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Macek se rozrostl o tatínky

Zvoník předal žezlo svému nástupci

Vánoční jarmark ovládly děti
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Kamelot pokřtil v Kolovratech nové CD

věnované Wabimu Ryvolovi.

Divadelní soubor UCHO

z Uhříněvsi zavítal mezi

kolovratské děti s pohádkou

Český Honza.

Umělkyně z Ateliéru vitráže

nabízely své výrobky při

Dnech otevřených dveří.

Na podzim se mohli návštěvníci

Infocentra setkat s válečným veteránem

Jaroslavem Kulíškem, který strávil týden

v gruzínském zajetí.

Na Den pro dětskou knihu při Vánočním

jarmarku připravil divadelní kroužek

Kašpárek pásmo pohádek.

Mikuláš, čerti a anděl nadělovali v lipanské hospodě.

Na tradiční Posvícenskou zábavu zavítali do Kolovrat

i senioři z Horních Měcholup.

Při příležitosti Týdne knihoven 

v Infocentru vyprávěli o svém vztahu

k literatuře hosté večera, pro které

se Kolovraty staly jejich druhým

domovem.

Týden knihoven byl letos věnován také

handicapovaným. Jeden z večerů patřil

i nevidomým bratrům Kučerovým,

jejichž hudebně-literární vystoupení

doprovázel herec Roman Štolpa.

Kromě stálých účinkujících zavítal na Vánoční jarmark soubor

Subulcus z Liberce a pozvání přijalo i Telemannovo kvarteto.
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Uzávěrka jednotlivých čísel v roce 2011 je 7.3., 6.6., 5.9. a 25.11.

Milí čtenáři,
poslední letošní číslo Kolovratského zpravodaje je opět

plné zajímavých informací. V krátkých příspěvcích prozra-
dí nedávno zvolení členové zastupitelstva, s jakými plány
vstupují do nového volebního období. Jiří Missbichler opět
zalistoval ve starých kronikách a tentokrát osvětlil historii
Počtovy cihelny. Tento autor navíc vypráví o své dlouhole-
té práci zvoníka. Žezlo nedávno předal svému nástupci,
Janu Dvořákovi. V tomto čísle nechybí ani vánoční téma-

ta. Zeptali jsme se několika lidí, kteří našli nový domov v Kolovratech, jaké jsou
Vánoce v zemi, odkud pocházejí, a zda si tyto zvyklosti přenesli i k nám. Většina
z nich slaví svátky po svém a zároveň i po našem, což je prý ideální kompromis
mezi rozdílnými kulturami a jejich tradicemi, které mají sbližovat lidi na celém
světě.

Hezké Vánoce a úspěšný nový rok přeje Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

letos již naposled Vás oslovuji ve svém úvodníku. A to je
neklamné znamení blížících se vánočních svátků. Nadchází
čas dárků, čas klidu a míru, ale také čas bilancování roku
končícího a čas předsevzetí do roku následujícího.

Díky tomu, že rok 2010 byl také rokem volebním,
dovolte mi malé ohlédnutí nejenom za tímto rokem, ale za

celým čtyřletým volebním obdobím. Minulé vedení obce mělo ve svém volebním
programu několik zásadních slibů daných občanům Kolovrat. Byla to především
výstavba nového pavilonu školky a školy, dostavba a budování nových sportovišť,
rozvoj technické infrastruktury, péče o přírodu a krajinu, snížení dopadu výstavby
železničního koridoru a dálničního okruhu, čistota a úklid v obci, péče o seniory či
tvorba nového územního plánu. Připomeňme si v krátkosti, jaké stavby a další
doplňkové činnosti se v průběhu minulých čtyř let podařilo zrealizovat. Můžete pak
sami posoudit, zda tyto sliby byly či nebyly naplněny.

Nový pavilon školky a školy stojí. Bylo to obrovské martyrium takovou stavbu
zabezpečit finančně, přesto se to povedlo. Z vlastní zkušenosti musím zcela odpo-
vědně prohlásit, že jsme jedna z mála městských částí, kde se to podařilo - a také
nám všichni závidí. Dokončili jsme nové hřiště s umělou trávou, které neslouží
pouze fotbalu, ale pořádáme zde také dětské dny a většinou sportovní akce.
Abychom mohli nabídnout prostor i pro další sportovce, budujeme novou více-
účelovou plochu nejen pro fotbal, ale také pro volejbal, nohejbal a tenis. Dokončili
jsme výstavbu koupaliště a otevřeli areál s beachvolejbalovými kurty, kde je kvalit-
ní hygienické zázemí, občerstvení a nová parkovací plocha.

Dokončili jsme projekt a výstavbu zóny Na Viničkách, která má za cíl zklidnit
dopravu v centrální části a zpříjemnit přístup do Infocentra a k ostatním službám.
Zrekonstruovali jsme velkou část ulice Do Lipan, vybudovali část nové hlavní komu-
nikace v oblasti Na Července, vyměnili povrch chodníků, budujeme nové parkoviště
v ulici Albíny Hochové. Proběhla skutečně zdařilá rekonstrukce návesního rybníku.

Díky naší soustavné práci se nám podařilo sehnat a navýšit prostředky na
výsadbu a údržbu zeleně. Vykoupili jsme od soukromých majitelů některé pozem-
ky a započali s výsadbou nového lesního porostu. 

O zanedbané dřeviny v obci jsme začali pečovat podle pravidel správné údržby.
Při výstavbě nového železničního koridoru se nám podařilo prosadit výstavbu
nového, širokého mostu, chráněného přechodu pro pěší nebo doplnit protihlukový
val o přírodní a barevné prvky. Myslím, že cestující jsou spokojeni i s kratšími inter-
valy vlakových spojů. Do územního rozhodnutí o výstavbě nového rychlostního
okruhu se podařilo začlenit nadstandardní protihluková opatření včetně zapuštění
stavby do terénu a výsadbu několikametrového lesního valu. To vše je výsledkem
desítek jednání na odpovědných místech, desítek hodin mravenčí práce, desítek
proseb a žádostí a ne, jak by si někdo mohl myslet, výsledkem sepsání jedné peti-
ce. Je to výsledek písemné dohody mezi všemi účastníky územního řízení. A to
bylo realizováno pouze minulým vedením obce.

Změnili jsme systém úklidu sněhu v obci. Navíc se upravil zákon a my jsme nyní
povinni zabezpečit v co možná největší míře odklízení sněhu z chodníků a dalších
veřejných prostor. Jako jedni z mála jsme nebyli nuceni v loňské tuhé zimě vyhlá-
sit kalamitní stav a převážně vlastními silami a bez navýšení finančních prostředků
jsme byli schopni tuto činnost velmi slušně zabezpečit. Pravidelně se staráme
o čistotu i v dalších měsících roku, provádíme pravidelný úklid a odpadkové koše
jsme doplnili sáčky na psí exkrementy.

Již tradiční a dlouholeté služby pro seniory jsme doplnili odpočinkovou zónou
u Domova s pečovatelskou službou. Umístili jsme zde posilovací zařízení pro seni-
ory a zároveň vzniklo příjemné místo, zejména pro letní posezení.

Byl schválen a představen nový Územní plán hl.m. Prahy. Nevíme ovšem, jaký
bude jeho další osud, protože minulé pražské zastupitelstvo ho nestihlo projednat
a schválit. Přesto si myslím, že naše práce, kterou jsme na tomto dokumentu
odvedli, bude v průběhu příštích let doceněna. Rád bych připomenul, že pouze

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych vás v předvánočním čase prostřednic-
tvím Kolovratského zpravodaje pozdravil a podělil se
s Vámi o pár úvah týkajících se života v naší obci.

Svoje zamyšlení nemohu začít jinak než krátkým ohléd-
nutím za letošními komunálními volbami. Především chci
poděkovat všem, kteří přišli volit. Není přitom až tak důle-

žité, které straně či kandidátovi jste dali svůj hlas. Podstatné je, že jste svojí účas-
tí dali najevo, že Vám život v naší obci není lhostejný.

Zatímco občané – voliči svůj úkol splnili, my zastupitelé se svojí práce teprve
ujímáme. Není to jednoduché a je třeba říci, že období učení ještě nějakou dobu
potrvá. Výsledky letošních voleb totiž znamenaly výraznou změnu takřka pro kaž-
dého z nás. Nově zvolení zastupitelé se postupně seznamují s fungováním zastu-
pitelstva, výborů či komisí. Zkušenější kolegové, kteří se práci v zastupitelstvu
věnovali již v předchozím období, se zase často přesouvají do jiných pozic a muse-
jí se seznamovat s novými úkoly.

Oproti minulému volebnímu období je složení zastupitelstva vyváženější, což
s sebou přináší potřebu vzájemně si více naslouchat a respektovat se. Zkrátka učit
se spolupracovat. Přestože je tato cesta pro nás všechny náročnější a snad
i pomalejší, jsem si jist, že z dlouhodobého hlediska je pro naši obec tím nejro-
zumnějším řešením. V souvislosti s náročným procesem přebírání agendy chci
ocenit podporu, kterou mně i mým kolegům poskytují zaměstnanci úřadu městské
části. Jsou to profesionálové, a i když jejich práce je poněkud v pozadí a někdy je
méně vidět, nelze na ni zapomínat.

Konec roku bývá obdobím bilancování a nových předsevzetí. Kromě úvah v osob-
ní rovině přemýšlím také nad tím, jak bude naše obec vypadat za rok či za dva. Přál
bych si, aby se nám podařilo navázat na to pozitivní, co se v posledních letech poda-
řilo vybudovat a udržet tak Kolovraty a Lipany na předních místech pomyslného
žebříčku míst, kde chtějí lidé žít a trávit volný čas. Zároveň doufám, že se nám poda-
ří pravdivě pojmenovat i oblasti, kde se nám dařilo méně, a že najdeme odvahu
k tomu, abychom prosadili potřebné změny. K tomu pochopitelně může přispět každý
– pokud máte zajímavý námět či připomínku, které by mohly zlepšit život v naší obci,
neváhejte oslovit mne, moje kolegy nebo přímo úřad městské části.

V okamžiku, kdy píši tento článek, začíná advent. Než se však Kolovratský zpra-
vodaj dostane na Váš stůl, budou na dveře klepat Vánoce. Dovolte mi proto, abych
Vám i Vašim nejbližším popřál spolu s ostatními zastupiteli i zaměstnanci obecní-
ho úřadu příjemné prožití vánočních svátků a hodně spokojenosti v novém roce.

Ing. Petr Souček, PhD., zástupce starosty

územní plán je zásadním a plnohodnotným dokumentem pro regulaci a koncepci
výstavby v obci. Jiné doplňkové prvky, jako jsou tolik přeceňované urbanistické
studie, nemají pro stavebníky žádnou právní závaznost. Ta je dána jednoznačně
územním plánem. Tolik k mému krátkému ohlédnutí.

Jak jistě většina z vás ví, v říjnu proběhly volby do zastupitelstev městských
částí a zároveň do pražského zastupitelstva. Myslím, že jejich výsledky dostateč-
ně znáte. Jak ty, které se týkají Kolovrat, tak ty pražské.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste k volbám přišli. Poděkování patří také
nově zvoleným zastupitelům naší městské části za to, že jsem byl opět zvolen sta-
rostou Kolovrat. Za sebe mohu slíbit velkou snahu o to, abychom se na konci dal-
šího volebního období mohli pochlubit podobnými výsledky, jako zastupitelstvo
minulé. Bude to ovšem velmi těžký oříšek. Po velmi dlouhém období je naše zastu-
pitelstvo barevnější a různorodější. A tak si přejme, aby tato různobarevnost vedla
pouze k prosperitě a ne k osočování a vzájemnému napadání. 

Kolovraty a Lipany jsou krásnou a kulturní obcí. Jsem přesvědčen, že v ní také
žijí kultivovaní lidé. A první výsledky jednání nového vedení obce a zastupitelstva
tento můj názor zatím potvrzují.

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, radosti a zdra-
ví v roce 2011.

Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha - Kolovraty
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Blahopřejeme
jubilantům

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Habartová Irena • Vilas Otto
Jirkovská Hana • Černochová Miluše

Dinnebierová Helena • Vilimovská Ludmila
Hodíková Veronika • Černý František
Zipsová Růžena • Zmrzlíková Anna

Zajíčková Libuše • Škorpilová Františka
Janoušková Jana • Pensdorf František
Procházková Libuše • Volfová Eleonora

Vondrovic Jiří • Vilímková Miluška

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Zasedání zastupitelstva MČ
• Na svém listopadovém zasedání schválili
zastupitelé dokument týkající se plnění rozpočtu
hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30.9.2010. Příjmy tvoří 27.326,81 tis. Kč
a výdaje 20.413,93 tis. Kč. Schváleno bylo také
plnění plánu zdaňované činnosti,  kdy výnosy
představují částku 2.217 tisíc Kč a náklady
1.773 tisíc Kč.

• Zastupitelé schválili prodej obecního pozemku
o výměře 149 m² soukromým osobám za 
523 tis. Kč dle aktuální cenové mapy ve výši
3.510 Kč za jeden m².

• Starosta Michal Habart oznámil členům zastu-
pitelstva, že začátkem prosince bylo vydáno sta-
vební povolení pro výstavbu parkoviště pro tři
desítky aut v ulici Albíny Hochové v blízkosti vla-
kové zastávky.

Územní plán je zveřejněn
Do aktuální verze územního plánu hl. m. Prahy

je možné nahlížet na Odboru územního plánu
Magistrátu hl. města Prahy v Jungmannově ulici
35/239. Dokument v elektronické podobě je na
adrese www.magistrat.praha-mesto.cz v sekci
Územní plánování a rozvoj.

Vánoční bohoslužby
24. prosince 2010
16.00 hod.: Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech
24.00 hod.: Sousedské zpívání koled

v Kostele sv. Ondřeje v Kolovratech
25. a 26. prosince 2010
11,30 hod.: Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech
1. a 2. ledna 2011
11,30 hod.: Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech

Diamantová svatba
Den před Štědrým večerem (23. prosince
2010) oslaví 60 let společného života man-
želé Marie a Václav Rathouských z Nedvězí.

Hodně štěstí do

dalších společ-

ných let jim přejí

děti, vnoučata

a pravnoučata

s rodinami.

K volbám do zastupitelstva přišla polovina občanů 
V komunálních volbách do Zastupitelstva Městské části Praha - Kolovraty, které

se konaly ve dnech 15. a 16. října 2010 zvítězila Strana nezávislých kandidátů
„Kolovraty a Lipany - náš domov“ nad Občanskou demokratickou stranou.

Nezávislí kandidáti dostali od voličů v přepočtu 52,61 % platných hlasů a tím získali 7 mandá-
tů. Občanští demokraté mají 47,39% hlasů a celkem 6 mandátů.

V Kolovratech a Lipanech bylo v termínu voleb evidováno 2 266 voličů. Do volební místnosti
zavítala polovina z nich, přesněji 54,06 %. Volební komise přijala celkem 1 221 úředních obálek. 

Výsledky hlasování: 

Michal Habart zůstává ve funkci starosty,
tým jeho zástupců se obměnil

Nově zvolení zastupitelé Městské části Praha - Kolovraty zvolili na svém ustavujícím
zasedání konaném 3. listopadu 2010 do čela obce opět Ing. Michala Habarta (ODS).
V novém volebním období mu budou pomáhat zástupci Ing. Petr Souček, Ph.D. (SNK),
Ing. David Borges (SNK) a Mgr. Pavel Ondroušek (ODS). Předsedou finančního výboru
se stal Ing. Tomáš Krejča a kontrolní výbor povede Ing. Mgr. Karel Nováček (oba SNK).

Na zasedání v úterý 30. listopadu volili
zastupitelé členy a tajemníky finančního
a kontrolního výboru. Členy finančního výbo-
ru se stali: Petr Pavlů, Karel Čvančara,
František Honsa a Vladimíra Jechová
Vápeníková. Tajemníkem je Hana Vítková. Do
kontrolního výboru byli jmenováni Kamil
Konečný, Jan Svátek, Petr Král, Jan Čejka a ve
funkci tajemníka bude působit Vlaďka
Jindřichová. Byla také zvolena grantová
komise, jejíž předsedkyní se stala Iveta
Hrubá a jejími členy Jan Kolář a László
Wenchich. Tajemníkem je Hana Vítková.

Na tomto zasedání byla také schválena
měsíční odměna pro neuvolněné zástupce
starosty, která činí 7 600 Kč. Předsedové
komisí budou od data jmenování dostávat měsíční odměnu ve výši 1 100 Kč.

Zastupitelstvo také pověřilo Petra Součka a Pavla Ondrouška potvrzováním ověřovací doložky.
V případě nepřítomnosti jednoho z pověřených zástupců starosty se tohoto úkolu ujme David
Borges. -ouj-

Petr Souček (vpravo) gratuluje Michalu Habartovi

k opětovnému zvolení do funkce starosty.

Číslo Strana Počet mandátů Přepočtené % platných
hlasů

1 ODS 6 47,39 %
2 SNK 7 52,61 %

Jméno Volební strana Pořadí na hlas.lístku Počet hlasů

Ing. Michaela Konečná ODS 7. 567

Ing. Michal Habart ODS 1. 549

Ing. Jan Svátek ODS 2. 507

Ing. Jana Jarůšková ODS 3. 486

Ing. Karel Čvančara ODS 4. 500

Mgr. Pavel Ondroušek ODS 5. 487

Ing. Petr Souček, PhD. SNK 3. 627

Iveta Hrubá SNK 1. 587

Ing. Petr Král SNK 2. 565

Ing. David Borges SNK 4. 591

Kamil Konečný SNK 5. 534

Ing. Tomáš Krejča SNK 6. 535

Mgr. Ing. Karel Nováček SNK 7. 537
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Kolovratští hasiči mají
za sebou náročný rok

Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů v Kolovratech vyjela od začátku roku do
konce listopadu celkem k 29 mimořádným udá-
lostem. V obci jsme dále provedli osm technic-
kých zásahů souvisejících s pomocí spoluobča-
nům. Z celkového počtu zásahů bylo osm
požárů, dvě dopravní nehody a další zásahy se
týkaly čerpání vody, odstraňování nebezpečí jako
byly spadlé stromy, rampouchy či těžký sníh na
střechách. Pomáhali jsme ale i při hledání údaj-
né mr tvolky dítěte na skládce v Ďáblicích
a zúčastnili jsme se likvidace následků povodní
v Libereckém kraji. Jak vidno, opravdu jsme se
nenudili - zvláště když navíc provádíme údržbu
techniky výstroje a výzbroje. 

Na výjezdech se vystřídalo 16 členů zásahové
jednotky. Zvlášť musím poděkovat strojníkům
Marku Čermákovi, Martinu Sulanovi, bývalému
veliteli Tondovi Burdovi a hasiči Mirku
Marinčičovi, kteří se účastnili většiny zásahů.
Všem pak patří velký dík za výborné zvládnutí
zásahů, při kterých nedošlo k žádnému zranění
ani k poškození techniky. 

Na závěr mi dovolte, abych vás všechny
pozval v únoru na náš tradiční hasičský ples. Při
této příležitosti bych chtěl všem spoluobčanům
popřát do nového roku hodně štěstí a zdraví
a také to, aby naši pomoc nikdy nepotřebovali.
Všem hasičům také přeji, aby se od zásahů vra-
celi ke svým blízkým pokaždé živí a zdraví.
Pokud se rozhodnete rozšířit naše řady, budeme
velmi rádi. 

Martin Dynybil, velitel SDH Kolovraty

Strážníci překazili plány vykradačům aut
I v posledních měsících letošního roku kolovratští strážníci dohlíželi na bezpečný provoz na kolo-

vratských silnicích. Pomáhali také pátrat po zmizelé Aničce, podařilo se jim chytit skupinku zlodě-
jů aut, v centru Kolovrat zajistili celostátně hledanou osobu a zažili dokonce kuriózní pronásledo-
vání prchajícího baťůžkáře. Jaké další případy řešili městští policisté, to prozradil jejich velitel
Vladimír Bačák.

Pane veliteli, obec nechala nedávno instalovat měřič rychlosti u hasičské zbrojni-
ce. Nutí toto zařízení řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost?

Jako strážník musím tento počin ocenit. Rozhodně měřič přispívá k větší bezpečnosti
provozu a navíc působí i preventivně.

V Mírové ulici u školy každé ráno půl hodiny před osmou dohlížíte na provoz u pře-
chodu poblíž Infocentra.

Musím ale připomenout, že se nejedná o nepřetržitou službu. Okrsková stanice
v Kolovratech nedisponuje stálou službou - ostatně jako žádný okrsek. V drtivé většině
pracovních dnů ale ranní dohled u školy obsadit dokážeme. Může se však stát, že pokud
jsme odvoláni k důležitější práci, přechod hlídaný není. Věřím, že i tehdy si naše děti
dokáží poradit. Většinu z nich navíc doprovázejí rodiče. 

Jaké jsou povinnosti strážníka u přechodu? 
Jednak svou přítomností přispívá k celkové bezpečnosti provozu, anebo v případě nutnosti může zastavit jedou-

cí vozidla a umožnit dětem bezpečné přecházení. Přítomnost strážníka v blízkosti školy má však i méně známé důvo-
dy. Všichni víme, že se naše děti mohou stát kdykoli obětí nekalých aktivit závadových osob. Například dealeři drog
si vybírají svoje budoucí oběti právě mezi školáky. Svou pozornost strážník tedy zaměří i na pohyb neznámých
a podezřelých osob v blízkosti školy.

Jsou i jiná kritická místa, na která zaměřujete svoji pozornost?
Máme pod kontrolou ulici Pod zastávkou, kde řidiči často nerespektují jednosměrný provoz. Někteří rodiče ško-

láků dokonce zajedou do ulice, vysadí dítě z auta a hned couvají zpátky na hlavní silnici. V jednosměrné ulici je ale
couvání dovoleno pouze za účelem parkování do řady stojících vozidel, nikoli zpětného vyjetí do jiné ulice.
Neuvědomují si, že mohou být potrestáni blokovou pokutou až do výše dvou tisíc korun.

Vyskytly se na podzim nějaké případy vloupání?
Přibývá vloupání do zaparkovaných vozů zejména v areálu ulice Mladotova. Krádeže se projevovaly na celém

území našeho obvodu. Strážníci se tedy o nočních směnách věnovali především této problematice ve vytipovaných
lokalitách. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. V Pitkovicích se podařilo zajistit skupinku tipařů, kteří prosvěco-
vali auta a měli u sebe i „nádobíčko“ na otevírání vozidel. Další zloděje pak strážníci z obvodního ředitelství zajistili
v Křeslicích, a to přímo při vniknutí do auta, odkud se snažili ukrást navigaci. Je pravděpodobné, že tito pachatelé
měli svůj „pracovní rádius“ na celém území našeho obvodu a lze se tedy domnívat, že po tomto zásahu by se mohla
situace zklidnit.

Jaké další případy jste zaznamenali do policejního deníku?
Při jedné z nočních služeb jsme si na okraji Kolovrat všimli muže s baťůžkem na zádech. Bylo krátce po půlnoci

tento muž kráčející po silnici, se bez zjevných příčin občas schoval do přilehlé strouhy. Strážníci tedy přistoupili ke
kontrole dokladů totožnosti, když muž znenadání shodil baťoh ze zad a začal prchat přes pole. Zakrátko jsme jej
dostihli, ale důvod jeho bezhlavého útěku nám je dodnes neznámý. Po opětovné a velice důkladné kontrole dotyčný
uvedl, že prostě jen dostal strach. 

Setkali jste se i s vandalismem nebo výtržnictvím?
Nedávno jsme dostali oznámení od strojvedoucího vlaku z Prahy do Benešova, že v areálu Prknovka je skupinka

výtržníků, kteří házejí na jedoucí vlaky kameny. Jednomu se podařilo rozbít čelní okno u lokomotivy. Po neprodle-
ném příjezdu naší hlídky se na označeném místě ani v nejbližším okolí už nikdo nenacházel.

Blíží se Vánoce. Máte pro čtenáře nějaký vzkaz?
Rád bych za sebe i své kolegy poděkoval všímavým lidem, bez jejichž upozornění bychom nemohli zabránit

některým případům trestné činnosti. Zároveň bych chtěl všem obyvatelům Kolovrat popřát hezké svátky.
-ouj-
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Ing. Michal Habart, starosta
(ODS), 
45 let, ženatý, 1 dcera,

v Kolovratech žije 14 let

Moje představy, které
vycházejí z osmiletého půso-
bení v zastupitelstvu a navíc

ze čtyřleté zkušenosti ve funkci starosty, jsou
jasné. 

Udržet prosperitu Kolovrat a Lipan tak, jak byla
nastavena v minulých obdobích. Starat se o rozvoj
školství, zejména v oblasti vybavení a zajištění pro-
stor pro výuku. Zabezpečit dostatek kvalitních
ploch pro rekreačně-sportovní vyžití všech občanů
a pro co největší počet spor tovních odvětví.
Zasadit se ve spolupráci s ostatními zastupiteli
o komplexní řešení v oblasti dopravy a připravit
v tomto směru její novou koncepci. 

Společně chceme dále pokračovat v podpoře
spolkových a dalších organizací v obci. Nesmíme
zapomínat na naše seniory - jsme připraveni pro
ně dále zkvalitňovat veškeré služby. 

Naším nesporným úkolem je zkvalitnění práce
ÚMČ a zvýšení informovanosti ve vztahu ke kolo-
vratským občanům.

Ing. Petr Souček, Ph.D.,
místostarosta (SNK) ,
33 let, ženatý, 1 syn, analytik,

v Kolovratech žije od naroze-

ní

V novém zastupitelstvu
bych se chtěl zaměřit přede-

vším na oblast územního rozvoje a územního plá-
nování. Je to téma, které mne dlouhodobě zajímá,
a mám tedy poměrně jasnou představu o krocích,
které by bylo vhodné v této oblasti učinit. 

Věřím, že jako absolvent stavební fakulty ČVUT
v oboru geodézie a kartografie mohu do diskuze
přispět i odborně. Ze stejných důvodů bych rád
pracoval v komisi pro výstavbu. 

Jako kolovratský rodák, patriot a aktivní účast-
ník spolkového života v naší obci se chci zaměřit
také na péči o tradice a historii obce. Tuto činnost
vnímám nejen jako slušnost vůči našim předkům,
ale také jako nezbytnou podmínku k tomu, aby-
chom se z historie poučili a neopakovali chyby
našich předků. 

Zkušenosti z práce v zastupitelstvu obce jsem
získal již v předchozím volebním období a lze tedy
říci, že vím, do čeho jdu. To ovšem neplatí o roli
zástupce starosty, která je pro mne novou výzvou.
Velmi motivujícím faktorem je pro mne v této sou-
vislosti silná voličská podpora, které se mi dosta-
lo, a které si velmi vážím. 

Skutečnost, že jsem získal nejvyšší počet prefe-
renčních hlasů, byla ostatně důvodem toho, že
jsem byl připraven opustit svoji profesní dráhu
a ujmout se pozice starosty naší městské části. 

Přestože se situace po volbách nakonec vyvi-
nula jinak, chtěl bych potvrdit, že budu dělat
maximum pro to, aby naše městská část dále
vzkvétala.

Pavel Ondroušek, místosta-
rosta (ODS)
42 let, ženatý, 3 děti, mana-

žer, v Kolovratech žije 12 let

Svoji práci v zastupitelstvu
i práci zastupitelstva jako
celku považuji za službu obča-

nům. Ve volbách jsem dostal již podruhé důvěru
obyvatel Kolovrat a Lipan a tím i možnost podílet se
na rozhodování o věcech, které se dotýkají nás
všech. Je to samozřejmě i velká zodpovědnost za
to, že všechny věci, kterých se budu účastnit,
a všechna rozhodnutí, která jako zastupitel učiním,
budou ku prospěchu celé obce a jeho dalšího roz-
voje. A o to se budu následující čtyři roky snažit.

A které oblasti bych se chtěl věnovat?
Pravidelně vychází Kolovratský zpravodaj, máme
bohaté internetové stánky městské části, dobře
funguje Infocentrum s knihovnou - tady všude naj-
deme mnoho užitečných informací a zpráv. Vedle
jiných mě právě tato oblast zajímá nejvíce. Myslím
si, že je pro každého velmi důležité, aby měl vždy
dostatek informací. A proto bych rád, aby třeba
i na těchto místech přibývaly k těm současným
informacím i další. Například: co a jak řeší zastupi-
telstvo, co se v naší obci děje a co se připravuje,
jak pracuje náš úřad a zastupitelstvo, čeho se
v naší obci podařilo dosáhnout.

Ing. David Borges, místosta-
rosta (SNK), 
39 let, ženatý, dvě děti,

výkonný ředitel, v Kolovratech

žije 9 let

Do obecního zastupitelstva
a širšího vedení obce přichá-

zím s respektem k práci svých předchůdců a s poci-
tem odpovědnosti za budoucí vývoj obce. Stručně
řečeno, chci navázat na pozitivní trendy minulých let
a přispět k tomu, aby Kolovraty a Lipany byly i nadá-
le vnímány jako dobrá adresa. Zároveň chci však
změnit věci, s nimiž nejsem zcela spokojen.

Nejvýznamnějším úkolem nového vedení bude
určitě příprava Programu rozvoje obce. Jde o kon-
cepční dokument, který by stanovil východiska
a cíle dalšího rozvoje naší obce. Kolovraty a Lipany
v současnosti nemají takovou vizi dostatečně jasně
zformulovanou, což v některých situacích kompliku-
je rozhodování. Chci se proto zasadit o to, abychom
na toto téma začali co nejdříve diskutovat s veřej-
ností, podnikateli, občanskými sdruženími i dalšími
subjekty. Považuji za dobrý signál, že se na potřebě
těchto kroků s ostatními zastupiteli shodujeme.

Z rozdělení úkolů mezi starostu a jeho zástupce
vyplývá, že budu odpovídat mimo jiné i za agendu
životního prostředí a školství. V obou těchto oblas-
tech bylo v minulosti dosaženo značného pokroku
a je tedy na co navazovat. Zároveň však bude třeba
řešit nová témata, například rozšíření školy, což je
nelehký úkol v době napjatých rozpočtů. Také bude
třeba vyjasnit priority v oblasti rozvoje zeleně, zej-
ména s ohledem na plánovaný pražský okruh
a koncepci územního plánu.

Tématem, na kterém mi osobně velmi záleží, je
průhlednost řízení obce a dobrá komunikace
s občany. Rád bych například dosáhl toho, aby se
při rozdělování zakázek co nejvíce využívalo veřej-
ných výběrových řízení prostřednictvím internetu.
Také je třeba začít zveřejňovat smlouvy uzavírané
mezi městskou částí a dodavatelskými firmami. Rád
bych se vrátil i k tradici pravidelných setkání zastu-
pitelů s občany. Vedení obce bude mít díky tomu
možnost informovat veřejnost o svých plánech
a zároveň získat od občanů důležitou zpětnou vazbu.

Ing. Jan Svátek, člen zastu-
pitelstva (ODS), 
46 let, ženatý, 2 synové,

ředitel společnosti, v Kolo-

vratech žije16 let

Minulé čtyři roky jsem
působil jako zastupitel hlavní-

ho města Prahy. Získal jsem za tu dobu zkušenosti
jak pracovat ve prospěch svého města a své měst-
ské části. Ty bych nyní rád využil ve prospěch
Kolovrat a Lipan a chtěl bych osvědčené, efektivní
a profesionální postupy přenést do práce kolovrat-
ského úřadu a zastupitelstva. Svou roli vidím zejmé-
na v kontrolním výboru. Odtud mohu, a musím, sle-
dovat všechny oblasti práce obce, úřadu
a samosprávy. Podle svých nejlepších schopností do
nich budu zasahovat tak, aby byl zachován rozvoj
a prosperita naší obce i v tomto volebním období.

V neposlední řadě bych chtěl pokračovat v práci
člena redakční rady Kolovratského zpravodaje, kde
působím už 12 let. Zpravodaj je nejlepší ukázkou
rozvoje obce. Za dobu své existence rozkvetl ze
čtyřstránkového informačního bulletinu v plnohod-
notný časopis. Jsem hrdý na to, že se podařilo
zpravodaj udržet v kultivované podobě, na jeho
stránkách nezuří žádné názorové rozbroje - ani poli-
tické ani sousedské. Udělám vše, co bude v mých
silách, aby si udržel tu podobu, kterou máte rádi.

Kamil Konečný, člen zastu-
pitelstva (SNK),
33 let, ženatý, syn Filip, zku-

šební technik, v Kolovratech

bydlí 6 let

Jsem zastáncem otevřené
komunální politiky bez politi-

kaření. Do zastupitelstva vstupuji zejména s plá-
nem zajistit všem občanům, kteří mají zájem
o život a dění v městské části, přístup k informa-
cím. Naslouchat jejich názorům, prezentovat je na
zasedáních zastupitelstva a využít je ke zkvalitnění
života v naší městské části.

Profesně se zabývám zkušebnictvím v automo-
bilovém průmyslu, tedy bezpečností silničního
provozu. Proto bych se chtěl v následujících letech
volebního období zastupitelstva věnovat koncepci
dopravní politiky městské části s důrazem na bez-
pečnost nechráněných účastníků silničního provo-
zu. Městská část potřebuje zklidnění dopravy a při-
měřená technická opatření pro bezpečnost chodců

Noví zastupitelé chtějí přispět k rozvoji Kolovrat a Lipan
Členové zastupitelstva prozradili, s jakými plány vstupují do nového volebního období
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a cyklistů, tak abychom předešli zbytečným
dopravním nehodám a jejich následkům. Dále se
chci věnovat kontrolní činnosti s důrazem na rov-
noměrné rozdílení finančních prostředků do všech
potřebných oblastí v městské části.

Iveta Hrubá, členka zastupi-
telstva (nezávislý kandidát), 
40 let, vdaná, 3 synové, pod-

nikatelka, v Kolovratech žije 

7 let 

V tuto chvíli máme v zastu-
pitelstvu městské části dvě

stejně velká uskupení komunálních politiků, což
naznačuje příchozí změny pro Kolovraty a Lipany.

Svůj přínos vidím v oblasti kultury a sportu. Zde
jsem aktivně pár let působila, a tak dobře vím,
s čím se neziskové organizace potýkají a kde
mohu být nápomocna. Určitě se chci této oblasti
věnovat a snažit se místní občanská sdružení pod-
porovat a usnadňovat jim kroky v jejich chvályhod-
né činnosti. Děti v Kolovratech rostou „jako houby
po dešti“ a proto bychom měli usilovat o větší
počet volnočasových aktivit různorodého chara-
kteru. Svou prací v grantové komisi se k tomu
budu snažit přispět. Věřím, že se nám v následují-
cích čtyřech letech funkčního období podaří
dokončit první etapu školských staveb. Jedná se
o nový pavilon pro druhý stupeň základní školy,
který je pro Kolovraty a Lipany nezbytný.

Jednou z mých představ je zveřejňování většího
rozsahu informací. Ráda bych také zajistila setkání
zastupitelů s občany, a to jednou či dvakrát za rok
v sále Kulturního domu U Boudů diskutovali nad
konkrétními problémy. Také si myslím, že by obča-
né měli znát své zastupitele, které si zvolili.

Můj první plán už má jasné rozměry. Na
Vánočním jarmarku byl rozsvícen vánoční strom,
který byl ozdoben poskrovnu. Kolovraty jsou krás-
ná obec a zaslouží si i krásný vánoční strom.
Slibuji, že na příštím jarmarku budeme mít strom,
na který bude radost pohledět. 

Ing. Karel Čvančara, člen
zastupitelstva (ODS), 
48 let, 2 děti, podnikatel,

v Kolovratech žije 10 let

V roce 2006 jsem byl
poprvé zvolen do zastupitel-
stva Kolovrat. Ve funkci

místostarosty jsem se zabýval zejména rozvojem
dětských a mládežnických aktivit a vzhledem
k omezeným finančním prostředkům i sháněním
ochotných sponzorů, kteří na tyto aktivity přispíva-
li. V následujícím volebním období se budu jako
člen finanční komise opět věnovat i těmto činnos-
tem. Vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem
ve finanční a developerské oblasti se však zamě-
řím na efektivní řízení toku peněz při výstavbě klí-
čových projektů naší obce. Velký význam přiklá-
dám nejen kontrole rozdělení a nakládání
s přidělenými finančními prostředky jednotlivým
organizacím, ale také jejich účelnosti a efektivitě.
Dále se zaměřím na hledání dalších financí, jako
jsou různé formy komunálních grantů v rámci stát-
ních nebo evropských zdrojů, nebo dotační pro-
gramy.

Ing. Tomáš Krejča, člen
zastupitelstva (SNK),
42 let, ženatý, 3 děti, mana-

žer, v Kolovratech žije 7 let

Kolovraty jsou dobré místo
pro život. Žije zde hodně lidí
kteří se aktivně podílejí na

veřejném životě, kteří přispívají ve svém volném
čase k jeho rozvoji a kteří se zároveň zajímají o to,
jakým způsobem je tato městská část řízena.
Považuji proto za samozřejmé, aby naše obec fun-
govala na principech maximálně otevřené a tran-
sparentní veřejné správy, a aby poskytovala veřej-
nosti a par tnerům dostatek informací o své
činnosti a záměrech. Tyto principy považuji za
zásadní i pro oblast nakládání s obecním majetkem
a také pro oblast využívání veřejných prostředků.
Této problematice se chci prioritně věnovat. 

Považuji za podstatné, aby městská část byla
schopna získávat prostředky v dostatečném obje-
mu pro její rozvoj, ale aby tyto prostředky i efektiv-
ně a smysluplně využívala. V této souvislosti je
proto nezbytné, aby byl detailně rozpracován roz-
vojový plán obce včetně vize její cílové podoby. 

Za samozřejmost považuji, aby všichni, kteří mají
zájem přispět svým názorem k řešení rozvoje
Kolovrat, tuto možnost skutečně měli. Budu se proto
snažit o rozšíření možností přímé komunikace obča-
nů se zastupiteli a zástupci úřadu městské části, a to
formou pravidelných neformálních i tématicky váza-
ných setkání. Doufám také, že s rostoucí otevřenos-
tí a přístupem k informacím se bude dále zvyšovat
i zájem obyvatel o dění a další směřování Kolovrat.
Dle mého názoru je to jediná cesta, jak zajistit, aby
se správné věci trvale dělali správným způsobem.

Ing. Jana Jarůšková, členka
zastupitelstva (ODS), 
vdaná, 2 děti, v Kolovratech

žije s přestávkou od roku

1960 

V následujícím období
bych ráda pracovala ve dvou

oblastech, které považuji za důležité – v oblasti
sociálních služeb a v oblasti péče o zdravé životní
prostředí v Kolovratech. V minulém období jsme na
základě průzkumu kolovratských občanů spolu
s kolegy ze sociální a bytové komise zpracovali
první Komunitní (tj. společný) plán sociálních slu-
žeb. Mám v úmyslu pracovat na úkolech vyplývají-
cích z Komunitního plánu, což je zejména rozšiřo-
vání nabídky pečovatelské služby.

Ing. Petr Král, člen zastupi-
telstva (SNK), 
49 let, ženatý, 4 děti, ředitel

společnosti, v Kolovratech

žije 8 let

V naší obci je třeba obno-
vit či nově vytvořit určité

mechanismy, které z různých důvodů chyběly
nebo byly zapomenuty. Základním principem práce
naší obce musí být otevřenost, transparentnost
a informovanost. Proto budu prosazovat maximál-
ní otevřenost Kolovratského zpravodaje a také
změnu webových stránek obce. Zasadím se o nové

rubriky, které budou informovat o tématech řeše-
ných vedením obce. Je třeba zajistit občanům
možnost vyjádřit se na stránkách zpravodaje.
Zasadím se o znovuobnovení tematických setkání
zastupitelů s občany. Jsem přesvědčen, že infor-
mace o dění v obci by měly být snadno přístupné
všem občanům. 

Dále se budu věnovat přípravě strategie v oblasti
školství a vzdělávání. Podle mého názoru je kvalitní
vzdělávací systém pro naše děti jednou z nejdůleži-
tějších věcí. Ve spolupráci s odborníky a řediteli škol
je třeba vytvořit strategii školství v návaznosti na
demografický vývoj Kolovrat v dlouhodobé perspek-
tivě. Aktuálním úkolem nadále zůstává i realizace
druhého stupně základní školy.

Další oblastí, které chci věnovat pozornost, jsou
Lipany. Měli bychom konečně najít způsob, jak lipan-
ské občany začlenit do obecní správy tak, aby mohli
uplatňovat své představy o této části obce. Chci, aby
byl doveden do úspěšného konce odkup pozemků
nezbytných k realizaci stezky do Lipan. Stezka je
potřebná z mnoha důvodů - od bezpečnosti chodců
až po těsnější propojení komunit obou částí obce.

Ing. Michaela Konečná,
členka zastupitelstva (ODS),
43 let, vdaná, syn a dcera

vychovatelka v MŠ, v Kolovra-

tech žije 13 let

Osm let jsem členkou soci-
ální a bytové komise a v této

práci bych ráda pokračovala. Účastnila jsem se
tvorby Komunitního plánu sociálních služeb pro
Kolovraty a Lipany a v současné době se spolu
s tvůrci zamýšlíme nad možnými změnami tohoto
plánu pro další období. Sociální oblast a školství
jsou mi blízké, zajímají mě a zde chci nabídnout
svůj čas a síly.

Mgr. Ing. Karel Nováček,
člen zastupitelstva (SNK), 
39 let, ženatý, 2 děti, návrhář

softwaru, v Kolovratech žije 

6 let

K angažování v místním
zastupitelstvu mě přivedlo roz-

čarování a deziluze z parlamentní i magistrátní politi-
ky, kdy jedna korupční aféra stíhá druhou, kdy politi-
ka slouží primárně k zajištění obživy politika a jeho
známých a kdy volič je až na dalším místě. Rád bych
dokázal, že to jde i jinak. Chci dělat politiku jenom
a pouze se zřetelem na zájmy občanů, chci napomá-
hat transparentnímu řízení obce a efektivní správě
jejího majetku. Pro tento cíl budu prosazovat maxi-
mální využívání kolovratských webových stránek, na
které bych chtěl dostat opravdu veškeré informace
počínaje smlouvami na pronájem obecního majetku
či nákup služeb, přes všechny směrnice upravující
např. přidělování zakázek, a konče třeba plánem
odklízení sněhu v obci. Zkrátka - otevřenost, infor-
movanost a poctivost.

Do práce v zastupitelstvu jsem se zapojil jako
předseda kontrolního výboru. Budu tak mít za úkol
kontroly plnění usnesení zastupitelstva, dodržová-
ní právních předpisů a provádění kontrol z pověře-
ní zastupitelstva. O výsledcích své práce vás budu
průběžně informovat. -ouj-



Pane senátore, v říjnu jste uspěl ve druhém
kole senátních voleb a nyní se seznamujete
s prací v horní komoře parlamentu. Jaké jsou
první týdny ve Vaší nové funkci?

Máte plnou pravdu, zatím je to opravdu přede-
vším seznamování. Seznamování s prostory,
s procedurou, s lidmi… Už asi týden mám sice
svou kancelář v Senátu, ale ještě mi nefunguje
počítač, neboť stále probíhá výběrové řízení na tzv.
odečítací software. Ostatní techniku pro mou práci
mi Senát zakoupil z Magistrátu - sice starší, ale
vyzkoušenou. 

A co se týká vlastní práce, proběhla zatím jedna
slavnostní schůze a už mi v její půli přestala fun-
govat hlasovací karta… Ale to jsou jistě jen drob-
né počáteční zádrhele.

Jste zkušeným politikem; osm let jste byl
zastupitelem Prahy 11, poslední 4 roky jste
působil na pražském magistrátu jako radní pro
zdravotnictví. Jak Vám mohou pomoci tyto zku-
šenosti ve Vaší nové funkci?

Určitě hodně. Neumím si představit, když jde
někdo do tak vysoké ústavní funkce bez zkušenos-
tí z nižších pater politiky. Je dobré vědět, jak vzni-
kají jednotlivé parlamentní tisky, kdy se do nich dá
účinně vstoupit, a kdy jde hlavně o objektivy kamer.
Ale samozřejmě i já se musím ještě hodně učit.

Pokud se ohlédnete zpátky, kterých úspěchů
v roli politika si nejvíce ceníte?

Nesmírně si cením vítězství v senátních volbách
i výsledku, kterého jsem dosáhl. Vnímám jej přede-
vším jako vysvědčení, které mi občané vystavili za
mou dosavadní práci. Je to pro mě velmi příjemné
zjištění, ale také výrazně zavazující.

Pokud mám mluvit o tom, co považuji za úspěch
při mém působení na radnici hlavního města, tak
bych zdůraznil především to, že se podařilo zreor-
ganizovat lékařskou službu první pomoci, nebo že
vzrostl počet stanovišť, odkud vyjíždí záchranná
služba. Podařilo se mi i konečně dokončit jednání
kvůli získání budovy, v níž sídlí Městská poliklinika. 

A naopak, na které problémy ze svého oboru
se hodláte zaměřit jako senátor?

Chce se mi říci: takových je! Já bych se ale rád
věnoval především zjednodušení zákona o sociál-
ních službách, srovnání minimálního nástupního
věku do městské a státní policie, a dále například
omezení hazardu tak, aby herní videoterminály
nemohly být po městě rozmísťovány bez souhlasu
vedení měst a obcí. 

Určitě bych se také rád přičinil o snížení věku
trestní odpovědnosti mladistvých nebo o řešení
některých konkrétních problémů zdravotnictví, jako
například rozvoj rehabilitační a následné péče.

Začátkem října jste předával klientům z míst-
ního Domova s pečovatelskou službou dva posi-
lovací stroje. Kolovraty jste navštívil také těsně
před volbami. Jaký máte k této městské části
vztah?

Kolovraty jsou krásnou městskou částí. Snoubí
se zde tradiční obecní zástavba s novou výstav-
bou. A myslím, že zdařile. V Kolovratech jsem
samozřejmě byl i při jiných příležitostech a líbí se

mi, že se zde občané umí také sejít jako sousedé
a žít tak v určité pospolitosti. Byl jsem také na
Kolovratském parníku a to se mi také líbilo. Ale pro
mě je nejdůležitější, že jsem se tam setkal většinou
s moc příjemnými lidmi. Ať je to starosta, pracov-
nice domova s pečovatelskou službou, nebo třeba
dámy, které si říkají Jazzbáby.

Voliči z Kolovrat Vám dali velkou důvěru – zís-
kal jste od nich 77% hlasů. Čím můžete těmto
lidem prospět?

Ještě jednou za tu obrovskou důvěru děkuji.
A prospět mohu jim i všem ostatním především
tím, že budu hlasovat jen pro takové zákony, které
nebudou zatěžovat zbytečnou byrokracií a vyhánět
peníze z kapes na zbytečnosti. 

Vy ale tou otázkou zřejmě míříte trochu jinam.
I před volbami jsem se ubránil tomu, abych budil
mylný dojem, že senátor může nějak vstupovat do
komunální politiky. Může však být občanům
nablízku, a je-li rozumný, naslouchat jejich hlasu,
potřebám, poznatkům. Chci se chovat rozumně,
a proto nebudu čekat, že občané přijdou za mnou,
ale budu jezdit sem. Na zastupitelstva – byť neří-
kám, že na úplně všechna – na akce, na pravidel-
ná setkání.

Kam lidé mohou směrovat své dotazy a pod-
něty?

Senátorskou kancelář v obvodě budu mít
v Bajkonurské ulici 736, hned u metra Háje. Čtvrté
pondělí v měsíci mám vyhrazeno pro mé působení
v „malých“ městských částech, které jsou součás-
tí mého senátního obvodu. Ještě nemám dořešenu
tu pravidelnost na jednotlivých místech, ale určitě
si můžeme domluvit schůzku přes mého asistenta
na čísle 731 576 868. Budu se těšit na setkání.

Na Vašich webových stránkách se objevují
také citáty a motta. Jedno z nich říká, že nejhor-
ší forma postižení je hloupost. Znáte návod, jak
s ní bojovat?

Především zdravým selským rozumem. Občas
se totiž necháváme o věcech přesvědčit ne tím, jak

jim porozumíme, ale tím, kdo je říká. Pak vytváříme
prostor pro manipulaci, pro existenci umělých
kultů, pro to, aby někdo dělal z komára velblouda.
Začněme s hloupostí bojovat tím, že jí nebudeme
popřávat sluchu a dávat zbytečný prostor.

Z dalšího odkazu se dozvíme, že se hodláte
zasadit o to, aby aktivní lidé nebyli trestáni.
U nás pořád platí, že každý dobrý skutek musí
být po zásluze potrestán. Jak z toho ven?

Snažím se nepodléhat iluzi, že bych mohl svými
slovy, myšlenkami nebo skutky změnit svět. Bude
mi stačit, pokud se mi v senátorské práci podaří
zrušit nějakou zbytečnost, kterou si náš rozpínavý
a stále dražší stát vymyslí na své občany. Anebo
pokud budu hlasovat pro takové zákony, které
nebudou zatěžovat ty, kdo něco dělají. Tedy zejmé-
na podnikatele.

Celý život se potýkáte se svým handicapem.
Na druhé straně si z něj dovedete udělat i legra-
ci. Prý jste si celý život přál bydlet ve slepé ulici,
až se Vám to nakonec podařilo. Ale teď vážně, co
je ve světě s bílou holí nejtěžší?

Krom jiného odpovědět na tuto otázku. Je toho
mnoho, protože téměř vše musím dělat trochu
jinak, než většina lidí. Počínaje zalitím čaje, přes
práci s počítačem, až po nalezení člověka, s nímž
potřebuji něco projednat. Ale jiné to nebude, tak se
tím zbytečně nezatěžuji. Buď se mi to podaří, nebo
ne. Zatím se mi to většinou dařilo. A snad jsem
udělal něco proto, aby i jiní lidé po ztrátě zraku
měli život lehčí. Aby se nemuseli všechno učit
metodou pokusu a omylu. Dnes se mají kam obrá-
tit, a to po celé republice. To považuji za podstat-
nější.

Jsou chvíle, kdy může být tento druh postižení
výhodou?

Jistě. Třeba při senátním slibu ze všech 27 no-
vých senátorů zabírala kamera mě.

Dnes nevidomým a zrakově postiženým pomá-
há zprostředkovávat kontakt se světem řada
technických pomůcek. Tito lidé navíc mohou
najít uplatnění v některých profesích, kde zrak
není nutný. Co by vám mohlo ještě více usnadnit
život? 

Kdybych vyjmenovával, popsali bychom mnoho
zpravodajů a nikdo by to nečetl. Řeknu tedy to nej-
důležitější: Slušnost, vstřícnost a trocha ohledupl-
nosti. Všichni máme společné to, že naše schop-
nosti jsou omezeny. U někoho je ta hranice
viditelnější. Ale to je jeden z rozdílů.

Za pár dnů budou Vánoce. Jak tráví svátky
Vaše rodina?

Zatím naštěstí společně. O Vánocích se snažím
být vždy se svými nejbližšími, patřit jim a užívat si
jejich blízkosti. Je to velký dar, možná největší. Jak
velký, vědí nejlépe ti, kdo musí Vánoce trávit sami.
Přál bych nám všem, aby těch osamělých bylo co
nejméně. Nakonec pro to můžeme také každý něco
udělat. Nejen před Vánoci, ale po celý příští rok.
A ještě přání zdraví, spokojenosti, radosti a nadě-
je!

za rozhovor poděkovala 

Blanka Oujezdská 

... rozhovor s novým senátorem 8

Chci být občanům nablízku, říká nový senátor Milan Pešák
Se svým osudem jsem se smířil, ale s hloupou politikou se smířit nehodlám. Také touto zásadou se řídí PhDr. Milan Pešák (ODS), který

byl nedávno zvolen senátorem pro Prahu 11.



9 ... daňový rádce

Jaké daňové povinnosti čekají fyzické
osoby na začátku roku 2011?

Pokud se zaměříme opět pouze na nepod-
nikající fyzické osoby, pak začátkem roku
2011, resp. do konce ledna 2011, mají fyzic-
ké osoby, které se staly v průběhu roku 2010
vlastníkem nemovitostí, povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok
2011. Asi je zbytečné připomínat, ale pro jis-
totu: daňové přiznání k dani z nemovitostí se
podává místně příslušnému finančnímu
úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachá-
zí. 

Například, pokud někdo koupil v roce
2010 byt nebo rodinný dům v Praze 10 –
Kolovratech, pak bude daňové přiznání
podávat na Finanční úřad pro Prahu 10.
Pokud někdo např. koupil chatu
v Sedlčanech, pak bude daňové přiznání
k dani z nemovitostí podávat na Finanční
úřad v Sedlčanech. Ti, kteří naopak nemovi-
tost v roce 2010 prodali, by neměli zapome-
nout tuto skutečnost oznámit finančnímu
úřadu, v jehož obvodu nemovitost vlastnili.
Na tuto povinnost se často zapomíná a vzni-
kají tak následně zbytečné nepříjemnosti při
jednání s finančním úřadem. Daň z nemovi-
tostí se v roce 2011 bude platit stejně jako
v roce 2010. To znamená, že do částky 
5 000 Kč je daň splatná jednorázově do
konce května 2011, u částky vyšší se platí
polovina daně do konce května 2011 a druhá
polovina do konce listopadu 2011.

Kdo je povinen podat daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob a do kdy?

Obecně je daňové přiznání k dani z příjmů
povinna podat každá fyzická osoba, jejíž
roční příjmy jsou vyšší 15 000 Kč. Pokud je
fyzická osoba pouze zaměstnancem s jed-
ním pracovním poměrem, pak povinnost
podat daňové přiznání nemá, a to pokud
nemá další příjmy vyšší než 6 000 Kč za rok.
Dalšími příjmy se rozumí např. příjmy z pod-
nikání, z pronájmu majetku, z prodeje majet-
ku, z prodeje cenných papírů apod. Daňové
přiznání za rok 2010 se podává do konce
března 2011 nebo do konce června 2011,
a to v případě, pokud daňové přiznání zpra-
covává daňový poradce a pokud je plná moc
podána na finanční úřad do konce března
2011.

Jsou nějaké osoby od placení daně
osvobozeny?

Ano, jsou to např. důchodci, kteří pobírají
pouze „státní“ důchod. Ti daňové přiznání
podávat nemusejí, pokud jejich důchod za
rok 2010 není vyšší než 36-ti násobek mini-
mální mzdy, tj. 288 000 Kč. Také jsou osvo-

bozeni v tom případě, kdy nemají další pří-
jmy, které by podléhaly dani (např. pracující
nebo podnikající důchodce). 

Existují nějaké příjmy fyzických osob,
které by byly od daně z příjmů osvoboze-
ny?

Ano, celá řada příjmů fyzických osob je od
daně osvobozena. Osvobozené příjmy jsou
uvedeny v § 4 zákona o daních z příjmů
a jedná se např. o příjmy z prodeje nemovi-
tostí po splnění časových testů (viz. minulé
články v Kolovratském zpravodaji), dále pří-
jmy z prodeje movitých věcí s výjimkou
např. aut prodaných do jednoho roku od
nabytí, ale také některé příjmy pojistných
plnění od pojišťoven atd. 

Od daně nejsou samozřejmě osvobozeny
příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné
výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu majet-
ku (nemovitého nebo movitého) nebo příjmy
z prodeje majetku sloužícího pro podnikání
fyzické osoby. 

Jaká je sazba daně z příjmů fyzických
osob za rok 2010?

Za rok 2010 je sazba daně z příjmů stejná
jako za rok 2009, tj. 15% ze základu daně.

Může si fyzická osoba uplatnit nějaké
výdaje od svých příjmů?

Obecně ano, avšak pouze u příjmů např.
z prodeje nebo z pronájmu majetku. Vždy je
však třeba posoudit, o jaký druh příjmu se
jedná a jaké vznikly v souvislosti s dosaže-

ním konkrétního příjmu konkrétní výdaje. Tak
např. v případě prodeje nemovitosti může
fyzická osoba uplatnit oproti příjmu jako
výdaje např. cenu, za kterou nemovitost
nabyla, výdaje na opravy, rekonstrukci, daň
z převodu nemovitostí apod. Tyto výdaje,
resp. oprávněnost jejich uplatnění, bude pro-
kazovat finančnímu úřadu při případné kon-
trole.

Může si fyzická osoba uplatnit nějaké
odčitatelné položky nebo slevy na dani?

Ano. Odčitatelné položky a slevy na
daních jsou již delší dobu obdobné a obecně
známé, takže jen pro připomenutí: Od zákla-
du daně lze odečíst např. zaplacené pojistné
na životní pojištění, zaplacené příspěvky na
penzijní připojištění, úroky z úvěru na bydle-
ní, poskytnuté dary a některé další – zde
doporučuji podívat se do § 15 zákona
o daních z příjmů, který stanoví výši odčita-
telných položek a přesné podmínky pro jejich
uplatnění.

Co se týká slev na dani, pak se jedná zej-
ména o slevu na poplatníka (za rok 2010
v částce 24 840 Kč), slevu na manželku,
pokud nemá příjmy vyšší než 68 000 Kč za
rok (za rok 2010 v částce 24 840 Kč), slevu
na dítě (za rok 2010 v částce 11 604 Kč)
a některé další slevy - zde doporučuji podí-
vat se do § 35b a do § 35c zákona o daních
z příjmů, ve kterých jsou všechny slevy
a podmínky pro jejich uplatnění uvedeny.

Co když fyzická osoba daňové přiznání
nepodá, i když tuto povinnost měla? Hrozí
jí nějaké sankce?

Ano, to je situace, která se bohužel také
vyskytuje, a to pramení spíše z neznalosti,
než z úmyslu. Zde je však dobré upozornit na
to, že nepodání daňového přiznání může být
ze strany finančního úřadu sankcionováno
pokutou a následně i úroky z prodlení za
pozdní zaplacení daně. A navíc, od 1. ledna
2011 začíná platit nový procesní daňový
zákon, tzv. daňový řád, který umožňuje
finančním úřadům např. při nepodání daňo-
vého přiznání v termínu uložit poplatníkovi
pokutu za opožděné podání daňového při-
znání od 500 Kč až do výše 300 000 Kč.
I z výše těchto pokut je tak vidět, že např. při
opomenutí podat přiznání k dani z nemovitos-
tí, ze kterého by vyplývala roční daňová
povinnost v řádech např. několika málo sto-
korun, může být pokuta vyšší než tato roční
daň. Proto je dobré se vrátit k nadpisu tohoto
článku a říci si: blíží se konec roku – nemám
podat nějaké daňové přiznání?

Ing. Bohumil Voženílek,
daňový poradce

Podcenění daňové povinnosti se může prodražit
Blíží se konec roku a kromě krásných chvil spojených s oslavami Vánoc a Nového roku se bohužel opět musí většina z nás

zamyslet nad tím, zda máme povinnost podat nějaké daňové přiznání. Pokud ano, bude nás zajímat, jaké daně se týká a do kdy
je třeba tuto povinnost splnit. Není tedy „od věci“ si o možných daňových povinnostech, které nás čekají v nejbližší době, říci
pár slov.
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Draci se vznášeli na obloze 
První říjnovou sobotu se nad polem mezi

Kolovraty a Benicemi vznášelo nebývalé
množství draků všech možných a někdy
snad i nemožných tvarů.

Macek pořádal tradiční Drakiádu, která si již
dávno získala oblibu mezi dětmi i dospělými.
A tak se jich s draky sešlo opravdu hodně. Vítr
sice foukal jen slabý, ale i tak draci při troše
pomoci létali poměrně vysoko. Při cestě z pouš-
tění draků byla pro děti připravena dobrodružná
hra v lesíku, zakončená sladkou odměnou.

Pro děti bylo kromě pouštění draků připra-
veno i opékání buřtů a podobných dobrot na
ohništi, které připravili mackovští tatínkové.
Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci.
Rádi vás zas přivítáme na dalších akcích, které
v průběhu celého roku pořádá MACEK.

Stanislava Bartošová - MACEK

Pouštět draky není jen tak
Mnoho dětí i rodičů si na vlastní kůži

vyzkoušelo, že pouštění draků při slabším

větru není nijak snadné. Proto, aby draci nejen

vzlétli, ale také se udrželi ve vzduchu, je

potřebné jejich pečlivé sestavení. Důležitý je

především poměr velikosti a hmotnosti, pro-

tože čím lehčí a větší drak je, tím snadněji se

vznese. Aby bylo plachtění draka snadné, je

důležité také správné nastavení upínacích

provázků, kdy ten horní by měl být o tolik krat-

ší, aby s plochou draku svíral pravý úhel.

A nakonec o eleganci plachtění draka rozho-

duje jeho stabilita, kterou je možné ovlivnit

nejen samotným tvarem a vyvážením, ale

především správným ocasem, u kterého se

fantazie nemusí příliš omezovat.

Petr Bartoš - TÁCEK

Dýňová slavnost s Mackem
Jako každý rok, i letos se konala počátkem

listopadu Dýňová slavnost. Okolí atria
v Kolovratech se rozzářilo světýlky vydlaba-
ných dýní a desítkami lampionků. I přes hustý
déšť bylo oblíbené „náměstíčko“ plné. Co
ubralo počasí, vynahradily dýně – letos
obzvlášť narostly. Maminky z centra přispěly
ochutnávkou dobrot, tatínci fotili a zapalovali
svíčky. Na závěr setkání se účastníci vydali na
tajemnou procházku po Kolovratech, která
končila opět u atria. Přestože byl bohužel kvůli
nepřetržitému dešti zrušen plánovaný ohňo-
stroj, slavnost jsme si užili. Děkujeme všem,
kteří přišli. Na shledanou za rok.

Sylva Pecháčková - MACEK

MACEK vyrostl, maminkám pomáhají tatínci
Z mateřského centra se stalo centrum rodinné

V letošním roce oslavil MACEK šesté narozeniny, a to je věk, ve kterém se větši-
nou nastupuje do základní školy.

Děti, které chodily do MACKA na začátku jeho existence, jsou již také ve školním věku, ale pořád
si rády hrají. Protože zájmy a hry šestiletých dětí jsou odlišné od zájmů dětí o několik let mlad-
ších, rozhodla se skupina tatínků rozšířit činnost MACKA o aktivity pro děti předškolního a mlad-
šího školního věku. Došlo tak k his-
torické události v dějinách MACKA,
kdy se členy mateřského centra
stávají první tatínci. Aby se zamezi-
lo posměchu z řad závistivých
(„Hele strejdo, ty jsi máma“), valná
hromada rozhodla o změně oficiál-
ního názvu MACKA na Rodinné
centrum Kolovraty MACEK o.s.

Zmíněná skupinka tatínků se
tedy rozhodla umožnit zvídavým
a hravým dětem nadále vyvíjet
společné aktivity. V rámci TÁCKA,
jak aktivitu nazýváme, si děti
mohou zahrát velké množství různorodých her, a to jak v klubovně, tak i za pěkného počasí
venku. Děti budou provádět anebo se přímo stanou součástí různých přírodovědných, fyzikálních
a chemických pokusů, při kterých postupně naleznou odpovědi na otázky „Proč loď plave, když
je ze železa”, „Proč drak lítá jen tehdy, když fouká vítr”, „Jak funguje sopka” atd. Zajímavé jsou
i aktivity, při kterých se děti naučí poznávat stromy, pozorovat přírodu, orientovat se v terénu.

S potěšením můžeme říct, že děti chodí do TÁCKA s radostí a těší se na nové hry a pokusy.
Rádi bychom přivítali více dětí, ale již po pár dnech fungování TÁCKA se jeho kapacita bezna-
dějně zaplnila. Protože aktivity v přírodě umožňují účast většího počtu dětí i rodičů než aktivity
v Konírně, rozhodli jsme se proto po dvou jarních úspěšných vycházkách (údolím Botiče
k Pitkovické stráni a naučnou stezkou z Dubče do Uhříněvsi) pokračovat od jara opět i v této akti-
vitě, která bude otevřená většímu počtu zájemců. 

Petr Bartoš

Nové maminky posílily tým centra MACEK
Na začátku října začal pravidelný dopolední program pro nejmenší děti v klubovně u Boudů.

Nejdříve jsme měli otevřeno jen ve čtvrtek, ale díky zapojení nových maminek jsme mohli otevřít
i pondělní volnou hernu. Na co se tedy nyní mohou naše batolátka a jejich rodiče těšit?

V pondělí máme otevřeno od
9 do 11 hodin a k dispozici je
volná herna. Je určena přede-
vším dětem do 2 let. I velmi
malé děti si tu mohou pěkně
pohrát a maminky si odpoči-
nout. Čtvrteční dopoledne (také
od 9 do 11 hodin) je přednost-
ně přizpůsobené dětem nad 
2 roky. Kromě hraní se mohou
těšit i na básničky, písničky,
cvičení s říkankami, výtvarné
aktivity a někdy také divadélko.

Pro nastávající maminky
a maminky po porodu nabízíme
také služby laktační poradkyně. 

A co nás čeká v prvním čtvrtletí nového roku? Kromě pravidelného programu zveme všechny
nejmenší děti s rodiči na Masopustní rej masek (únor) a Vítání jara (březen). Sledujte naše
internetové stránky, kde najdete přesnější informace o chystaných akcích!

Stále také hledáme maminky, které by vedly různé zájmové kroužky pro nejmenší děti. Umíte-
li zabavit děti cvičením, malováním, modelováním apod., spojte se s námi. Máte-li chuť zapojit
se do činnosti RC MACEK o.s., kontaktujte přímo službu programu nebo Radanu Sedláčkovou,
tel. č.: 723 403 960.

Budeme rádi, když se do našeho centra přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají a vy si odpo-
činete třeba u kávy s ostatními maminkami. Pro dítě s sebou vezměte přezůvky, pití a svačinu.

Zuzana Ďoubalová
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Klubko má nové vedení

Občanské sdružení Klub Kolo-
vraty neboli Klubko bude pracovat
v novém složení.

Předsedkyní sdružení se stala
Mgr. Dana Heřmánková, místopředsedkyní
je Iveta Hrubá, účetní klubu Mar tina
Sommerová, správce webu Roman Maxa,
a dalšími členy jsou Mgr. Kateřina
Kvapilová, Iva Hladká. Renata Línková –
Kocumová, Jana Šlajerová, Jan Dvořák,
Jan Sommer a ředitel školy Mgr. Pavel
Bednář. Externími členkami se staly Hana
Jetmarová a Markéta Králová.

Považujeme za nutné poděkovat minulé-
mu vedení Klubka za jejich práci, která byla
obdivuhodná, a to především paní Ivě
Hladké a Renatě Línkové – Kocumové.

Do konce roku hodláme nakoupit další
materiálně – technické vybavení. Škola si
napsala Ježíškovi o dva počítače k interak-
tivním tabulím, tři kvalitnější přehrávače
CD, notebook pro běžnou výuku a sadu
florbalového vybavení pro hodiny tělesné
výchovy. -ih-

Plánované akce na I. pololetí
V dubnu se chystá Pálení čarodějnic,

které bude realizováno pouze pro školní
děti. V květnu je v plánu nový Orientační
běh, pořádaný ve spolupráci se Základní
školou. Termín je zatím v jednání dle poby-
tů jednotlivých tříd na školách v přírodě. 

–ih-

KLUBKO přeje všem občanům 

pohádkové prožití svátků vánočních

a co nejvíce splněných přání 

v novém roce 2011.

Halloween slavily děti také v Kolovratech
Ani letos nebyly kolovratské děti ochuzeny o zážitky z tradiční halloweenské party.

Dětské masky a kostýmy nasvědčovaly tomu, že celá akce se ponese ve strašidelném
duchu.

Na začátku se děti dozvěděly, kdy a kde svátek Halloween vznikl. Hned potom vystoupil kouzelník
Navaro. Předváděl triky a iluze, do kterých vtáhnul i dětské diváky. Vždy si vzal někoho na pódium jako
svého kouzelnického pomocníka. Ostatní děti, na které se při magickém vystoupení nedostalo, si
vyzkoušely svoje znalosti a šikovnost v soutěžích. 

Tradiční halloweenskou soutěží je lou-
paní jablečných slupek. Vyhrála holčička,
která naloupala nejdelšího 42 centime-
trového hada. Jablka si pak každý mohl
sníst. Menší děti si vyzkoušely, jak pře-
konat strašidelnou jeskyni plnou pavou-
ků. Nic zlého na ně ale nečekalo, protože
jeskyně byla vytvořena ze stolu překryté-
ho černou látkou. Dále se taky mohly
strefovat jablečnými míčky do dýňového
košíčku. Všichni soutěžící se potom
radovali ze sladké odměny. Další disciplí-
nou bylo vyrábění speciálních barevných
halloweenských svíček. Děti je polepovaly strašidelnými obrázky čarodějnic, ale i motivy podzimního
listí či zvířátky. I u nás doma jeden večer svítila vlastnoručně dekorovaná svíčka. Na konci programu
bylo vyhlášeno pět vítězů v kategorii „nejstrašidelnější maska“.

Iveta Hrubá

Vedení Klubka chystá v novém roce novinky
Výroční členská schůze Klubu Klubko se konala 16. listopadu 2010 ve staré budově

Základní školy a nastavila nové parametry fungování tohoto občanského sdružení.

Rok 2011 bude plný inovací, ale i invencí a věříme, že to bude ku prospěchu nejen věci, ale přede-
vším dětí, pro které vše zajišťujeme. Schůze začala seznámením nových členů s činností a financová-
ním Klubka. Bylo poukázáno na nedostatečnou informovanost rodičů, proto se k některým věcem

v tomto článku opětovně vyjádříme. Jak jsme
již na začátku školního roku prezentovali,
každé školní dítě přineslo domů dopis rodi-
čům ve zmenšeném formátu, kde jsme
shrnuli činnost Klubka. Na druhé straně dopi-
su byl pak přehled kroužků a akcí do konce
roku 2010. Dále jsme několikrát zveřejňovali
náš kontaktní e-mail, kam se mohl kdokoliv
z rodičů na cokoliv dotázat. Naše adresa zněla
a zní: KlubKolovraty@seznam.cz.

Sumarizujeme-li, finanční prostředky jsou čerpány ze dvou zdrojů: z příspěvku rodičů a dále z gran-
tů, většinou naší městské části. 

Z příspěvku rodičů jsou vesměs hrazené aktivity v rámci školy: 
1) materiálně-technické vybavení (9/2008 – LCD obrazovky, přehrávač MP3, notebooky Acer v hod-

notě 45 000 Kč; 4/2009 – kamera Sony, notebook Acer s příslušenstvím za 25 105 Kč; 1/2010 –
mikrovlnná trouba na batiku, roletové plátno, přehravače Hundai, LCD TV obrazovka, notebook Acer
v hodnotě 33 606,- Kč).

2) akce přímo související se školou, např. každoroční ročenky pro páté třídy v průměru 5 400 Kč, škol-
ní akademie 2010 za 4 500 Kč a dále odměny a ceny do různých školních soutěží.
Z grantů, případně od sponzorů či ze vstupného byly hrazeny další volnočasové programy:

Valentýnská party, Pálení čarodějnic, Cyklistický závod, Halloweenská párty, Mikulášská besídka.
Z důvodu rostoucího počtu účastníků na akcích se do budoucna zaměříme především na školní děti.

Takové Pálení čarodějnic s 250 lidmi na akci je pro nás velmi organizačně náročné, to samé platí
i u Mikulášské besídky, u které jsme právě nyní začali s inovacemi. Musíme konstatovat, že
v Kolovratech jsou i jiná občanská sdružení, která se zaměřují na předškoláky. A bohužel není v našich
možnostech obsáhnout všechny kolovratské děti. 

Schůze pokračovala přijetím nových členů, volením nového vedení Klubka, rozdělením kompetencí,
ustanovením revizní komise a provedením nezbytných úkonů vyplývajících z titulu výroční členské
schůze. Na webové stránky školy v sekci Klubko byly doplněny zápisy z jednotlivých členských schů-
zí, dále je již spuštěna Fotogalerie Klubka přes prohlížeč rajce.net. Je pravdou, že máme stovky fotek,
které nebyly nikde uveřejněny, jistě se na ně rádi podíváte a své potomky si prohlédnete.

Iveta Hrubá
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Základní škola Jandusů
je i pro děti z Kolovrat

Základní škola na Náměstí Bří Janusů
v Uhříněvsi pořádá pro rodiče svých nových
žáků den otevřených dveří, který se koná ve
středu 12. ledna 2011 od 8 do 12 hodin.

„Rodiče budoucích školáků se mohou aktivně
zúčastnit výuky a zažít atmosféru školy.
Prohlédnou si práce žáků, dozví se, jaké škola
pořádá akce, podívají se na vybavení školy
a sportovní zázemí,“ láká návštěvníky ředitel
školy Mgr. Jiří Měchura. 

Rodiče mohou získat informace o vzděláva-
cím programu, prohlédnout si ocenění žáků nebo
se seznámit s aktivitami žákovské samosprávy
či ekotýmu.

Co může škola nabídnout?
- venkovní fitness park s 11 posilovacími stroji
- umělý povrch ve venkovním sportovním areálu

- oplocené venkovní basketbalové hřiště a stání
na kola v areálu školy

- nová učebna pracovní výchovy
- dvě nové interaktivní tabule, celkem jich má

škola pět
- počítače ve všech učebnách
- školní bufet, nápojové automaty
- velmi kvalitní učitelský sbor
- intenzivní práce s dětmi, účast dětí na chodu

školy 

- výborné výsledky v předmětových olympi-
ádách a sportovních soutěžích

- spoustu kroužků pod Školním klubem
a Centrem sportu

- pravidelné a již tradiční akce pro rodiče
a veřejnost (rozsvícení Betlému, vánoční
a velikonoční dílny, ples školy v divadle U22,
akademie v divadle U22 a další)
Více info na: www.zsjandusu.net.

Školáci bodovali v turnaji v miniházené
Tak jako každý rok v předvánoční čas dovolil bych si Vám, vážení čtenáři, předat několik

informací z kolovratské základní školy.

Letošní školní rok jsme zahájili se 185 žáky. Všechny třídy, kromě páté, jsou paralelní. Školní družina má plně
obsazená čtyři oddělení. Téměř 90% všech žáků se stravuje ve školní jídelně, kde se i přes nárůst strávníků
nezvýšil počet zaměstnanců. Kromě jedné učebny v přízemí hlavní budovy a kromě počítačové učebny jsou
obsazeny všechny školní prostory určené
k výuce. Očekáváme další nárůst dětí, zejména
do prvního ročníku.

Čtyři roky jsem se s vámi dělil o slastný
pocit z vítězství na turnaji ve vybíjené čtvrtých
a pátých ročníků O putovní pohár Prahy 22.
Letos byl turnaj zrušen, pohár máme tedy ve
škole nadále. Žáci se ale začátkem prosince
zúčastnili turnaje ve vybíjené v Říčanech.

Přesto jsme zažili skvělý úspěch – pro
změnu na turnaji v miniházené. Zúčastnilo se
ho šestnáct škol z Prahy. Naši kluci ze
čtvrtých ročníků obsadili bez jakékoli zkuše-
nosti s házenou po vynikajícím výkonu čtvrtou příčku. A to absolvovali pouze jediný trénink! Jen škoda, že
za jedno z mužstev hrála profesionální házenkářka, která byla navíc starší, než připouštěla pravidla. Pořadatel
však s touto změnou souhlasil.

Již potřetí jsme se společně sešli a skvěle se pobavili na plese ZŠ Kolovraty, který se konal u příležitosti
112. výročí založení naší školy. Všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, mnohokrát děkuji za to, že při-
spěli k příjemné zábavě. Myslím, že se z plesu stává tradiční událost, kde se scházejí lidé hledající inteligentní
zábavu. Děkuji manželům Čuřínovým za finanční příspěvek, návštěvnílům plesu, kteří se zapojili do dražby,
za pomoc škole a kuchařkám školní jídelny za skvělé chlebíčky.

Přeji vám všem vánoční svátky plné pohody, radostných setkání a naplněných očekávání.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Co vás vedlo k otevření klubu?
Našim dětem se od narození snažíme dopřát co

nejkrásnější dětství spojené s činnostmi, které
mají v tomto věku nejraději - hraní, kamarádění,
poznávání světa. Proto jsme se před pár lety zača-
ly jako aktivní členky
Mateřského centra Macek
s radostí podílet na různých
programech a aktivitách pro
děti a jejich rodiče. Ke vzni-
ku Dětského klubu Sluníčko
byl už jen krůček. Zrodil se
klub s pravidelným i občas-
ným hlídáním dětí včetně
nabídky mimoškolní výcho-
vy, a to za rozumné peníze.
Navíc naše podnikání je pro nás zároveň koníč-
kem.

Jaké máte předpoklady pro tak zodpovědnou
práci?

V první řadě musíme podtrhnout naší několika-
letou úspěšnou praxi v Mackovi a zkušenost
s individuálním hlídáním dětí. Máme obě středoš-
kolské zdravotnické vzdělání, absolvovaly jsme
kurzy první pomoci, týdenní kurz Respektovat
a být respektován, kde jsme se navíc seznámily
s Montessori výchovou. Jako maminky dvou a tří
dětí máme velmi kladný vztah k dětem. Jejich
radost a rozzářená očka jsou nejlepším důkazem
naší dobré práce.

Co klub nabízí? 
Otevřeno máme každý pracovní den od 8 do 13

hodin. Prostory jsou rozděleny na několik částí -

šatnu, recepci, hernu, jídelnu s pracovnou, sociální
prostory a zázemí. Samozřejmostí jsou dětské žid-
ličky, stoly, dětská umyvadla a WC, dětská šatna
a spousta hraček. S dětmi si hrajeme, malujeme,
zpíváme, čteme pohádky, cvičíme a poznáváme

svět. Můžeme se pochlubit
dobře vybavenou dílničkou
Montessori. Zakládáme si na
domácím, nikterak stresují-
cím prostředí a na osobním
přístupu ke každému dítěti.
Téměř za každého počasí
chodíme ven na procházky
nebo na blízké hřiště Na Čer-
vence. Děti si nosí vlastní
svačinku, oběd můžeme

zajistit my. Od prosince nabízíme novinku - pořádá-
ní narozeninových oslav v prostorách klubu. V pří-
padě zájmu vše připravíme od „A“ do „Z“ .

Nabízíte také krátkodobé nebo občasné hlídá-
ní dětí?

Ano, potřebují-li si rodiče něco zařídit, mohou
k nám dát svoje děti třeba jen na hodinu. Od listo-
padu jsme také zavedli Hravé odpoledne každou
středu od 15.30 do 17.30 hodin, kde mohou děti
s rodiči či bez nich aktivně strávit dlouhé zimní
odpoledne.

Kde klub najdeme?
Sídlíme v Sedmikráskové ulici 833/1 (bytové

domy Kolovrátek), naproti dětskému hřišti Na Čer-
vence. Veškeré informace najdete na www.dkslu-
nicko.cz nebo získáte na telefonu 776 060 775.

-red-

Děti mohou trávit čas v novém klubu Sluníčko
V září zahájil v Kolovratech svojí činnost nový Dětský klub Sluníčko, který otevřely Miluška

Doubravová a Jana Pokorná. Novou aktivitu přivítali i rodiče z okolí, neboť nejen Kolovraty se potý-
kají s nedostatkem míst pro děti ve školkách či jiných organizacích pro předškolní děti.
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... jak ten čas letí. Věta, kterou slýcháme nejen
ze všech stran, ale i od sebe samých. A navíc je
čas vánoční a blíží se konec roku, kdy všichni
hodnotí, bilancují a dávají si předsevzetí do dal-
ších let.

Je to neuvěřitelných sedm let, co vyšel rozho-
vor mého syna Petra v Kolovratském zpravodaji.
Vyznává se zde ze svého vztahu ke sportu jako
takovému, samozřejmě k tenisu a ke škole.

Je to pět let, kdy si přečetl článek mladé bas-
ketbalistky, která díky sportu získala stipendium
na americké univerzitě a pronesl větu: „Chci hrát
tenis tak, abych získal stipendium a mohl studo-
vat v zahraničí.“

Jsou to tři měsíce, co Petr odletěl studovat do
USA. 

Tak lze ve stručnosti popsat právě těch ubě-
hlých sedm let. Teď zpětně viděno, je to velmi
krátká doba. Ne tak tomu bylo v jejich průběhu.
Byla to dlouhá cesta, na jejímž konci bylo jedno
splněné přání.

Pod slovem „vyplněné“ se ovšem skrývá
hodně sportovní dřiny, často i školní dřiny, odří-
kání, smutku z proher, ale i radosti z výher,
z úspěšně složené maturity a vykonání přijíma-
cích testů SAT pro přijetí na americkou univerzi-
tu. A k tomu všemu je potřeba i to štěstí. 

Nechci tady psát o té dřině, vstávání do tma-
vých zimních rán, pozdních návratů z tréninku,
po kterém následovaly přípravy do školy. To musí
každý absolvovat a poznat sám.

Chci se zmínit spíš o tom štěstí, přesněji
o štěstí na trenéry. Petra si shodou několika
náhod všimla Hana Vlastníková, trenérka TK
Sport Kolovraty. Petr k ní přestoupil a začal hrát
za Kolovraty. A to byl vlastně začátek. Paní tre-
nérka díky své dlouholeté práci s dětmi přesně
odhadla jeho možnosti a svojí trpělivostí, praco-
vitostí, přísností, důsledností, ale i výbornou zna-
lostí dětské dušičky ho postupně posouvala do
popředí tenisových žebříčků. V období přechodu
ze starších žáků do juniorů našla pro Petra vhod-
ného trenéra, svého pokračovatele. Ten navázal
na její základ a dovedl Petra v posledním roce
v juniorech na skvělé druhé místo v republice ve
svém ročníku, v ročníku 1991.

A za to vše patří paní Haně Vlastníkové velký
dík. Dík patří také panu Rudovi Ullrichovi nejen za
technické zázemí, které Petrovi po celou dobu
poskytoval, ale i za sparingy, které s ním byl kdy-
koliv připraven odehrát.

A co dodat na konec. Vím, že to bylo těžké
skloubit sport, školu a vzdát se ve své podstatě

jakékoliv zábavy a kamarádů. Jsem ráda, že vše
zvládl, že se mu podařilo splnit si svůj sen.
A snad za odměnu mu může být možnost zahrát
si například turnaj na kurtech Flushing Meadows

v New Yorku, kde se hraje US Open a kde se
dostal do osmifinále. A nebo že díky tenisu získá
vzdělání, rozhled a samostatnost.

Dagmar Roušarová

Je to již šestnáct let, kdy jsem se rozhodla udělat sportovní tábor pro
děti. S pomocí Aleny Svobodové jsme připravily dětem týdenní program.
Postavili jsme si stanový tábor na Slapech a společně jsme tam prožili
slunný týden her a zábavy. Tenkrát jelo sedmnáct dětí, kterým je dnes již
25 až 27 let. Protože se nám to všem líbilo, začali jsme jezdit i v zimě na
lyže. Od roku 1995 s námi začala jezdit i MUDr. Hana Božinovová. Později,
s dalšími dětmi se aktivně zapojily i jejich maminky, které
mi pomáhají na zimních akcích doposud. Jsou to Zdena
Urbanová, Elena Kudrnová, Lenka Holubová, Jitka
Křečková, Michaela Konečná a Jana Vydláková. Za jejich
ochotu a vstřícnost jim chci touto cestou moc poděkovat.

Naší hlavní celoroční náplní byl a je však tenis. Protože
v Kolovratech nebyly k dispozici tenisové dvorce, hráli jsme
pod hlavičkou TJ Královice až do roku 2000. Postupně dětí
přibývalo a ti nejlepší začali hrát v soutěži jednotlivců i druž-
stev. Spolu se mnou se začal aktivně na výuce tenisu podí-
let i Rudolf Ullrich. Každý den jsme vozili děti do Královic,
aby mohly trénovat a být tak pokud možno rovnocennými
partnery ostatním tenisovým klubům. V roce 2000 jsme
vytvořili občanské sdružení za účelem rozvoje individuálních schopností
dětí. Pod touto hlavičkou začal pracovat taneční kroužek Michaely
Konečné, tenisový klub a kroužek košíkové pro děti od 6 do 17 let.
S kroužkem košíkové nám v posledních letech pomáhá i Václav Trajhan. 

V roce 2000 nám velice pomohlo zastupitelstvo obce a hlavně staros-
ta Marek Ovečka, který podporoval veškeré aktivity týkající se kolovrat-
ských dětí a mládeže. Vyšel nám vstříc a nechal vybudovat stávající teni-
sový areál v naší obci. V příštím roce tomu bude již 10 let, co se naše
občanské sdružení stará jak o úpravu hrací plochy, tak i o okolí dvorců. Za
tuto dobu jsme společně udělali velký kus práce. Děti v soutěžích družstev

hrály i nejvyšší ligovou soutěž. Celé týmy pak společně prožívaly napětí,
radost z vítězství ale také zklamání z prohry. Toto vše je pro další život kaž-
dého jedince velice důležité. Jednotlivci svým startem na celostátních
i mezinárodních turnajích zviditelnili mnohokrát jméno našeho klubu
a obce Kolovraty. Někteří se objevili i na předních místech v České repub-
lice.

Vyzdvihnout můžeme například umístění na celostátním
žebříčku:

- Martin Tříška – 16. v kategorii ml. žáků, 22. v katego-
rii st. žáků a 67. v dorostu

- Petr Roušar – 13. v dorostu (2. ve svém ročníku)
a má bronzovou medaili z mistrovství České republiky
starších žáků ve čtyřhře

- Dominik Sochůrek – 61. v kategorii ml. žáků, 26.
v kategorii st. žáků a zatím 50. v dorostu

- Jan Hanzal - nyní 28. v kategorii st. žáků
- Milan Válek – nyní 64. v kategorii ml. žáků 
Máme zde nyní i nadějné nejmladší děti, Karolínu

Nováčkovou a Béďu Břicháčka. Také nově začínající děti se
snaží prosadit a já pevně věřím, že s dobrým týmem trpělivých trenérů se
bude dařit i jim. Určitě všem, co mají chuť a snahu, rádi podáme pomoc-
nou ruku.

Děkujeme za slova uznání rodičům Petra Roušara a Petrovi přejeme
hodně dalších úspěchů ve sportu, studiu i v osobním životě. Jeho přístup
ke sportu i životu je obrovským příkladem a motivací pro další naše mladé
tenisty.

Za občanské sdružení Spor t Kolovraty přeji všem čtenářům
Kolovratského zpravodaje šťastné a spokojené prožití svátků vánočních.

Hana Vlastníková

Na kolovratských tenisových kurtech vyrostla řada nadějných hráčů

Petru Roušarovi se splnil sen: studuje a hraje tenis v Americe 

Nejmladší kolovratský tenista

Béďa Břicháček
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Originální dekorace na vánoční stromek
Ozdobte si letos stromeček, chvojí ve váze nebo stůl originálními vánočními ozdobička-

mi. Klub Tvořeníčko vám poradí, jak na to. S výrobou ozdobiček mohou pomáhat i děti.

NAVLÉKANÁ HVĚZDA

Co budeme potřebovat:
• rozmanité korálky – zde perličky
• kleště – kulaté a štípačky
• konstrukci na hvězdičku z drátu – koupíte v obchodech

s korálky
• popř. drátek o síle 0,3 mm na spojení hvězdiček

1. Na konstrukci z drátku začneme navlékat jednotlivé korálky. Na konci si necháme cca 1 cm
drátu na očko. Kulatými kleštěmi tak jednotlivé „trny“ zakončíme. Na ostatních trnech se
snažíme dodržovat stejné pořadí korálků. 

2. Po navlečení všech šesti trnů můžeme hvězdičku nechat tak.
3. Nebo navléknout ještě jednu hvězdičku s kratšími trny a obě hvězdičky pak drátkem o síle

0,3 mm spojit v jednu. Hvězdička bude bohatší. A máme hotovo.

OZDOBIČKY Z DRÁTU PODLE VYKRAJOVÁTEK

Co budeme potřebovat:
• měděný drátek o síle 0,8-1 mm
• měděný drátek o síle 0,3 mm
• vykrajovátka
• korálky - rocail
• kleště štípací

1. Drát o síle 0,8 mm promneme mezi utěrkou (nebo kůží, chňapkou apod.) - tím drát vyrov-
náme a zároveň se změkčí a bude se nám s ním lépe pracovat. Připravíme si také zvolené
vykrajovátko.

2. Drát ohneme přesně podle vykrajovátka a uštípneme tak, aby se konce mírně překrývaly
(cca 1 cm).

3. Připravíme si korálky a drátek o síle 0,3 mm (cca 30 cm). 
4. Nejdříve uděláme slabším drátkem několik otoček okolo obou konců silnějšího drátu, tím

ozdobičku spojíme. Dále omotáváme postupně kostru ozdobičky slabším drátkem a korál-
ky. Množství korálků záleží jen na Vaší fantazii. 

5. Tak pokračujeme po celém obvodu hvězdičky. Když máme omotaný celý obvod hvězdičky,
drátek uštípneme. A máme hotovo :-)

Veselé Vánoce přeje Tvořeníčko

Předvánoční zamyšlení
Než se zamyslíme nad Vánocemi, připomeňme

si, že předcházejí konci roku.
Kromě toho, že končící rok přinesl do našeho

života mnoho radosti, byl – a stále ještě je – pln
událostí, které otřásaly celým světem. Byly to
katastrofy způsobené povodněmi či sopkami,
které se probudily k činnost, nebo zemětřesení.
Dotkla se nás hospodářská krize. Tyto problémy
dneška nejsou nové. Zrodily se dávno před naším
letopočtem, i když v jiné podobě a za jiných okol-
ností. Proto nemohu pokračovat jinak, než znovu
připomenout slova Jana Wericha: „Čtěte Bibli,
tam to všecko je!“ 

Často si klademe otázku, jak jsme na tom se
svým lidstvím, jak je chápeme a jak s ním máme
nakládat, abychom naplnili smysl slov „člověk“
a „lidé“. Odpovědí se nabízí mnoho. Ne všechny
však napomáhají tomu, abychom šli správným
směrem. Je mnoho jednotlivců a skupin – také
náboženských – které tvrdí: Jen já a jen my máme
pravdu! Ale co je PRAVDA? Čtěte Bibli!
V Evangeliu podle Jana /14,6/ říká Ježíš: „Já jsem
ta cesta, pravda a život!“ Jen jeho máme brát
vážně. A Ježíš Kristus je také v poselství Vánoc,
křesťanských svátků, ústřední postavou. Ježíš při-
šel z Boží vůle na svět jako dítě, aby nám ukázal,
že život každého z nás je závislý na něm a na jeho
Bohu Otci od chvíle, kdy i my jsme byli počati.
Svým životem a svou smrtí ukázal, jak máme
chápat a utvářet své lidství při svém pozemském
putování. 

Naše lidství je Boží dar. Já nejsem svým
pánem. Jím je Bůh, který mi dal možnost se naro-
dit. A jen tehdy jsem opravdu člověkem, když si
uvědomuji, že jsou tu také ostatní lidé, kdekoliv na
světě, jako Boží stvoření. Dává mi to jasný úkol:
Pomáhat druhým žít pokojně, radostně a odpo-
vědně, tak, aby i oni viděli plnou hodnotu svatého
bytí ve službě druhým. Tomu se říká LÁSKA. 

LÁSKA je to nejdůležitější pro náboženství,
zvané KŘESŤANSTVÍ. Píše o něm apoštol Pavel
v listu do Korintu ve 13. kapitole. Tento dopis je
v Novozákonní části Bible označen jako První list
Korintským. Ve verších 4-7 čteme: „Láska je trpě-
livá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá
a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehle-
dá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska věří,
láska má naději, láska vytrvá.“

Nemáme raději překonávat možná napětí
LÁSKOU, jak nám to ukázal Ježíš Kristus právě na
Pavlovi? Matoušovo evangelium /5,43/ uvádí
Ježíšovo slovo: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:
„Milovati budeš bližšího svého a nenáviděti nepří-
tele svého“. Já však pravím vám: Milujte své
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledu-
jí, abyste byli syny nebeského Otce.“

S Ježíšem Kristem jdeme jedinou cestou
k PRAVDĚ a ŽIVOTU. Pochopit, co všecko to zna-
mená, nelze bez Bible. Možná, si myslíte, že jsem
toho napsal o Vánocích málo nebo skoro nic. Ale
tyto svátky a jejich poselství se nedají oddělit od
toho, co pro nás znamenají Velikonoce a ostatní
křesťanské svátky. Ježíšův příchod na svět, jeho
mučednická smrt a jeho vzkříšení z mrtvých
k sobě nerozlučně patří a pouze v této jednotě nás
oslovují a vnášejí do našeho života radost, pokoj
a naději na konečné vítězství PRAVDY a LÁSKY
nad lží a nenávistí. 

Nemohu končit jinak než přáním, abychom
všichni prožívali přicházející Vánoce také po celý
příští rok a zbytek svého života.

Jiří Zejfart
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V dnešní době děti tráví čím dál méně času
v reálném světě, ztrácejí kontakt s přírodou,
a naopak tráví čím dál více času v interiérech a ve
světě vir tuálním. Proto bychom jako rodiče rádi
vytvořili prostředí, které poskytne podněty, z nichž
budou děti moci dlouhodobě čerpat životní sílu,
radost a harmonicky rozvíjet svou osobnost a duši. 

Lesní školky jsou ve světě běžné
Během léta se zrodila myšlenka založit pro naše

děti Lesní klub Živáček inspirovaný principy les-
ních mateřských škol. Jelikož je tato myšlenka
v Česku poměrně nová, rádi bychom ji přiblížili
veřejnosti.

Tato myšlenka má v zahraniční již dlouhodobou
tradici. První lesní mateřská škola vznikla v roce
1954 v Dánsku. V Německu se začaly školky šířit
od roku 1993 a v současné době existují ve Švý-
carsku, v Rakousku, v Anglii či v Americe, a co je
podstatné, v roce 2006 vznikla první mateřská
škola i v Česku.

Příroda je moudrá učitelka
Motivací k zakládání lesních klubů, školek či

škol je většinou jednak nedostatek míst v mateř-
ských školách a jednak přesvědčení, že les a pří-
roda jsou jedna moudrá učitelka, kde děti ve věku
tři až šest let naleznou vše, co právě potřebují. 

V podstatě nejde o nic nového pod sluncem, jen
vrátit děti ven, tedy tam kam přirozeně patří. Hesla
“venku za každého počasí“ a „neexistuje špatné
počasí, ale špatné oblečení“ jasně sdělují, že lesní
mateřské školy tráví většinu času venku. Zázemí,
kde se klub nachází, se stává pro děti bezpečným
a přirozeným prostředím. Pedagogové jsou prů-
vodci, kteří tvoří program sladěný s rytmem roku.
Učebním materiálem se stávají různé druhy přírod-
nin. Děti se učí všemi svými smysly, mají možnost
si zažít všechny čtyři živly (voda, země, vítr oheň)
na vlastní kůži a tím poznávají své osobní hranice.
Učí se respektovat přírodní zákonitosti, ale také

jeden druhého. Během různých lesních her budují
své sociální vazby a přátelství. Ideální je skupina
maximálně patnácti dětí na dva pedagogy – asis-
tenty. Časté, ale ne nutné, je zázemí většinou ve
formě jurty, teepee, maringotky či nějaké kamenné
budovy, kam se děti uchýlí při extrémně špatném
počasí, nebo při obědě, odpočinku či tvořivé
výtvarné činnosti.

Pobyt v přírodě prospívá vývoji
Budeme se snažit nabídnout dětem takové pod-

něty, aby si vytvořily vztah k přírodě, pohybu,
hudbě i manuální činnosti. Pravidelný pohyb
v terénu zajišťuje nejen rovnoměrný psychomoto-
rický vývoj či vývoj oběhové a dýchací soustavy,
ale děti jsou také více odolné proti běžným nemo-
cem. Ve venkovním prostředí se méně šíří různé
nákazy. Na psychické úrovni se lépe buduje sebe-
jistota a psychická stabilita, děti jsou více kreativ-
ní a schopny vzájemné spolupráce, učí se vnímat

svět v souvislostech. V průzkumech bylo podle
Haefnera (2002, Německo) zjištěno, že děti nav-
štěvující lesní mateřské školky jsou minimálně na
stejné úrovni jako děti z běžných mateřských škol,
co se týče připravenosti na přechod do základní
školy. 

Pedagogické pojetí kombinuje prvky waldorfské
a Montessori pedagogiky. Přístup pedagogů

k dětem a mezi dětmi navzájem se řídí zásadami
shrnutými v knize Respektovat a být respektován
(Kopřiva a kol.) Program je koncipován tak, aby
prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval
zážitky a prožitky ze všech pěti oblastí předškolní-
ho vzdělávání.

Program vychází z ročních období
Děti prožívají rytmus roku a střídání ročních

období ve formě tradičních lidových zvyklostí
a slavností, které školky pořádají spolu s rodiči,
přičemž se buduje komunita. Děti se učí respektu
k druhým a ohleduplnosti díky věkové smíšenosti
skupiny, která umožňuje široký rozvoj sociálních
dovedností. Děti nejsou hodnoceny a nesoutěží, je
rozvíjen individuální přístup, který zohledňuje záko-
nitosti vývoje ve smyslu jeho vztahu ke světu
a možnostem jak svět poznávat. Tvořivost a fanta-
zie jsou podporovány přirozeně v přírodě a v pro-
středí bez přinesených hraček a dále vyprávěnými
klasickými pohádkami a příběhy, vše v závislosti
na ročním období. Dítě se v prvním sedmiletí učí
nápodobou, je kladen tedy důraz na osobnost
pedagoga.

Klub hledá spolupracovníky
Po novém roce budou probíhat Informační

schůzky, kde se rodiče - zájemci dozví všechny
praktické podrobnosti týkající se chodu klubu. 
Při schůzkách proběhnou i zápisy dětí do klubu
Živáček. Veškeré dotazy, ohledně fungování, peda-
gogické koncepce, smluv s rodiči atp. rádi zodpo-
víme. Sledujte aktuální dění na www.kontaktnirodi-
covstvi.cz. Pokud vás projekt zaujal a máte zájem
se k nám připojit, neváhejte nás kontaktovat.
Hledáme vážné zájemce, kteří budou ochotni
aktivně se zapojit do přípravy projektu.

Přejeme pohodové svátky a těšíme se na vaše

děti v dubnu 2011, kdy je naplánováno otevření

Lesního klubu Živáček.

Mgr. Kateřina Venzarová a kol., Živa o.s.

Lesní klub Živáček by se dětem mohl otevřít už na jaře
Občanské sdružení Živa z Kolovrat nedávno představilo v Infocentru s knihovnou projekt Lesního klubu, který je inspirován lesními

mateřskými školami v zahraničí. V lesním klubu Živáček se děti naučí respektovat přírodní zákonitosti, ale také jeden druhého.
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V letech 1926 – 1927 koupil architekt Josef
Počta, syn žižkovského stavitele, se svým společ-
níkem Ing. Bohumilem Jerie pozemky ležící na
jihozápadním okraji Kolovrat. Na těchto parcelách,
které se nacházely jižně od mlýnské usedlosti
Františka Kučery čp. 9, hodlal vybudovat cihelnu.

Před stavbou kruhové pece postavil pro rodiny
cihlářských dělníků šest malých domků o jedné
místnosti ze surových cihel (vepřovic). Domky
byly provizorní, s hliněnou podlahou a dřevěnou
střechou, pokrytou lepenkou. Dva domky stály
u vjezdu do areálu cihelny, na jižní straně ve svahu,
a čtyři na straně severní, za zahradou mlynáře
Františka Kučery, směrem k dnešní ulici Do Lipan.

První kolovratské cihly
První hliniště se nacházelo na obecním pozem-

ku před dvěma úvozovými cestami, kde se říkalo
v Brůdku. Dnes tudy vede ulice Do Hlinek
a vycházková cesta Na Předevsi. Již dříve se tam
těžila cihlářská hlína a osadníci si z ní na volném
prostranství vypalovali cihly primitivním způso-
bem. Cihelna zpočátku fungovala tak, že v zimě se
kopala hlína a od jara se z vysušených cihel na
velké rošty stavěly pyramidy. Ty se pak omazaly
cihlářskou hlínou. Pod rošty se topilo pařezy, které
Josef Počta nechal vykopávat v říčanských
a radošovických lesích. Odtud je přivážel koňský-
mi potahy.

V roce 1927 požádal Josef Počta se svým spo-
lečníkem Místní obecní úřad v Kolovratech o sta-
vební povolení ke stavbě vlastní cihelny s kruho-
vou pecí. Kruhová pec o rozměrech 39x18 metrů
měla dřevěnou střechu se vzdušníky. Cihelna byla
situována od severu k jihu. Na jižní straně byl pří-
stavek o rozměrech 9x18 m, kde byla kotelna,
strojovna a výrobna s lisem na cihly. Kruhová pec
měla 16 vyvážecích vstupů, na severní a východ-
ní straně byl dřevěný přístřešek, kde byla sušárna
cihel. Komín cihelny měl výšku kolem 20 metrů.
Na jižní straně byla studna. 

V roce 1927 bylo také zažádáno o stavební
povolení k výstavbě obytného domu, kde bylo
devět obytných místností, z toho dvě kanceláře.
V suterénu budovy byly čtyři byty pro rodiny cih-
lářů, prádelna, lázeň a sklepy. Dům byl postaven
na místě druhého hliniště. Byl dostavěn v roce
1932, kdy byl také zkolaudován a označen číslem
popisným 249.

Cihelna s kruhovou pecí byla otevřena v roce
1928 a začala podporovat nemalý stavební ruch
v Kolovratech. Po otevření cihelny se již nakopaná
hlína nakládala do železných vyklápěcích kolejo-
vých vozíků, kterými se přibližovala k pracovním
stolům do prostrou cihelny. Do roku 1929 se zde
vyráběly cihly pouze ručně, pak Josef Počta poří-
dil na výrobu cihel lis. Na tuto událost se přišla
podívat polovina Kolovrat. Poté se již cihly řezaly
ocelovým drátem. Prvními dělnicemi na řezačce
byla paní Peterková a paní Šímová, sestra obecní-
ho strážníka. Další dělnice cihly odebíraly na dře-
věné vozíky a odvážely je do sušárny. 

V roce 1932 cihelna dobře prosperovala,
o kolovratské cihly byl velký zájem. V zimních
měsících se však v Kolovratech zvyšoval počet
nezaměstnaných občanů, kteří byli odkázáni na
podporu. Na osobu dostávali poukázku na potra-
viny, tzv. žebračenku, v ceně 10 Kč. V tuto dobu
byla výroba cihel ohrožena velkou stávkou cihlář-
ských dělníků, kteří požadovali zvýšení mezd. Na
stávkující povolali majitelé četníky a přivezli si
náhradní dělníky až z Čáslavi. Stávka cihlářů proto
skončila pouze částečným úspěchem. Po celou
dobu podporoval stávkující cihláře obchod
s potravinami Včela, patřící tehdejšímu družstvu,
a pro stávkující se prováděly v obci sbírky. 

Cihelna dávala práci chudým
Cihlářská práce byla velmi namáhavá i nebez-

pečná. V cihelně pracovali příslušníci řady míst-
ních nemajetných rodin. Sociální poměry v někte-
rých rodinách byly velmi špatné, děti vyrůstaly
v těžkých podmínkách. 

Do školy docházely v šatech chatrných, spra-
vovaných, ale čistých. Jídlo loudily od dětí ze
selských gruntů. Vždy se ale našel mezi dětmi
kamarád, který se s nimi o svoji svačinu rozdělil.
Takovými chudými rodinami byli zejména
Mikešovi a Hyklovi, kteří bydleli v prvních dvou
domcích u vjezdu do cihelny. Stejně na tom ale
byly také rodiny dalších cihlářů.

Plány architekta Josefa Počty
Architekt Počta a Ing. Jerie měli velké plány,

v letech 1932 - 1933 chtěli kolovratskou cihelnu
rozšířit a zmodernizovat. Chtěli vybudovat novou

kruhovou pec o 22 komorách s moderní strojov-
nou a komínem o výšce 50 metrů. Dále uvažovali
o výstavbě stáje pro koně, zděných dělnických
domech, vlastní váhy, vrátnice s vjezdem a o stav-
bě úřední budovy. V nové cihelně chtěli vyrábět
cihly plné a a také střešní pálené tašky a lidem
z Kolovrat a blízkého okolí tak zajistit dostatek
práce. Myšlenka to byla dobrá, neboť cihlářské
hlíny se na katastru Kolovrat nacházelo velké
množství. Plány se však neuskutečnily. V součas-
né době je zřejmé, že z ekologického hlediska
a ochrany přírody bylo dobře, že se tak nestalo
a v Kolovratech byla zachována neporušená kraji-
na. 

Konec cihlářské práce v Kolovratech
V kolovratské cihelně se pracovalo až do roku

1942, kdy byl ukončen provoz pro nedostatek
uhlí. Zaměstnanci byli převedeni do válečné výro-
by. V cihelně pracovalo kolem třiceti zaměstnan-
ců. Cihelna byla opuštěná až do roku 1952, kdy ji
Místní národní výbor nechal zbourat. Místní obča-
né si mohli vzít určité množství cihel pro své sta-
vební potřeby. Cihlářské vozíky a koleje byly odve-
zeny do šrotu. Prostor cihelny a hliniště byl
postupně zavážen až na část hliniště, kde Sokol
Kolovraty vybudoval hokejové hřiště. Dnes se
v prostoru bývalého hliniště nacházejí tenisové
kurty. 

Rodina architekta Počty
Manželé Počtovi byli v obci váženou rodinou.

Měli syna Lubomíra, který se vyučil zedníkem
a stal se uměleckým štukatérem. Manželé Počtovi
se zapojovali do společenského i kulturního živo-
ta. Josef Počta pracoval ve výboru Tělocvičné jed-
noty Sokol Kolovraty a jeho manželka hrála divad-
lo s místními ochotníky. 

Josef Počta se za nacistické okupace zapojil do
ilegální činnosti. Zajišťoval potraviny a kontakty
pro partyzánský oddíl v okolí Březí. V padesátých
letech pracovala paní Marie Počtová jako tajemni-
ce na Místním národním výboru. 

Poslední štukatérská práce jejich syna
Lubomíra, který navrhl a zhotovil plastiku části
kolovratského znaku, se nachází na budově Úřadu
městské části.

za Spolek Kolovrat Jiří Missbichler

Cihelna v Kolovratech patřila k prosperujícím závodům
Osudy Počtovy cihelny, která ve třicátých letech minulého století zaměstnávala desítky převážně chudých lidí, jsou další méně zná-

mou kapitolou historie Kolovrat. Ze starých kronik i tentokrát čerpal Jiří Missbichler.

Manželé  Marie a Josef Počtovi.

Zaměstnanec cihelny, pan Samec při výrobě ručních cihel,

rok 1935. Pomáhat musely i děti.
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Zvoníci často bojují s nepřízní počasí
Zvoník Jiří Missbichler předal žezlo Janu Dvořákovi

Kronikář kolovratských hasičů a spoluautor publikace o historii Kolovrat Jiří
Missbichler byl deset let také obecním zvoníkem. Nedávno svěřil provaz od zvonu
třista let staré zvoničky svému nástupci Janu Dvořákovi.

Jiří Missbichler si pěstoval vztah ke zvoničce v Tehovičkách už od dětství. „Když jsem jako
malý kluk sbíral s maminkou v polích klásky, hlas zvonu nás svolával domů. Byl slyšet až
k Nupakům,“ vzpomíná bývalý zvoník. Pamatuje, jak v minulosti umíralo hodně chudých lidí na
tuberkulózu, přesto však pohřby byly pokaždé důstojné. „Nebožtíka vyprovázely tři zvony. Když
pohřební průvod přicházel ze Skály, rozhoupal se zvon na zvoničce. Pak se rozezněl kostelní
zvon, a když průvod procházel po mostu nad tratí, začalo se zvonit na hřbitově. Nedá se nic dělat,
zvoníci byli odjakživa poslové špatných zpráv,“ vypráví zvoník. 

Zvoník musí mít cit pro rytmus i sílu
Zvoníky si v minulosti obce považovaly.

Zvonem se ale také ohlašovalo ráno, poled-
ne a večer. „Zvonilo se také na poplach,
když například hořelo. To byl zvuk jako by
se zvonička zbláznila,“ popisuje Jiří
Missbichler. Dodává, že dobrý zvoník musí
mít cit pro udržení rytmu, ale také patřičnou
sílu, protože obvykle se zvoní dvacet minut.
Zvoník musí počítat také s nepřízní počasí.
„Když zemřela paní Keherová, její manžel
mě přišel požádat, zda bych nezazvonil.
Mraky se stahovaly, tak jsem si vzal raději
deštník. Pět minut před tím, než jsem
dozvonil, se strhla bouřka, až jsem měl
strach, aby do mne neuhodil blesk,“ popi-
suje stinné stránky této profese Jiří
Missbichler. V zimě je to prý ještě horší.
Smyčka utažená pevně kolem ruky zebe
i přes rukavice.

V rodině Jiřího Missbichlera zvonila už
jeho babička a později také strýc: „Kdysi to
byla ženská profese. Moje babička, která

zvonila v Libži u Vlašimi, dostávala od obce sto korun ročně ještě dlouho poté, co přestala zvo-
nit. Dnes je to dobrovolná funkce. Většinou zvoníme na požádání pozůstalých. Někdy je to i deset
až patnáctkrát do roka. Naposledy jsem zvonil panu Vaňkovi. Jen jsem dvakrát cinknul, už byla
u mne celá rodina.“ 

Nový zvoník si své funkce váží
Nový zvoník Jan Dvořák považuje za čest, že Jiří Missbichler předává žezlo právě jemu. „Jsem

rád, že funkci přebírám od člověka, který měl tak velkou úctu k této profesi,“ říká Jan Dvořák,
jehož strýc byl také zvoníkem, dokonce v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. „U strýčka, který
byl knězem v Hroznětíně na Karlovarsku, jsem trávil celé prázdniny. Svěřil mi dokonce natahová-
ní hodin na věži,“ říká nový zvoník, jemuž hodiny zcela nedávno odměřovaly čas dlouhé rekon-
valescence po transplantaci srdce. Že bude mít Jiří Missbichler dobrého následovníka, o tom je
naprosto přesvědčen: „S manželkou chodíme na Štědrý den na hřbitov. Když jsme se jednou
před dvanácti lety vraceli, zaslechli jsme hlas trubky, která před kostelem svolávala lidi na mši.
To jsem ještě nevěděl, že na trubku hrál Jan Dvořák se svým otcem. Ale ten zážitek, kdy se zvuk
nesl po okolí, mě vzal za srdce.“

Jan Dvořák poprvé zvonil v září, kdy zemřel Václav Rathouský. „Já osobně neberu smrt jako
tragédii, ale přirozenou věc. Důležitější je, jaký má člověk vztah k ostatním lidem a zda kolem
sebe šíří lásku a dobro,“ svěřuje se nový zvoník. 

Spolu s Jiřím Missbichlerem si váží toho, že obec nedávno nechala vyměnit prasklý zvon za
nový, který nese jméno svatého Donáta. 

Blanka Oujezdská

Krmítka ptáci ocení
Většina ptáků již před zimou odletěla do

teplých krajin. Ptáci zůstávající po celou zimu
u nás snášejí sníh i mráz, ale kvůli nedostatku
potravy strádají. Pokud je zima tuhá a dlouhá,
mnozí mohou i uhynout. Stahují se do parků
a zahrad, kde hledají naši pomoc. Krmítka pro
ptáky jsou dnes běžnou součástí zahrad i oken-
ních parapetů v bytech. Přinášejí pomoc ptákům
a nám radost, když můžeme čiperné opeřence
pozorovat. Důležité je ale krmit ptáky správně,
jinak jim můžeme spíše uškodit. Krmítko je
potřeba umístit tak, aby bylo bezpečné, ptáci na
něm nebyli nijak rušeni a my jsme si mohli záro-
veň dopřát krásný pohled z okna.

Kam krmítko umístit
Krmítko by mělo být umístěno ve volném pro-

stranství na klidném a přehledném místě, mini-
málně 1,5 metru nad zemí a alespoň 2 m od nej-
bližšího stromu. Na stromě je dobré krmítko
zavěsit pomocí drátu nebo provázku na větev.
Tímto opatřením předejdeme napadením ptáků
kočkou nebo kunou ...

Čím krmit
Ptákům můžeme

předkládat olejnatá
semena: slunečnice,
proso, konopí, mák,
lněné semínko. Zvláště
tučná slunečnicová
semena jsou spolehli-
vým zdrojem energie.
Uvítají i drcená jádra
vlašských a lískových
ořechů. Pro zpestření

můžeme přidat i ovesné vločky, maličké kousky
syrového masa, strouhanou mrkev, a samozřej-
mě přírodní, neslané a neškvařené sádlo nebo
lůj. 

Co do krmítka nepatří
Nevhodnou potravou můžeme ptákům přivodit

vážné zažívací obtíže, které mohou skončit
i smrtí! Proto je nikdy nekrmte: kuchyňským
odpadem, těstovinami, slanými kořeněnými
a uzenými potravinami či jakoukoli zkaženou
a nekvalitní potravou. 

Nedoporučuje se ptáky krmit suchým
a nastrouhaným pečivem, protože je příliš slané
a obsahuje i další nežádoucí složky. Surové obilí
je pro ptáky rozhodně vhodnější!

Z loje můžete vyrobit i vlastní směs, pokud jej
opatrně rozehřejete a smícháte se semínky.
Získanou směs můžete nalít třeba do květináče či
skořápky kokosového ořechu.

V obchodech můžete zakoupit přímo speciál-
ní míchané směsi pro zimní krmení ptáků, a to
sypké či v podobě praktických lojových koulí. 

Na jaké krmení ptáky nalákat
Olejnatá semena chutnají sýkorám koňadrám,

modřinkám, babkám, uhelníčkům, parukářkám,
a také mlynaříkům, brhlíkům, šoupálkům a stra-
kapoudům. 

Semena plevelů a obilovin svědčí zrnožravým
pěnkavám, zvonkům, strnadům, dlaskům, vrab-
cům a kosům. 

Plody nejrůznějších bobulovin i na kousky
nakrájená jablka velmi ocení kosi a drozdi kvíčaly.

Lůj a tukové směsi jsou vhodné pro sýkory
a mlynaříky.

Stáňa Bartošová

Prodám rodinný domek v centru Kolovrat, Mírová ul. 25, za odhadní cenu 3,8 mil. Kč,
ihned volný. Pozemek 425 m2, včetně zastavěné plochy. K dispozici voda, kanalizace, 

elektřina, plyn. Možnost půdní vestavby. Klidné místo, příjemní sousedé, občanská 
vybavenost v místě. Autobus 2 min a vlak 5 min chůze od domku - výborné spojení 

do centra Prahy. Rekonstrukce nutná. Tel.: 725 736 528
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Cizinci z Kolovrat slaví české Vánoce,
ale na tradice své země nezapomínají
V Kolovratech se zalíbilo také lidem, jejichž domovem je cizina. Jak se slavili Vánoce

v zemi, odkud pocházejí, a zda dodržují tradice a zvyklosti i ve svém novém domově, na to
jsme se zeptali několika z nich.

Ivona Begović ze Srbska
Slyšela jsem, že teď se Vánoce v Srbsku slaví jinak, než před osmnácti lety, když jsme tam

ještě žili. Srbové slaví Vánoce 7. ledna. Je to duchovní svátek, všechno se odehrává v klidu.
Dárky pod stromeček dostávají od Dědy Mráze jenom děti, a to prvního ledna. Štědrý den je 
6. ledna, kdy je půst. Večer se jde do kostela na mši. Lidi na mši chodili i dřív, ale ne v tako-
vém počtu jako dneska, kdy je tam doslova narváno. Byt je ozdoben suchými větvemi dubu,

kterým se říká badnjak, a také všechno venku je ozdobeno badnjakem - auta, autobusy, výlohy. Na vesnici
se badnjak pálí a u toho se říkají koledy, aby byla dobrá úroda. Doma je na stole suché ovoce a ořechy. I my
připravujeme slavnostní oběd, ale spíš jen pro nejbližší rodinu. Návštěvy se zvou až večer. Taky pečeme
několik druhů cukroví.

V našem novém domově dodržujeme vaše i naše zvyky. Dětem třeba dáváme dárky na český Štědrý den.
To jsme zavedli, když děti byly malé, aby se nelišily od ostatních, a už nám to zůstalo.

Jean-Philippe Pedret z Francie
Vánoce ve Francii neboli Noel se slaví v každém regionu trochu jinak. Já jsem vyrostl v regi-

onu La Sarthe, ve městě Le Mans, které je známé čtyřiadvacetihodinovými automobilovými
závody 

Tradičně se rodina setkává 24. prosince, při štědrovečerní večeři. Jako první předkrm se
podávají husí nebo kachní játra a druhým předkrmem jsou ústřice. K oběma předkrmům se

servíruje bílé víno. Pak následuje normandská specialita – jablečný sorbet pokapaný kalvadosem. Vyrovnává
chuť a slouží jako pauza mezi jídly. Hlavním chodem je krocan s kaštany a pusinkami z bramborové kaše
a k tomu dobré červené víno. Na svátečním stole nikdy nechybí talíř s výběrem několika sýrů. Na závěr se
podává tradiční vánoční zákusek - v doslovném překladu vánoční poleno, protože přesně jako poleno ze
dřeva vypadá - se šampaňským a chutná výborně. Po večeři, asi hodinu před půlnocí, bývá čas na dárky.
Někde si na ně ovšem musí děti počkat až do rána.

Od té doby, co naše rodina žije v Čechách, připravujeme spíše českou štědrovečerní večeři. Tedy čočko-
vou polévku, smaženého kapra s bramborovým salátem a k tomu cukroví. Ovšem nechybí ani malá fran-
couzská intermezza, lososový tataráček, foie gras neboli husí paštička a francouzská vína. Dárky rozbaluje-
me dle místních zvyků po večeři. Oběd na Boží hod, 25. prosince, je ryze francouzský – těstoviny zvané
canneloni, nadívaná husa nebo kachna a jako dezert creme renversée. Tento asi nepřeložitelný termín skrý-
vá ve vodní lázni upečené rozšlehané žloutky, cukr a mléko, polité karamelem. 

Myslím, že je to dobrý kompromis mezi dvěma kulturami a jejich tradicemi.

Brankica Surlan ze Srbska
Vánoce neboli Božić je svátkem celé rodiny a očekává se, že všichni je tráví spolu. Dva dny

před Štědrým dnem je tzv. Tucindan, kdy připravíme sele na štědrovečerní večeři. Dnu před
Štědrým dnem říkáme Badnji Dan. Tehdy zdobíme dubovými větvemi vše mimo dům, a už je
také připravena „pečenica“, neboli pečené prase. Večer pokládáme pod stůl slámu, jako sym-
bol jesliček, přinášíme dubová polena na pálení a rodina se shromažďuje k štědrovečerní veče-

ři. Šest týdnů před tím se postíme - nejíme mléčné výrobky, maso, ani vejce. Na Štědrý den pečeme z pše-
ničné mouky kulatý chléb - říkáme mu česnica. Dovnitř dáváme mince. Tomu, kdo je najde, mají přinášet
štěstí po celý rok. 

Brzy na Štědrý den chodí rodina do kostela. Po návratu domů se podává nejsvátečnější jídlo roku. Otec
zapálí svíčku s kadidlem a říká modlitbu. Rodina otočí chléb zleva doprava a zpívá vánoční píseň oslavující
narození Krista. Každý člen dostane kousek chleba, přičemž jedna porce je pro nečekané hosty. Poté každý tři-
krát políbí člena rodiny stojícího vedle se slovy „Kristus se narodil“, aby dostal odpověď „opravdu se on naro-
dil“. Tři neděle před Vánocemi jsou tradičně věnovány rodině. Slavíme Dětský den, Den matek a Den otců.

Leo Joseph z Ameriky
V Americe slavíme Vánoce trochu jinak než Čechách. Obvykle si dáváme dárky 25. prosin-

ce ráno, ale hodně lidí navštěvuje na Štědrý večer půlnoční mše jako u vás. Také zdobíme
vánoční stromky, stavíme betlém a věšíme jmelí nad dveře. Podobně jako v Čechách i my peče-
me různé druhy cukroví. Stromeček však zdobíme už na začátku prosince, abychom se z něj
mohli radovat celý měsíc.

Každá rodina v Americe má odlišný původ a proto i svátky slavíme rozdílně. V místě, odkud pocházím, žije
hodně Italů. Každý z nich připravuje jídlo podle zvyklostí svého regionu. V naší rodině se podává americké
jídlo, tedy krůta s nádivkou nebo vařenou šunkou, bramborová kaše, zelenina. Ale podle vlastních rodinných
tradic připravujeme i libanonská jídla. Je to jehněčí, libanonský chléb, pšeničný salát, špenát, rýže, plněné
vinné listy, olivy, pasta z fazolí nebo dezert ze sladkého listového těsta.

V Kolovratech slavíme Vánoce podle toho, zda je trávíme u manželčiných rodičů v rodině Stárků anebo
u nás doma. Pokud jsme u Stárků, máme tradiční oběd s rybí polévkou, kaprem a bramborovým salátem.
Paní Stárková pro mě dělá řízky, protože kapra moc nemám rád. Když jsme doma, máme také tradiční české
jídlo, ale obvykle navíc i pastu z fazolí, které se říká humus. Letos bych rád připravil různé druhy ryb a moř-
ských plodů. A taky udělám americké cukroví a vaječný punč. Těším se, že opět společně prožijeme hezké
chvíle. -ouj- 

Francie pohledem studentky
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale

ta moje mě dovedla do Saint-Flour, malého měs-
tečka v srdci Francie.

Díky Francouzskému institutu v Praze mi bylo
umožněno odjet na rok studovat do ciziny. Část už
mám za sebou, a tak mohu poreferovat, zda jsou
předsudky o Francouzích skutečně jenom před-
sudky, nebo je-li na nich alespoň trocha pravdy.

Troufám si tvrdit, že vsugerovanou českou
představou Francouze je postarší chlapík
v modro-bílém pruhovaném tričku, s knírem,
baretem, bagetou a sýrem v jedné a vínem
v druhé ruce. 

Realita na francouzském venkově je jiná.
Pruhovaná trička tu nosí už opravdu jen málok-
do a oblíbenou barvou je zde (naneštěstí) růžo-
vá. Čas od času se ještě najde jedinec s knírem,
ten je ale dost často považován za cizince nebo
podivína. Místo baretu mají skuteční Francouzi
na hlavě gel a vlasy mají vytvarované do všemo-
žných stran. Zato bageta a sýr je opravdu oblí-
benou pochutinou zdejších obyvatel, ovšem
málokdy je načapáte na ulici s jídlem v ruce. To
máme ve zvyku nejspíš jenom my, Češi.

A víno? Ani to není pouhý předsudek a vzhle-
dem k tomu, že v této zemi je povoleno řídit
automobil i po jedné sklence lehkého alkoholu,
nebrání nadšeným konzumentům vína nic v tom,
aby vesele „ochutnávali“ jedno víno za druhým.

Co se týče školství, dalo by se toho spoustu
vytknout, stejně jako spoustu věcí vynést do
nebes. Je všeobecně známo že úroveň francouz-
ských škol není zrovna nejlepší, ale o to nám,
studentům v zahraničí, zrovna nejde.
Nejdůležitější je naučit se jazyk, a to po roce
stráveném v prostředí, kde není skoro žádná
možnost domluvit se jinak než francouzsky, pro-
stě ani jinak nemůže být.

Já jsem na škole ještě s dvěma dalšími Češ-
kami. Jedna je ve stejném ročníku, ale v jiné třídě,
a druhá o rok níž. Známky máme překvapi-
vě průměrné, rozhodně nejsou nejhorší, jak jsme
očekávaly. Problémem pro nás samozřejmě stále
ještě jsou předměty jako francoužština, nebo
třeba dějepis, ale snažíme se to nějak společně
zvládnout - ne všechno je totiž jednoduché.

Po prvním dnu stráveném na internátě, kde
bydlíme přes týden, jsme byli všechny přesvěd-
čené, že po podzimních prázdninách se sem už
nevrátíme. Režim tu je totiž opravdu poměrně
přísný a na to jsme my, rozmazlené české hol-
čičky, nebyly zvyklé.

Člověk si ale zvykne na všechno, a tak jsme si
zvykly i my. Teď jsme spokojené a pomalu se nám
domů ani nechce. Když člověk najde nové přáte-
le, jde všechno snáz, i přes složitou domluvu.

A tak jsme i my nakonec přišly na to, že ta
nagelovaná růžová realita je ve skutečnosti cel-
kem fajn. Jana Stárková ml.

Jana Stárková z Kolovrat (zcela vpravo) se svými
novými spolužáky
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Volejbalové úspěchy Maestro Clubu
Kvůli mateřské pauze Jany Konečné převzala vedení volejbalového oddílu

Maestro Clubu Kolovraty Lucka Růžičková. A tato změna byla opravdu k lepšímu.
Pod taktovkou Lucky přicházejí první volejbalové úspěchy týmu.

Tím prvním bylo vítězství našeho „Béčka“ na miniturnaji v Kolovratech. Béčko vstoupilo na
palubovku naší domovské tělocvičny hned v 9 hodin ráno. Vlastně poprvé jsme si mohli zkusit
zahrát ve složení Míša, Lůca (nahrávka), Martin O. a Dingo (blok), Martin K. a Dušan (smeč).
Hned první utkání, které jsme sehráli s týmem Kolovraty, jsme vyhráli. To nám patřičně dodalo
sebevědomí, jistotu ve hře i dobrou náladu a pohodu v týmu. Takže i další dva zápasy jsme
zakončili vítězně a z celého turnaje jsme si tak odnesli zaslouženě vítězství.

Hned o dva týdny později tu byl
další úspěch, a sice druhé místo
Béčka na turnaji v Říčanech. Tým
ve složení Míša a Lůca (nahráv-
ka), Martin O. a Mirek V. (blok)
a Martin K. a Dingo (smeč) získal
v rozlosování hrací číslo 3.
Celého turnaje se zúčastnilo 
5 týmů (vč. našeho). Do prvního
zápasu jsme nastoupili s týmem
MY. Pěkné utkání s „juniory“ nám
přineslo 3 body za dva vítězné
sety. Po přestávce jsme pokračo-
vali s favorizovaným týmem

pořadatele STARCI. Soupeře jsme zřejmě zaskočili, takže hned na začátku prvního setu jsme
Starcům utekli asi o 6 bodů. Náskok se nám podařilo proměnit ve vítězství 25:17. 

Ve druhém setu jsme trochu polevili, soupeř přestal chybovat, a tak jsme prohráli 19:25. Do
konečné tabulky jsme si zapsali alespoň jeden bod za remízu. A jak se později ukázalo, byli jsme
jediný tým turnaje, kterému se podařilo „Starcům“ urvat alespoň jeden set. Třetí zápas s týmem
DELTA jsme opět vyhráli, tzn. připsali jsme si další tři body do tabulky. V této chvíli jsme měli blíz-
ko k vítězství v celém turnaji – pokud bychom vyhráli náš poslední zápas. Hráli jsme s týmem
Maják. Možná trochu únava, možná až přílišná motivace nás svazovala ve výkonech. Začali jsme
chybovat, a to nás stálo prvenství. Poslední zápas s Majákem jsme prohráli. Takže sečteno, pod-
trženo: Maestro = druhé místo! S veselou náladou a pocitem dobrého výkonu jsme opustili tělo-
cvičnu a těšíme se na další volejbalové výzvy!

Pod vedením Lucky nastupuje Béčko také v Amatérské volejbalové lize (9. liga). První hrací
den byl opět pro naše barvy úspěšný – tři vítězství ze tří zápasů. Naše Áčko pod vedením Radany
(Áčko nastupuje v 7. lize) první hrací den také všechny tři zápasy vyhrálo. Držíme palce oběma
týmům, ať se jim daří i nadále.

Za MAESTRO CLUB Kolovraty

Jana Konečná a Lucka Růžičková

Studio Sport vládne Praze
ve dvou kategoriích

Poslední sezóny volejbalového Přeboru
Prahy patří v nejmladších kategoriích už tra-
dičně Studiu Sport. 

V minivolejbalu vedou děvčata Studia po dvou
turnajích s tříbodových náskokem před Olympem
a Slavií Kometou. V kategorii mladších žákyň je
po třech turnajích Přeboru Prahy situace ještě
jasnější. Studio Sport má náskok před stejnými
soupeři 4 resp. 5 bodů, v celé soutěži včetně kva-
lifikace ztratily naše hráčky pouze jediný set!

Starší žákyně „A“ zatím bojují o průběžné 
4. místo, částečně to způsobily nemoci některých
opor před úvodním turnajem a částečně fakt, že
v této kategorii tvoří základ družstva úspěšné
mladší žákyně. A tak je start mezi staršími zejmé-
na sbíráním zkušeností pro další sezóny.

Do konce roku zbývá v každé kategorii ode-
hrát ještě jeden turnaj. O dalším průběhu sezóny
budeme informovat.

PaedDr. Jiří Baumruk, Studio Sport
www.studiobaumruk.cz
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TJ Sokol Kolovraty 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 20. února 2011 od 14 hodin
v Kult. domě U Boudů v Kolovratech

bohatý program a soutěže pro děti
vstupné dospělí 40 Kč, děti 30 Kč

Rezervace: objednat vstupenky bude

možné na adrese rezervace@sokolkolovra-

ty.cz. Vstupenky k vyzvednutí před akcí.

Kluci ze Sokola budou reprezentovat v Německu

Shrnutí sezóny

Umístění našich týmů po podzimní části soutěží Pražského fotbalového svazu
v některých mužstvech předčilo naše očekávání. Nadmíru dobře si vedou naše mlá-
dežnické kategorie. Všem hráčům a realizačním týmům děkujeme za výbornou repre-
zentaci TJ Sokol Kolovraty! 

Muži A – II. třída: 2. místo
Muži B – III. Třída: 6. místo
Mladší dorost – I. Třída: 8. místo
Starší žáci – II. třída: 5. místo
Mladší žáci – II. třída: 5. místo
Starší přípravka – I. Třída: 3. místo
Mladší přípravka – I. Třída: 4. místo
Stará garda: nezapomenutelné výkony
Mini A+B: 7. a 6. místo
Postupně se snažíme zkvalitňovat nejen zázemí Sokola, ale i odborné vzdělání našich trenérů.

Během letošního roku nastoupili další čtyři trenéři k absolvování licenčního trenérského kurzu ve dvou
kategoriích. Ke konci roku je čekají zkoušky, a tak přejeme pevné nervy a úspěšné ukončení studia.

Náročné jaro 

Čekají nás všechna odvetná utkání, ať již doma či na hřištích soupeřů. Našich devět mužstev ode-
hraje téměř sto utkání, což je na klub jako je Sokol Kolovraty obrovské množství. Již s naším počtem

devíti týmů patříme mezi větší organizace a na poměry
některých městských částí jednoznačně vedeme. Je potře-
ba zdůraznit, že je to díky vedení klubu, jednotlivým trené-
rům, asistentům trenérů, vedoucích mužstev a pak přede-
vším i hráčům mužstev. Dále jako již každým rokem
plánujeme dětské turnaje i turnaje pro muže. Na začátku
června mladší žáci a starší přípravka vyjedou reprezentovat
Kolovraty na turnaj do Drážďan. Věříme, že za námi přijede
početný dav fanoušků, vždyť je to pár hodin autem po dál-
nici. My jsme se rozhodli pro cestu vlakem.

Oslava 85. výročí vzniku Sokola

Sokol v roce 2011 oslaví velmi významné jubileum, a proto bychom rádi v červnu uspořádali zábav-
né odpoledne pro všechny členy tohoto klubu. Plánujeme tolik oblíbený zápas maminek, ale i Staré
gardy, trenérů a bývalých hráčů Sokola, abychom všichni mohli zavzpomínat na to dobré, co jsme na
zeleném pažitu prožili. Určitě uvažujeme i o programu pro děti, aby příjemné odpoledne na domácím
hřišti mohli strávit celé rodiny. 

Pozvánka na plesy

V nadcházejícím roce jsme nuceni přistoupit i ke změnám v organizací plesů. Rozhodně chceme

zachovat tradici zvaní na plesy. Je to pradávná součást maškarních plesů v Kolovratech a i současné

vedení Sokola tuto zvyklost respektuje. Takže během druhého únorového víkendu budou chodit po

obci masky a zvát na ples i karneval, ale v trochu jiné podobě než jsme byli zvyklí. Další změna nás

čeká v rezervaci vstupenek. Vzhledem k tomu, že Sokol je největší místní občanské sdružení čítající

přes 250 členů, a sál v Kulturním domě U Boudů má kapacitu 150 lidí, rozdíl je již na první pohled

patrný. Tudíž prioritu v rezervaci vstupenek budou mít členové Sokola a jejich rodinní příslušníci. A to

jak na Tradiční maškarní ples, tak i na Dětský karneval. Zbylé volné vstupenky budou dány do prodeje

pro širokou veřejnost tři týdny před akcemi.

za TJ Sokol Iveta Hrubá

Sokol Kolovraty

si dovoluje popřát všem 

občanům Kolovrat a Lipan 

a především

svým příznivcům 

pohodové prožití Vánoc 

a vše dobré v roce 2011.

TJ Sokol Kolovraty 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ 
PLES SOKOLA

v sobotu 19. února 2011 od 20 hodin
v Kult. domě U Boudů v Kolovratech

k tanci a poslechu hraje SMOK
masky vítány a odměněny, tombola

vstupné 120 Kč

Rezervace: objednat vstupenky bude možné

na adrese rezervace@sokolkolovraty.cz.

V lednu 2011 pouze pro členy Sokola

a jejich rodinné příslušníky, v únoru 2011

rezervace zbývajících vstupenek pro širokou

veřejnost. Potvrzením bude zpětný e-mail,

vstupenky budou k vyzvednutí do 19.30 hod.

před zahájením plesu.
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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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