouho taková malba vzniká?
Doba je různá, někdy maluji obraz dva i tři roky.

Pokud ztratím pro daný projekt energii, opouštím ho
a vrátím se k němu třeba až za několik měsíců.
Musím pro něj načerpat novou inspiraci, což může
trvat i delší dobu. Mezitím však zpravidla začnu
malovat další obraz. 

Kde můžeme tvá díla vidět?
Stálou výstavu mám ve vinném sklípku U Ály na

Vinohradech, kde je jednak má série Sto pražských
věží, a také Notre Dame, Národní divadlo či okolí
Kolovrat. V příštím roce plánuji výstavu i v kolovrat-
ské knihovně. 

Tomáš Bezouška

Nové knihy
Beletrie
Amis, M.: Návštěvní barák
Atkinson, K.: Neuzavřené případy
Barreauo, N.: Najdeš mě na konci světa
Brdečková, T.: Alhambra
Connoly, J.: Milenci
Cooper, G.: Tajemství sedmého syna
Cornwell, B.: Hořící země
Dahl, A.: Zlá krev
Deaver, J.: Příští oběti
Ennis, G.: Kazatel
Forsyth, F.: Ďáblova alternativa
Gerristenová, T.: Suvenýr
Green, J.: Druhá sezóna
Grisham, J.: Partner
Günter, K.: Nezapomeň na zlé časy
Heller, J.: Zavíráme
Hůlová, P.: Strážci občanského dobra
Chabon, M.: Záhady Pittsburgu
Chandrasekaran, R.: Zelená zóna
Cherryh, C.J.: Obránce
Cherryh, C.J.: Průzkumník
Jardine, Q.: Krutá spravedlnost
Javořícká, V.: Na pouti
Jehlíková, B.: Dar proroka Eliáše
Kay, G.: Potulný oheň
Kay, G.: Ysabel
Kenzaburó, O.: Soukromá záležitost
Läckberg, C.: Kazatel
Larsson, S.: Dívka, která kopla do vosího 

hnízda
Maynardová, J. Sváteční víkend
McCulloughová, C.: Bouřlivé vody
McDermidová, V.: Horečka nenávisti
Moro, J.: Červené sárí
Müllerová, H.: Cestovní pas
Oksansen, S.: Očista
Placák, P.: Medorek
Prachett, T.: Folklor Zeměplochy
Queneau, R.: Zazi v metru
Roth, P.: Vzala jsem si komunistu
Rose, M.J.: Reinkarnovaný
Sansons, C.J.: Vladař
Scanlan, P.: Šťastní až navěky?
Sichinger, M.: Jedinečná bytost
Sparks, N.: Milý Johne
Swerlingová, B.: Město naděje
Szcygiel, M.: Gottland
Škvorecký, J.: Ze života české šlechty
Štětina, J.: Gravitace
Vondruška, V.: Tajemství abatyše z Assisi
Zoun, L.: Ubožáci

Naučná literatura
Aldortová, N.: Vychováváme děti a rosteme 

s nimi
Brunelleová, L.: Jak tábořit
Dreyerovi: Bylinky, plody a houby
Frej, D.: Detoxikace
Huizinga, J.: Podzim středověku
Klinghoffer, D.: Proč Židé zavrhli Ježíše
Messner, R.: Červená světlice na Nanga 

Parbatu
Kovácsová, H.: Domácí prostředky pro zdraví
Kubíková, J.: Chráněná území ČR
Schmidtová, V.: Čeština, jak ji neznáte
Srnský, S.: Pražské drobnosti
Šibrava, V.: Francie na dlani
Williamson, D.: Zrazené Polsko
Wagner, K.: 333 nápadů pro balkony 

a terasy

Dětská literatura
Ashley, M. – Brown, E.: Nová dobrodružství Julese
Verna
Braunová, P.: Ema a kouzelná kniha
Bezinová, I.: Eliáš a liška
Kazuo, I.: Nokturna
Keltské pohádky
Kučerová, N.: Kočka Sára a její přátelé
Rippol, O.: Pojď si s námi hrát
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Zvonička se opět rozezněla
V první červnovou neděli se po delší odmlce

opět rozezněl zvon na historické zvoničce poblíž
kolovratského úřadu. Vandaly poškozený zvon
nahradil zbrusu nový výrobek známého zvonaře
Petra Rudolfa Manouška.

Spolek Kolovrat spolu s vedením obce nechal
zvon vysvětit a při této příležitosti uspořádal malou
slavnost. V programu vystoupil také ženský pěvecký
sbor Jazzbáby. 

„Jsem rád, že se scházíme při příležitosti vysvě-
cení nového zvonu, což svědčí o naší úctě k tradi-
cím. Novému zvonu bych chtěl popřát, ať nám dlou-
ho vydrží. Je pro nás zároveň závazkem starat se
o něj a nedopustit, aby nám ho vandalové opět poni-
čili,“ pronesl starosta Kolovrat Michal Habart krátce
před vysvěcením zvonu farářem Janem Gerndtem.

-ouj-

Zvon se narodil v Holandsku
Nový šestnáctikilový zvon pochází z dílny Petra

Rudolfa Manouška, který před pěti lety zavítal do
Kolovrat se svojí zvonohrou. Kovové prvky jsou
dílem kováře Lukáše Fialy.

„Nový zvon se narodil v Holandsku, kde mi přáte-
lé už několik let poskytují azyl. O svoji dílnu na
Zbraslavi jsem totiž přišel před osmi lety při povod-
ních,“ popisuje zvonařský mistr. Na novém zvonu
o průměru 26 cm se skví nápis Praha –
Kolovraty L.P. 2010. Zvonař a restaurátor je také
autorem dekoru zdobícího plášť: „Zvon má i dobře
vypadat, nejen znít“. Nová je také dřevěná hlavice
zhotovená podle tradičního mustru. 

Zvonařský
mistr zane-
chal otisky
své práce
také na nej-
větším výkyv-
ném zvonu na
světě, který je
umístěn na
pahorku pod
japonskou ho-
rou Fudžija-
ma. „Zvon vá-
žící přes tři-
cetšest tun,
s výškou 4,5

metru jsme odlévali před čtyřmi lety v holandské
továrně na lodní šrouby. Při práci se vystřídalo asi
padesát lidí,“ vzpomíná zvonař na veledílo zhotove-
né na soukromou zakázku. 

Petr Rudolf Manoušek dnes doslova pendluje
mezi Prahou a Nizozemím. „Zvonařství byla původně
kočovná profese, protože nové zvony se zpravidla
odlévaly přímo před kostelem. Mám pocit, že se
k tomu dnes vracím,“ dodává mistr, který postavil
druhou největší mobilní zvonohru na světě. Na
svých koncertech dokáže rozeznít šedesátku zvonů.

-ouj-

Hlas zvonu může být i poslem dobrých zpráv
Před pěti lety jsme slavili osmisté výročí Kolovrat. S touto obcí začaly před stoletím srůstat

menší Tehovičky. Jejich historickou náves již více než 360 let připomíná památná zvonička.

Starobylá osada Tehovičky se podobně jako Kolovraty rozkládala na skalnaté terase nad potokem a po tři-
cetileté válce ji tvořilo sedm velkých statků s panskou hospodou. Zdobné štíty selských gruntů stylově
doplňovala malebná silueta osadní zvoničky. Pro naše předky byl její zvonek velice důležitý, neboť plnil něko-
lik funkcí. Pravidelné ranní, polední a večerní zvonění totiž před zavedením hodinových strojků určovalo
základní mezníky dne. Kromě toho zvonek vybízel v poledne a večer k oddychovému zklidnění nejen pracov-
nímu, ale i duševnímu. K němu přispívala i pravidelná modlitba. 

K tomu se vztahovalo i poetické označování zvonění jako Anděl Páně. U zvoničky na návsi se sousedé večer
setkávali nejen proto, aby si po náročné práci poseděli a poklábosili, ale aby se v dobách bez novin, rozhlasu,
televize a internetu dověděli od panského rychtáře nebo vandrovních tovaryšů nové zprávy. Málokdo se totiž

dříve ze vsi dostal dál než do Uhříněvsi nebo Říčan, a cesta do
jednoho z pražských měst se dlouho považovala za velké zdrže-
ní a světskou marnotratnost. I s koňským potahem totiž zname-
nala ztrátu celého pracovního dne a šetrným sedlákům se vypla-
tila pouze ve dnech zemědělských trhů a jarmarků.

Zvonička plnila v dobách četných válek, ale i doškových
střech a otevřených ohnišť důležitou funkci poplachové či
požární sirény. Zvonek také svolával sousedy k důležitým pora-
dám a často jim oznamoval, že se někdo z nich odebral na věč-
nost. Na schopnostech zkušeného zvoníka pak záleželo, aby
osadníci rozeznali umíráček od alarmu. Zvonička samozřejmě
plnila i funkci estetickou, neboť byla ozdobou a chloubou každé
obce, zejména když zastupovala kostel nebo kapli. 

To byl i případ starých Tehoviček. Jejich osadníci byli původ-
ně přifařeni do Uhříněvsi a nikoli do bližších Kolovrat. Možná
i proto se při výstavbě zvonice kolovratského kostela ani nepo-
čítalo s tím, že by velebný hlas mohutného zvonu měli také
dobře slyšet i nedalecí sousedé. Zvonice totiž na jejich stranu
nemá okna a zvuk zvonu je zastíněn střechou kostela. Místní
sedláci si proto dali záležet na tom, aby jejich zvonička nebyla
jen tak ledajaká, aby ji netvořil jen běžný pískovcový sloup na
hranolovém soklu, ale aby se zvonek v kamenné lucerně dobře
vyjímal. Zvonička s ukřižovaným Kristem na vrcholu plnila

i funkci tradičního návesního kříže a připomínala tak osadníkům i jejich zástupcům na blízké radnici pro-
spěšné zásady křesťanského desatera. 

Přišly však dvě velké války a ty lidem ani zvonům nepřály. Zůstaly po nich hustě popsané pomníky padlých
a prázdné zvonice. Lidé se z válečných běd poměrně rychle vzpamatovali a přitom nezapomněli ani na zvony.
Novým zvonkem proto byla v roce 1947 osazena i naše zvonička. Bylo to však řešení provizorní, náhradní
zvonek totiž měl odlišnou velikost. Přesto vydržel až do nedávné doby. Mistr Manoušek, který před lety
odborně vyměnil puklé srdce kolovratského Prokopa, vyrobil pro naši zvoničku tentokrát již opravdu na míru
zvonek nejen zbrusu nový, ale i zdobný. Tuto inovaci si zvonička opravdu zaslouží, neboť byla před pěti lety
na náklady obce nejen odborně zrestaurována, ale předtím již podruhé přemístěna do výhodnější polohy
s parkovou úpravou okolí.

Nový zvon je zasvěcen v Čechách málo známému světci Donátovi, jehož barokní socha patří mezi význam-
né kulturní památky naší obce. Socha je sice chráněna státem, ale na potřebnou odbornou obnovu dosud marně
čeká. Najdete ji pod starými lipami v polích nedaleko místního hřbitova. Budovatelé nedalekého bytového kom-
plexu sice jméno světce marketingově využili, ale na jeho zničenou pravici a pomlácený sokl už nepamatovali.

Poškozená socha zobrazuje italského biskupa, považovaného za významného ochránce rolníků před roz-
mary počasí, blesky, kroupami i chorobami obilí a dobytka. Patří mezi pět ojedinělých výtvorů, které dala
v roce 1765 na svých panstvích rozmístit vévodkyně Marie Terezie Savojská. Tato osvícená feudálka nespo-
léhala při ochraně svých sedláků pouze na pomoc sv. Donáta, ale také založila peněžní fond, z jehož výnosů
byla postiženým rolníkům pohotově poskytována účinná pomoc. Vděční poddaní se přesto neodříkali svět-
covy přízně při každoročních květnových procesích, při nichž orodovali za odvrácení špatné úrody a přírod-
ních kalamit. Zdá se, že i letos by se nám světcova přízeň hodila. 

Poslední procesí k Donátovi se v Kolovratech konalo ještě několik měsíců před Únorovým pučem před 
62 lety. V té době byl vysvěcen i náhradní zvonek v naší zvoničce. Komunistický režim se pak všemožně sna-
žil vytěsnit z našeho vědomí církevní svátky, procesí a podobné zvyklosti. To se mu dost podařilo, ale poru-
čit větru, dešti a nakonec ani lidem nedokázal. Dnes nám zapomenuté naděje a tužby dávných předků připo-
mínají četní němí svědkové: kříže, zvoničky i sochy svatých. Tyto opomíjené památníky si zaslouží naši péči,
protože minulost se nedá zahladit a rodové kořeny zpřetrhat. Proto oživení svědků naší minulosti třeba
v podobě nového zvonku je stále přínosné i pro naše současné občanské společenství. 

Můžeme si proto jen přát, aby hlas nového zvonu nebyl v budoucnu jen poslem smutných zpráv, aby nám
s ním náš dobrovolný zvoník Jiří Missbichler oznamoval i události příjemnější a pro život obce, farnosti i celé-
ho státu významné. Zvoněním by se v budoucnu nemusel oznamovat pouze odchod z tohoto světa, ale třeba
i příchod na něj. 

Zvoníkovi můžeme popřát, aby nám ještě dlouho a dlouze zvonil, aby se v jeho rukou nový zvon proměnil
v poutavý hudební a informační nástroj, aby i někteří lidé v okolních bytech pochopili, že je zvoněním nechce
obtěžovat, ale jen tradičním způsobem informovat a tak trochu i povznést. V tom ho snad podpoří nejen 
sv. Donát, ale i mnozí z nás. 

PhDr. František Dudek, CSc.

Zvon se pod rukama Jiřího Missbichlera roze-
zní nad Kolovraty asi desetkrát do roka.

Vysvěcení zvonu v Tehovičkách se zúčastnil (zprava)
starosta Michal Habart, pražský zastupitel Jan Svátek,
farář Jan Gerndt a historik František Dudek.

Zvoník Jiří Missbichler (vlevo)
s mistrem Petrem Rudolfem
Manouškem vpředvečer vysvěcení
zvonu v Tehovičkách.
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Hráče ohrožují staré stromy
Hlavní akce, která bude realizována již v let-

ních měsících, je oplocení travnatého hřiště
a výstavba ochranných sítí za druhou brankou.
Věříme, že se nám vše podaří zvládnout do star-
tu podzimních soutěží. Povedlo se nám již také
zlepšit technické vybavení fotbalového klubu
a to nákupem prutových bran, aby se zkvalitnil
travnatý povrch.

Dále nás trápí staré přerostlé a olámané stromy
na hřišti, které jsou už dávno za svou životností.
Při bouřce s poryvy větru, která se prohnala
Kolovraty počátkem června, byly zlomeny dvě
opravdu velké a dvě menší větve. Jedna z větví
zdemolovala hliníkový rám branky. Ani si nechce-
me domýšlet, co se mohlo stát, kdyby na hřišti
někdo trénoval či hrál. Proto jsme se rozhodli
sepsat petici pro pokácení těchto nebezpečných
stromů, jelikož při výsadbě nových a typově vhod-
něji zvolených máme ještě reálnou šanci dožít se
jejich dospělosti. Na akci Mamacup 2010 petici
podepsalo prvních šedesát lidí, kteří mají podob-
ný náhled na věc jako my v Sokole, a za to jim
chceme poděkovat. Samozřejmě se najdou tací,
kteří budou tvrdit, že těchto vzrostlých stromů je
škoda. Ale nám pod nimi trénuje a hraje fotbal
devadesát dětí, o které se bojíme a máme za ně
na hřišti odpovědnost.

Další nemilá záležitost, která Sokol potkala
byla, že nám někdo v průběhu jara odcizil zahrad-
ní traktor, který je pro nás nezbytný. Novému maji-
teli přejeme velmi krátkou radost z „výhodného
nákupu“. A mnoho technických problémů, kte-
rých se v brzké době určitě dočká, jelikož tento
stroj má nemálo odježděno a posekáno.

Výchova mladých sportovců
vyžaduje trpělivost a úsilí

Hlavní a jedinou činností, kterou se Sokol
Kolovraty zabývá, je kopaná. V kolektivních
sportech je nebo by měla být příprava mladých
sportovců směřována na kategorii dospělých,
a výjimkou není ani kopaná.

Ve všech mládežnických kategoriích, snad
s výjimkou staršího dorostu (18 – 19 let), nejde
v žádném případě o výsledek utkání. Mnohem
důležitější je radost ze hry a zlepšování pohybo-
vých dovedností a individuálních schopností.
Každý, kdo se rozhodne pro fotbal, má jiné před-
poklady a v různém věku se zlepšuje jinak. Dítě,
které začíná s pohybovou přípravou ve věku pěti
šesti let, čeká velmi dlouhá cesta. Jeho sportovní
dovednost je podmíněna mnoha faktory. Zásadní
skutečností pro jeho rozvoj je trpělivost a soud-
nost dospělých, kteří jej zásadně ovlivňují. Není
rozhodující to, že pěti až čtrnáctiletý hráč momen-
tálně vyniká mezi svými vrstevníky. Tento stav se
velmi často změní. V případě, že dítě od ranného
věku až do dospělosti u kopané vydrží, absolvuje
až patnáctiletou přípravu a tisíce hodin tréninků.
Nikdo se nenaučí hrát fotbal za měsíc nebo za rok.
Tak to prostě chodí a proto je nutné si to uvědo-
mit a respektovat.

Ke kopané patří emoce, ale v případě mládeže
jsou to emoce hráčů a ne dospělých. Většina dětí
kopíruje chování dospělých, a na to nesmíme za
žádných okolností zapomínat. Pozitivní povzbuzo-
vání je samozřejmě v pořádku, ale nemístná kriti-
ka může v některých případech vést i k psychic-
kým újmám. Mužstvo v utkání vedou trenéři, ale
rodiče fandí a chválí. V okamžiku, kdy se tato
situace obrátí, znamená to začátek konce a pod-
statné utlumení sportovního vývoje jednotlivce.

Kolovratští fotbalisté v jarní sezóně obstáli

Další fotbalový rok je za námi. Všechna naše mužstva odehrála své poslední
zápasy a nastoupila na zaslouženou dovolenou.

Výrazně omlazené A mužstvo se umístilo ve II. třídě na čtvrtém místě. Tým střídal výborné
výkony s velmi průměrnými a tak umístění asi odpovídá předváděné hře. Je velká škoda, že se
naše mužstvo ve většině případů nescházelo v kompletním složení a to jak na utkání, tak i na tré-
ninky. Když si hráči uvědomí, že bez přípravy nelze podávat odpovídající výkony, můžeme pomý-
šlet i na postup do vyšší soutěže. Kvalitní fotbalisty v mužstvu máme a v letní přestávce se tým
pokusíme doplnit. B tým mužů sice nepodával takové výkony jako v podzimní části, ale i tak ode-
hrál kvalitní utkání a skončil ve středu tabulky III. třídy.

Mladší dorost se potýká s nedostatkem patnácti až šestnáctiletých hráčů. Proto byl po celou
sezónu doplňován staršími žáky. Jiná cesta nebyla a mužstvu se podařilo odehrát několik úspěš-
ných bojů. S podobnými problémy u této věkové kategorie se potýká většina pražských klubů.
Mladší dorost bude hrát svoji soutěž i příští rok a vedení týmu přejeme, aby se situace zlepšila.
Starší žáci se umístili na páté pozici ve II. třídě. V mužstvu byl dostatek hráčů a šanci dostali
všichni. Jelikož se nám před rokem ještě nepodařilo vytvořit celek mladších žáků, tak polovinu
týmu tvořili kluci o kategorii mladší. Vzhledem k této situaci panovala s výkony našich starších
žáků po celou sezónu spokojenost.

Starší přípravka skončila ve své skupině II. třídy na druhém místě a až na výpadek v posledním
utkání odehrála kvalitní sezónu. V mužstvu je mnoho hráčů, kteří by za pár let mohli být oporami
ve starších kategoriích. Záleží jen na nich jestli vydrží v nastavené cestě pokračovat. Mladší pří-
pravka, hrající druhou nejvyšší soutěž, se potkávala s celky jako Dukla Praha, Bohemians 1905,
Meteor, Admira a dalšími. Ve velmi těžké konkurenci obstála na výbornou a podařilo se jí tuto kva-
litní soutěž udržet i pro další sezónu. Tým našich nejmenších hrál jako již tradičně soutěž Minicup.
V této kategorii vůbec nejde o výsledky, ale o to, aby kluky a holky fotbal bavil. To se podařilo,
a nakonec i vyrovnaná utkání s kluby s větší základnou jsou velkým příslibem do budoucna.

Za vedení o.s. Sokol Kolovraty si dovolujeme všem trenérům, hráčům, funkcionářům, 
rodičům a sponzorům poděkovat. Také chceme popřát dětem pěkné prázdniny se spoustou
zážitků a dospělým příjemné prožití dovolených.

Maminky – fotbalistky předvedly skvělý výkon
Letošní rozloučení se sezónou MAMACUP 2010 se nadmíru vydařilo a to po všech

stránkách.
Akce byla naplánována do 23.00 hodin a přesně dvě minuty po jedenácté se spustil déšť.

Účast hrajících rodičů byla úžasná, především dvaatřicet kopajících maminek si zaslouží velikou
pochvalu a uznání. Nejen
pro to, že předvedly nesku-
tečný výkon na hřišti, kdy 
v téměř třicetistupňovém
vedru všechny vydržely
běhat po celý zápas. Ale
také za kuchařské výtvory
počínaje řezy, koláčky,
chlebíčky a konče vlastno-

ručně vyrobenými nápoji. Také tatínkové se v druhém utkání snažili, a neměli to vůbec lehké.
Poslední zápas byl překvapením, jelikož mužstvo Gardy porazilo tým Trenérů. 

Pro děti jsme měli připraveny dva skákací hrady, které byly po celou dobu plně vytíženy. Po
třech odehraných utkáních nám k tanci a poslechu zahrála hudební skupina. 

Rodiče a všichni ostatní, kterým přece ještě jen nějaká energie zbyla, to rozparádili na taneč-
ním parketě. Na závěr již jen zbývá poděkovat úřadu naší městské části za zapůjčení stanů, stolů
a lavic a také nejbližším obyvatelům v okolí hřiště za shovívavost.

za Sokol Pavel a Iveta Hrubých
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Zlatá volejbalová sezóna Studia Sport
Volejbalové Studio Sport si může v uplynulé sezóně připsat do kroniky výsledků

další úspěch: Přeborník Prahy ve volejbale mladších žákyň. Toto družstvo získalo už
loni přebornický titul v kategorii minivolejbal. Od prvních volejbalových krůčků vede
děvčata trenérka Daniela Baumruková a trpělivost i poctivá práce nesou ovoce.

Letošní mistrovskou sezónu zakončil poslední turnaj 1. ligy v domácí tělo-
cvičně ZŠ Vachkova. Zaplněné hlediště bouřlivě povzbuzovalo a přítomní
diváci konstatovali, že viděli opravdu velice dobrý volejbal v podání mladších
žákyň nejen vítězného Studia Sport. Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že za
Studiem Sport skončil na druhém místě Olymp a na bronzové příčce Slavie-
Kometa. Od září do dubna se kromě úvodní kvalifikace odehrálo dalších
sedm turnajů, Studio Sport vyhrálo jak kvalifikaci tak i dalších pět turnajů,
z celkových pětadvaceti zápasů dokázali soupeři vyhrát jen dvakrát, poměr
setů je pro Studio Sport impozantní 47:7. A je neméně důležité, že se na kur-

tech objevilo průběžně všech šestnáct hráček uvedených na soupisce a tak si také všechny
mohly pověsit na krk zlaté medaile s nápisem Přeborník Prahy 2009/2010. V této kategorii se
ještě nekoná mistrovství republiky, krajský titul je tak nejvyšší možnou dosažitelnou metou.

Naše historicky nej-
úspěšnější kategorie –
minižákyně Studio
Sport ZŠ Vachkova –
opět potvrdila, že
v Praze nemá konku-
renci. V minivolejbalu
4 na 4 se hraje Přebor
Prahy šest let a z toho
čtyřikrát získalo titul
Přeborník Prahy
Studio Sport. V letošní
sezóně byla suvereni-
ta tak velká, že o vítě-
zi bylo (stejně jako
u mladších žákyň) rozhodnuto už před posledním turnajem. A tak na antukových kurtech Olympu
ve Stromovce hrály holky v pohodě, všechny se vystřídaly a stejně zdolaly všechny soupeře 2:0!
Statečně si však vedlo i naše „béčko“ s velice perspektivní sestavou pro příští sezóny. Začalo
i skončilo v 1. lize a celkově si v posledním turnaji polepšilo na šesté místo před „béčkem“
Olympu. Fakt dobrá sezóna!

PaedDr. Jiří Baumruk

www.studiobaumruk.cz

Kolovratský MAESTRO CLUB pořádal už osmý
ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů

V předposlední květonovu sobotu uspořádal MAESTRO CLUB již 8. Ročník volej-
balového turnaje geodetů a kartografů, kterého se letos zúčastnilo 20 týmů z celé
republiky.

Hrálo se v pěti skupinách
po čtyřech týmech. Šestnáct
nejlepších týmů postoupilo do
play-off, zbylé si zahrály sku-
pinu o konečné 17. místo.

V play-off měl nejvíce sil
tým Hrobeso, který ve finále
zdolal Gefos Praha. Třetí
místo patří zaslouženě týmu
Pouliční směs. Skupinu o 17.
místo vyhrál domácí tým
MAESTRO CLUB Kolovraty.
Volejbalový den zakončilo
podvečerní slavnostní vyhlá-
šení v hale Na Julisce. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a zejména za pomoc
s organizací. Příští rok pod vysokou sítí opět na viděnou. 

Jana Konečná (konecna@maestroclub.cz)

Pochod rozmrzlého kapříka
V polovině května uspořádal náš MAEST-

RO CLUB první ročník pochodu rozmrzlého
kapříka, který navazuje na úspěšnou tradici
zimního pochodu „zmrzlého“ kapříka.

Tentokrát naše kroky vedly z nádraží
v Kolovratech vlakem do Senohrab, odtud dále
pěšky přes Hrušov a Hrusice do Mirošovic
a poté zpět vlakem do Kolovrat.
Pětikilometrový pěší úsek cesty vedl převáženě
po asfaltových silnicích s nižším provozem,
a navíc pěknou krajinou. Jedinou vadou na

kráse byl hluk z blízké dálnice. Letošního první-
ho ročníku se zúčastnilo celkem deset členů
klubu, dvě děti a tři lidé z řad veřejnosti (mezi
nimi i známá zpěvačka Marie Rottrová). Počasí
nebylo sice ideální, ale nepršelo, a tak odpo-
ledne příjemně uteklo. Cestou jsme si prohléd-
li i několik zajímavostí - bývalý mlýn v Hrušově
či historický viadukt. A samozřejmě jsme
nemohli minout vyhlášené občerstvení U Sejků
v Hrusicích. Po výborné polévce, pivu a dal-
ších dobrotách nás čekal už jen závěrečný
„výstup“ na nádraží v Mirošovicích. Ještě spo-
lečné foto výpravy, a pak hurá domů do
Kolovrat. Na závěr už zbývá jen dodat, že první
ročník této nové jarní tradice se opravdu vyda-
řil. Jen pro příští ročník zvolíme asi nějakou
klidnější trasu. Můžete se k nám přidat, bude-
me se na Vás těšit. -jk-

Úspěch našich volejbalistů
Volejbalový tým Kolovrátek pod vedením

kapitána Ing. Milana Juřici ml. i letos dosá-
hl mimořádného úspěchu.

V letošním ročníku 1. ligy pražské divize
Amatérské volejbalové ligy skončil na poháro-
vém 3. místě a v následném národním finále
v Hradci Králové obsadil konečné 13. místo
z celkového počtu 600 hracích týmů. 

Pro úplnost dodejme, že v loňském roce
tým obsadil 6. místo v 1. lize a v národním
finále se následně umístil na celkovém děle-
ném 6. - 7. místě. 

Děkujeme všem, kdo nám drželi palce.
-mj-
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Letní sezonu jsme zahájili dvěma turnaji
našich nejmenších. V minitenise se celostátní-
ho turnaje zúčastnilo z našeho kubu pět dětí
z celkového počtu třinácti dětí. 

S chutí a zápalem probíhaly boje ve skupi-
nách pro kvalifikaci do hlavní soutěže a soutě-
že útěchy. O třetí místo v hlavní soutěži svedl
boj Jan Březina. 

Soutěž útěchy vyhrál Adam Sýkora, kdy
v SF porazil Václava Kleina. Na třetím místě se
v této soutěži umístila Anička Břicháčková.
V následujícím turnaji v baby tenise, kterého
se účastní osmi a devítileté děti, náš klub
reprezentoval Miroslav Rychna a Lukáš
Talman. I oni svým soupeřům nedali nic zadar-
mo. Zápasy pro ně znamenají poznání, moti-
vaci a chuť dále se zlepšovat. Svých zkuše-
ností již využili v soutěži družstev, kdy spolu
s Karolínou Nováčkovou, Šimonem Vydlákem
a Matyášem Červeným porazili družstvo Sokol
Královice 6:0, Lob Bohnice 5:1 a s TK Písnicí
hráli 3:3.

Dalšího celostátního turnaje staršího
žactva, který pořádal náš klub, se účastnilo 23
chlapců. O první místo svedli boj dva hráči
domácího klubu, Jan Hanzal a Vít Uhlíř. Spolu
poté ve čtyřhře celý turnaj vyhráli. 

Zatím posledním turnajem na našich dvor-
cích byl celostátní turnaj mladšího žactva. Zde
náš hráč Milan Válek obsadil v dobré konku-
renci třetí místo. S dosavadními výsledky jed-
notlivců i družstev jsme spokojeni.

V dorostenecké soutěži naše družstvo boju-
je o postup do 1. třídy, přestože náš nejlepší
dorostenec Dominik Sochůrek hostuje
v Klánovicích, kde se hraje Pražská liga. Spolu

pak s Petrem Roušarem, Martinem Tříškou,
Josefem Pěnkavou, Rudolfem Ullrichem, Ivo
Košařem, Petrou Valjentovou a Bárou
Vomastkovou tvoří A tým družstva dospělých.

Ve starších žácích bojujeme o zařazení do
nejvyšší soutěže – Pražské ligy. Mladší žáci
jsou na druhém místě v 1. třídě soutěží druž-
stev.

Věříme, že při zájmu a píli hráčů ve spolu-
práci s trenéry se další úspěchy brzy dostaví.

za Sport Kolovraty Hana Vlastníková

Tenisté z Kolovrat udržují krok s většími pražskými kluby
Jaké cíle jsme si dali pro letošní rok? Nadále zviditelňovat klub TK Sport Kolovraty, jak herním projevem jednotlivců, tak

i týmovou reprezentací v soutěži družstev. Naším dlouhodobým cílem je vychovat z těch nejmenších další úspěšné hráče, kteří
budou následovat šlépěje svých starších spoluhráčů.

Jan Hanzal a Vít Uhlíř na celostátním turnaji star-

ších žáků turnaje C kategorie 5 v Kolovratech.

Venda Klein, Adam Sýkora, Jan Březina a Anička

Břicháčková na celostátním turnaji v minitenise.

Průběžné tabulky soutěže družstev
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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.
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