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Uzávěrka jednotlivých čísel v roce 2011 je 7.3., 6.6., 5.9. a 25.11.

Milí čtenáři,

také v letošním roce se kolovratské Infocentrum s kni-
hovnou připojilo k celostátní akci Březen – měsíc čtená-
řů. K pravidelným akcím jako je minikurz práce na počí-
tači pro seniory nebo besedy určené školákům přibylo
noční čtení pod širým nebem. Vydařil se také literární
večer, při němž byli oceněni nejpilnější čtenáři loňského

roku. Pozvání tentokrát přijal spisovatel Roman Ráž, žijící v Uhříněvsi, který svým
kolovratským sousedům jejich knihovnu upřímně záviděl. 

Ještě před vypuknutím „měsíce čtenářů“ se zaměstnanci knihovny pustili do
většího úklidu; vytřídili opotřebované a zastaralé tituly, pro snazší orientaci pře-
rovnali a abecedně seřadili knížky v regálech a větší prostor vyhradili detektiv-
kám či autorům české klasiky. 

Knižní fond je postupně doplňován nejen novinkami z beletrie či naučné lite-
ratury, ale jsou dokupovány také tituly, které se staly povinnou četbou. Přírůstky
je možné aktualizovat i díky čtenářům nebo sympatizantům kolovratské knihov-
ny. Mnozí totiž zjišťují, že vlastní spoustu knih, které po jednom přečtení leží
ladem, ale v obecních knihovnách jsou pořád žádané. Darované knihy je pak
možné snadno obměnit za opotřebované svazky nebo je zařadit samostatně.
Některé tituly totiž nejsou už k sehnání. Knižní dary čtenářů, které nelze do fondu
zařadit, jsou pak čtenářům a návštěvníkům knihovny nabídnuty v antikvariátu.

K obohacení knižního fondu přispěla nedávno Ivona Begovič z Kolovrat, která
knihovně věnovala kolekci knih jihoslovanského spisovatele a nositele Nobelovy
ceny Ivo Andriče. Nejen této čtenářce, pocházející ze Srbska, ale i ostatním, kteří
přinášejí knihy v přepravkách, patří poděkování. Čtenáři na oplátku dovedou oce-
nit velkorysost vedení obce, které každoročně ve svém rozpočtu na nákup nových
knih pamatuje.

Hezké jaro s dobrou knihou

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Konečně je tu jaro! Tak si asi oddechla většina z Vás při
pohledu na první hřejivé paprsky jarního sluníčka. Tuhá
zima se u nás v Kolovratech poslední dobou nějak usadi-
la. Asi se jí tady líbí. Nám taky, jen toho sněhu by mohlo
být o trochu míň. A tak zase nastal ten vyčerpávající kolo-
toč hrabání a odvozu, tak jako v letech minulých. Všem

těm, kteří se na tomto koloběhu podílí, bych chtěl poděkovat. Je to práce těžká,
nekonečná a dost často ani pořádně neoceněná.

Ale dost už o zimě. Máme před sebou jedno z nejkrásnějších období roku –
jaro. S ním přichází první svátky v roce, svátky velikonoční. Doufám, že si je
všichni v klidu užijete a vychutnáte. A třeba na našem tradičním kolovratském
jarmarku. 

Co říci o těch několika uplynulých měsících z pohledu vedení obce? Snad jen
tolik, že máme pravidelné porady vedení, pravidelná a zajímavá zasedání zastu-
pitelstva, a že obec provozně funguje tak jak má. Ostatně, tak fungovala vždyc-
ky. Nejdůležitější zprávou je snad to, že máme schválený rozpočet, proti které-
mu nebyly téměř žádné výhrady a byl jednomyslně přijat. 

Jeho obsah z pohledu příjmů je už bohužel horší. Městské části nebyly přidě-
leny žádné investiční prostředky, a tak budeme muset v další části roku bojovat
alespoň o nějaké finance, abychom byli schopni pokračovat v našem rozvoji.
Nebude to jednoduché a uvidíme, jak se představitelé pražského magistrátu pos-
taví k našim potřebám a jak celé naše vedení bude schopno argumentačně
obstát při žádostech o jejich přidělení. Uvidíme, jak budou jednotliví místosta-

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,
vítejte u prvního letošního vydání našeho zpravodaje.

Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych vám sdělil
pár slov o novinkách z poslední doby a také o tom, co nás
v nejbližší době čeká.

V polovině února schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy
rozpočet pro letošní rok, což umožnilo odsouhlasit příjmy
a výdaje také v naší městské části. V letošním roce

bychom měli od magistrátu získat zhruba stejný příspěvek na provoz obce jako
vloni. Původně jsme sice doufali v určité navýšení prostředků, avšak celopraž-
ský rozpočet byl nakonec z úsporných důvodů krácen. Je však třeba říci, že klí-
čová jednání o investičních dotacích nás teprve čekají. Uvidíme, jak se nám
podaří letos uspět.

V průběhu dubna a května proběhne zápis
dětí do mateřské školy. Díky vstřícnosti vedení
Mateřské školy je kapacita mateřské školy
v posledních letech využívána na maximum.
Celkem bude otevřeno šest oddělení, která bude
navštěvovat téměř 170 dětí. Zájem o umístění
dětí nejspíše přesáhne naše možnosti, neboť
stávající počet přibývá dětí je limitní a nelze ho
překročit. O přijetí jednotlivých dětí proto roz-
hodne ředitelka školky v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména se školským záko-
nem 561/2004 Sb. Hlavním kritériem přitom
zůstává míra potřebnosti předškolního vzdělá-
vání pro konkrétní dítě. 

Také základní školu čeká na podzim nárůst počtu žáků a poprvé v historii
Kolovrat se dočkáme otevření tří prvních tříd. Díky nově vybudovanému pavilo-
nu lze letos tento nárůst pokrýt. Řízení provozu školy bude ale opět o něco
náročnější. Před zahájením školního roku bude třeba také ve staré budově opra-
vit a dokončit vybavení šatny. Nezbytná je i rekonstrukce třídy v přízemí napravo
od schodů.

V příštích letech se budou prostorové rezervy pro další očekávaný nárůst žáků
hledat již jen obtížně. Hlavním úkolem vedení obce proto zůstává další navýšení
kapacity základní školy. Protože zajištění potřebných finančních zdrojů bude
v době úsporných rozpočtů velmi obtížné, budeme tomuto tématu věnovat maxi-
mální pozornost.

Přeji vám hodně pohody do prvních jarních dní.
Ing. David Borges, zástupce starosty

Dětí v Kolovratech stále přibývá
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rostové úspěšní v rámci svých
úkolů a kompetencí.

Několikrát jsem v poslední době
slyšel větu „dobře už bylo“, a jen
ve skrytu duše doufám, že se
nenaplní. A tak vás snad budeme
moci v příštích číslech našeho
zpravodaje informovat o tom, že
jsme skutečně něco vybojovali
a že jsme také něco hmatatelného
vybudovali, a ne jenom plamenně
hovořili a zatím „skutek utek.“

Přeji vám, milí kolovraťáci, hodně zdraví, pevné nervy a nádherné prožití těch
krásných velikonočních svátků.

Ing. Michal Habart, 

starosta MČ Praha - Kolovraty

Poblíž vlakové zastávky vznikne parkoviště
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8. zasedání ZMČ, 30.12. 2010

Volba členů finančního a kontrolního výboru ZMČ

a jmenování tajemníků výborů, (Usnesení
č. 36/2010)
ZMČ zvolilo členy finančního výboru: Petr Pavlů,
Karel Čvančara, František Honsa, Vladimíra Jechová-
Vápeníková, tajemnicí výboru byla jmenována Hana
Vítková. ZMČ zvolilo členy kontrolního výboru: Kamil
Konečný, Jan Svátek, Petr Král, Jan Čejka, tajemnicí
výboru byla jmenována Vlaďka Jindřichová.

Informace o jmenování předsedů komisí

Starosta informoval, že jmenoval grantovou komisi ve
složení: Iveta Hrubá (předsedkyně), Jan Kolář, László
Wenchich.

Poskytování měsíčních odměn pro neuvolněné

členy ZMČ, (Usnesení č. 37/2010)
ZMČ schválilo poskytování měsíčních odměn pro
neuvolněné členy ZMČ: každému zástupci starosty
7.600 Kč, každému předsedovi výboru 1.100 Kč,
každému předsedovi komise, pokud bude současně
neuvolněným členem ZMČ 1.100 Kč.

Rozpočtová opatření k 31.10. a k 30.11.2010

v hlavní činnosti (Usnesení č. 38/2010)
ZMČ souhlasilo s provedením rozpočtových opatření
k 31.10.2010 v celkové výši 204 900 Kč a rozpočto-
vých opatření k 30.11.2010 v celkové výši 30 000 Kč.

Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty v hlav-

ní i zdaňované činnosti za 1. - 3. čtvrtletí roku

2010, (Usnesení č. 39/2010)
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ
Praha – Kolovraty k 30.9.2010: příjmy 27 327 000 Kč
(90% rozpočt. částky), výdaje 20 414 000 Kč (67%
rozpočt. částky), saldo příjmů a výdajů 6 913 000 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu zdaňované činnosti
k 30.9.2010: výnosy 2 217 000 Kč, náklady 1 773 000
Kč, hospodářský výsledek 444 000 Kč, odvod finanč-
ních prostředků do hlavní činnosti 1 014 000 Kč.

Pověření zástupců starosty k potvrzování ověřova-

cí doložky dle § 43 zákona o hl. m. Praze,

(Usnesení č. 40/2010)
ZMČ pověřilo zástupce starosty Petra Součka a Pavla
Ondrouška potvrzováním doložky osvědčující splnění
podmínek podmiňujících platnost právního úkonu
předchozím zveřejněním, schválením nebo souhla-
sem ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
o Hl. m. Praze. V případě nepřítomnosti jednoho
z pověřených zástupců starosty je pověřen potvrzo-
váním doložky další zástupce starosty David Borges. 

K úplatnému převodu – prodeji obecního pozemku

parc. č. 871/21 k. ú. Kolovraty předem určeným

kupcům do SJM,(Usnesení č. 41/2010)
ZMČ schválilo úplatný převod – prodej pozemku ve
vlastnictví obce – hl. m. Prahy a správě MČ Praha –
Kolovraty par. č. 871/21 – zahrada o výměře 149 m2,
k.ú. Kolovraty předem určeným kupcům manželům
Ivaně Hladíkové a Milanu Hladíkovi do SJM, za cenu
stanovenou podle „Pravidel ke stanovení výše kupní
ceny …“, tedy dle aktuální cenové mapy ve výši 
3 510 Kč za jeden m2 o celkové kupní ceně 
522 990 Kč.

K záměru přijetí nemovitého daru pozemků pod

komunikacemi od Kolovrátek s.r.o.

Zástupce starosty Petr Souček předložil návrh společ-
nosti s r.o. Kolovrátek: přijetí nemovitého daru –
pozemku pod částí komunikace Meduňková, parc.
č. 1263/273 – ostatní komunikace o výměře 1 280 m2

v k.ú. Kolovraty.

Po obsáhlé diskusi doporučil starosta materiál stáh-
nout z programu jednání, dopracovat jej a předložit
Petrem Součkem na následujícím zasedání. Proti
tomu nikdo neměl žádný protinávrh. O materiálu tedy
nebylo hlasováno. 

9. zasedání ZMČ, 21.12.2010

Návrh změny jednacího řádu ZMČ,

(Usnesení č. 42/2010)
ZMČ schválilo změnu jednacího řádu ZMČ. Platné znění
Jednacího řádu ZMČ je zveřejněno na internetových
stránkách MČ v sekci Zastupitelstvo – Plán zasedání.

Rozpočtová opatření za 12/2010 v hlavní činnosti,

(Usnesení č. 43/2010)
ZMČ schválilo provedení rozpočtových opatření do
21.12.2010 v celkové výši 776 000 Kč.

Rozpočtové provizorium na rok 2011,

(Usnesení č. 44/2010)
ZMČ schválilo Zásady pro hospodaření v období roz-
počtového provizoria MČ Praha – Kolovraty na rok
2011. Plné znění Zásad je zveřejněno na interneto-
vých stránkách MČ v sekci Úřad městské části –
Úřední deska. 

Odpis pohledávek, (Usnesení č. 45/2010)
ZMČ schválilo odpis pohledávky za firmou READY -
stavební společnost, s r.o. za spotřebovanou elektric-
kou energii zařízení staveniště v areálu Nad Vrbami ve
výši 56 511,60 Kč a odpis pohledávky za firmou
Jahofrta, s.r.o. za nájem a služby v nebytových pro-
storách v objektu č. p. 505, ul. Pod Zastávkou ve výši
166 888,69 Kč.

Odpis zmařené investice - PD nové ZŠ „Na Čer-

vence“, (Usnesení č. 46/2010)
ZMČ schválilo odpis zmařené investice ve výši 
150 000 Kč za projektovou dokumentaci – zhotovení
investičního záměru na výstavbu nové základní školy
v lokalitě Na Července z důvodu nepokračování reali-
zace uvedené akce. 

Vyhlášení Kolovratských programů na využití vol-

ného času dětí a mládeže pro rok 2011,

(Usnesení č. 47/2010)
ZMČ schválilo vyhlášení Kolovratských programů na
podporu využití volného času dětí a mládeže na
území Městské části Praha – Kolovraty na rok 2011.
Vyhlášení Kolovratských programů bylo zveřejněno
na internetových stránkách MČ v sekci Úřad městské
části – Úřední deska.

Informace průběhu a výsledku I. etapy inventari-

zace obecního majetku

Předseda kontrolního výboru Karel Nováček informo-
val o tom, že inventarizace ve své prvé části proběh-
la dle stanoveného harmonogramu přijatého usnese-
ním ZMČ a žádné zásadní problémy při správě
majetku nebyly zjištěny. Starosta poděkoval předse-
dovi a členům inventarizačních komisí za práci. ZMČ
vzalo informaci předsedy kontrolního výboru na
vědomí.

Plán zasedání ZMČ na 1. pololetí 2011,
(Usnesení č. 48/2010)
ZMČ schválilo plán zasedání ZMČ Praha – Kolovraty
na 1. pololetí roku 2011. Plán zasedání je zveřejněn
na internetových stránkách MČ v sekci Zastupitelstvo
– Plán zasedání.

Informace o jmenování stavební komise

Starosta informoval, že jmenoval stavební komisi ve
složení: Petr Souček (předseda), Marek Ovečka,

Jaroslav Břečka, Luděk Sýkora, Ivo Chytil, sekretá-
řem komise byl jmenován Eduard Gožďál.
Starosta informoval, že jmenoval bytovou a sociální
komisi ve složení: Jana Jarůšková (předsedkyně),
Michaela Konečná, Iva Voborová, poslední člen komi-
se bude jmenován až poté, co SNK předloží starosto-
vi návrh. Sekretářkou komise byla jmenována Renata
Nováková.

Návrh na obsazení člena školské rady

Starosta navrhl, aby členem školské rady při ZŠ
Kolovraty za ZMČ byl schválen Petr Král. ZMČ s tímto
návrhem souhlasilo.

1. zasedání ZMČ, 20.1. 2011

Rozpočtová opatření k 31.12.2010 v hlavní činnos-

ti, (Usnesení č. 1/2011)
ZMČ schválilo provedení rozpočtových opatření
k 31.12.2010 v celkové výši 72 000 Kč.

Statut Kolovratského zpravodaje

David Borges předložil návrh Statutu Kolovratského
zpravodaje, který připravili zástupci SNK. Po obsáhlé
diskusi, do které se zapojila polovina zastupitelů, byl
návrh odmítnut. V následném hlasování většina členů
ZMČ byla proti návrhu SNK, který tímto nebyl schvá-
len. V platnosti tak zůstaly dosavadní Zásady pro
vydávání Kolovratského zpravodaje.

K záměru majetkového převodu - přijetí nemovité-

ho daru pozemků pod komunikací od spol.

s r. o. Kolovrátek, (Usnesení č. 2/2011)
ZMČ schválilo záměr majetkového převodu - přijetí
nemovitého daru pozemku par. č. 263/273 – ostatní
komunikace o výměře 653 m2 v k. ú. Kolovraty od
dárce – společnosti Kolovrátek, s.r.o.

Dohoda vedení MČ na rozdělení kompetencí

Starosta informoval o dohodě mezi starostou a jeho
zástupci týkající se rozdělení kompetencí:
Michal Habart, starosta – veřejná správa, legislativa,
financování, bezpečnost, územní plánování, investič-
ní činnost,
Petr Souček, zástupce starosty – územní rozvoj a plá-
nování (ve spolupráci se starostou), občanské
a obecní veřejné aktivity, spolky, kultura, péče o tra-
dice obce, doprava (ve spolupráci se starostou),
David Borges, zástupce starosty – financování rozvo-
je (ve spolupráci se starostou), investiční činnost (ve
spolupráci se starostou), životní prostředí, školství
(ve spolupráci se starostou),
Pavel Ondroušek, zástupce starosty – sport, zájmová
činnost dětí a mládeže, granty, vztahy a spolupráce
s obcemi, městy a zahraničím, komunikace, informa-
ce, Kolovratský zpravodaj (Infocentrum s knihovnou),
majetkoprávní záležitosti, sociální záležitosti.

Výstavba sportovní haly v „Cihelně“ pro tenis

Starosta informoval o zájmu investora vybudovat kry-
tou sportovní halu ve sportovním areálu V Cihelně.
Jednalo by se o dvě kryté haly s umělým povrchem
pro tenisové kurty. Záměr dobudovat sportovní areál
by byl přínosem pro MČ, protože není v možnostech
MČ na své náklady taková zařízení budovat a provo-
zovat. Je třeba najít konsensus mezi záměrem inves-
tora a zájmy občanů MČ. Bude třeba smluvně zabez-
pečit podmínky, které budou odpovídat představám
ZMČ, ale budou i přijatelné pro investora a provozo-
vatele sportovního areálu.

Nový člen bytové a sociální komise

Starosta oznámil, že na návrh SNK jmenoval členkou
bytové a sociální komise Stanislavu Bartošovou.

Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Kolovraty
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Obec pronajme trafiku
i kancelářské prostory

Městská část Praha – Kolovraty vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem nebytových prostor
v I. patře budovy Mírová 49/58 v Praze-
Kolovratech.
Celková výměra nebytových prostor je 142,15 m2,
tj. 4 kanceláře (výměra 24,00 m2, 17,60 m2,
17,60 m2, 25,35 m2), kuchyňka, sklad, chodba,
vstupní hala, sprcha, 2x WC. Kuchyňka je vybave-
na kuchyňskou linkou, chladničkou a dvouvaři-
čem. Prostory jsou vytápěny plynovým kotlem
a opatřeny vlastním měřením spotřeby plynu, elek-
třiny a vody. Telefonní linka je rozvedena do všech
kanceláří.

Nabídka musí obsahovat:
• výši nájemného v Kč/měsíc 
• výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnos-

tenského listu (příp. jiného oprávnění k výkonu
předmětné činnosti)

• v případě zájmu pouze o některou z kanceláří je
třeba v nabídce uvést výměru v m2

• výši měsíčního nájemného, odvozenou z celkové
plochy pronajímaných prostor 

Při výběru nájemce bude přihlédnuto především
k těmto kritériím:
• výše nabídnutého nájemného
• přednost bude dána nabídce nájmu celého pro-

storu, tj. všech 4 kanceláří s příslušenstvím

Městská část Praha – Kolovraty dále vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem prodejního stánku -
trafiky umístěné na parkovišti vedle hasičské
zbrojnice v Praze-Kolovratech. Průčelí stánku je
situováno do ul. Mírová (hlavní ulice). Celková plo-
cha stánku je 7 m2, prodejní okénka v průčelí
a vstupní dveře v zadní části jsou opatřeny uzamy-
katelnými mřížemi. Do stánku je zavedena elektři-
na s vlastním měřením spotřeby.

Nabídka musí obsahovat:
• výši nájemného v Kč/měsíc 
• výpis z obchodního rejstříku nebo kopii živnos-

tenského listu (příp. jiného oprávnění k výkonu
předmětné činnosti)

Při výběru nájemce bude přihlédnuto především
k těmto kritériím:
• provozní doba trafiky 
• výše nabídnutého nájemného

Informace týkající se pronájmů kancelářských
prostor i trafiky poskytne a prohlídku umožní
pracovnice Úřadu městské části Ing. Vlaďka
Jindřichová, tel. 267 710 518 nebo 267 710 504,
linka 133, e-mail: spravamajetku@kolovraty.cz

Nabídky doručte v zalepené obálce do podatelny
ÚMČ nejpozději do 12. dubna 2011 do 10.00
hodin. 
Obálky zřetelně označte heslem:
Pro kancelářské prostory:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–KANCELÁŘE-NEOTVÍRAT
Pro trafiku:
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–TRAFIKA-NEOTVÍRAT

Městská část Praha-Kolovraty si vyhrazuje právo
nevybrat žádnou z doručených nabídek.

Kontejnery pro objemný odpad i bioodpad 
budou přistaveny už v dubnu

Velkoobjemové kontejnery pro odpad z domácností budou přistaveny v úterý 12. dubna
(po 12. hod., odvoz druhý den ráno) na těchto stanovištích: ul. U Vodice - parkoviště, 
ul. A. Hochové - nad zastávkou ČD, ul. Mírová - parkoviště pod kostelem, Lipany – náves.

Kontejnery jsou určeny pro odpad z domácností, který nemůže být pro své rozměry odklá-
dán do popelnic (např. starý nábytek, koberce, matrace). Do kontejnerů nepatří elektrošrot
(vysloužilé elektrospotřebiče - lednice, TV, počítače) a dále nebezpečný odpad (barvy, laky,
pneumatiky). Svoz zajišťují Pražské služby, a.s.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou
přistaveny: v sobotu 23. dubna 2011 od 13 do 16
hodin na těchto stanovištích: ul. Mírová, parko-
viště pod kostelem a ul. Meduňková, náměstí.

Druh sbíraného odpadu: bioodpad ze zahrad -
listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, rostlinný
odpad. Bioodpad nezaměňujte s jiným druhem
odpadu.

Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany životního
prostředí pražského magistrátu z rozpočtu hl. m.
Prahy (prevence vzniku odpadů). Odběr bioodpadu bude zajišťovat společnost Pražské 
služby.

Občané s trvalým pobytem v Praze mohou tyto druhy odpadu odkládat bezplatně ve sběr-
ných dvorech hl. m. Prahy (např. Uhříněves – Bečovská 939). Odpad ze zeleně v Kompostárně
hl. m. Prahy, Dřevčická ul. - Malešice.

Odpad ze zeleně lze odkládat do speciálních nádob na bioodpad, které nabízejí Pražské služ-
by, a.s. Lze si jej objednat na tel. č.: 284 031 888. Služba je poskytována za úplatu v období
od dubna do listopadu s odvozem 1x za 14 dní.

Stanoviště separovaného odpadu bude přesunuto
Z důvodu výstavby parkoviště nad vlakovou zastávkou při ulici Albíny Hochové bude po

dobu výstavby z provozních důvodů přeloženo stanoviště separovaného odpadu na protější
stranu ulice A. Hochové. Úřad městské části děkuje za pochopení. 

Městská část Praha - Kolovraty, Odbor správy majetku

Od dubna přepravují vlaky kola po Praze zdarma
Organizátor pražské integrované dopravy zavedl od dubna na území hlavního města Prahy

bezplatnou přepravu jízdních kol ve vlacích zařazených do systému PID.

Dochází tak ke sjednocení tarifních podmínek s ostatními druhy městské dopravy (metro,
tramvaje, lanovka, přívozy), ve kterých se jízdní kola již bezplatně přepravují. Pro cesty mimo
Prahu je však i nadále nutno zaplatit přepravné dle tarifů jednotlivých dopravců.

-tom-

Na křižovatce dálnice s pražským okruhem
musí řidiči počítat s dopravním omezením

Po celý letošní rok jsou naplánovány dokončovací práce v okolí napojení Pražského silnič-
ního okruhu na dálnici D1 (úsek 512 Vestec – dálnice D1). Součástí úprav je i rozšíření dál-
ničního nadjezdu silnice II/101, která spojuje Říčany s Modleticemi a Jesenicí.

Most zároveň slouží i jako přivaděč pro sjezd na brněnskou
dálnici. 

Demolice nadjezdu začala na konci března a potrvá do polovi-
ny dubna. Během této fáze musí řidiči počítat s výraznými
dopravními omezeními a to i na samotné dálnici. Nosníky nové-
ho mostu by měly být instalovány v polovině srpna, veškeré
práce pak definitivně skončí na konci roku. 

Jelikož jsou objízdné trasy vedeny po dálnici, je během dopravních omezení tento úsek dálni-
ce nezpoplatněný. 

Pro cesty od Říčan do Jesenice se doporučuje použít nově otevřený Pražský silniční okruh,
sjezd z dálnice na exitu 10. Řidiči jedoucí do Říčan po dálnici od Prahy, a chtějí využít exit 11,
musí jet až na exit 15 u Všechrom, kde přejedou do směru na Prahu a vrátí se po dálnici na exit
11, který je svede na silnici do Říčan. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.rsd.cz -tom
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Parkování v protisměru ohrožuje bezpečnost řidičů
Ačkoliv zimní měsíce nebyly pro kolovratské strážníky příliš perné, nezodpovědní občané

se mužům zákona o práci postarali. S jakými nešvary se potýkali městští policisté nejčastě-
ji, o tom jsme si povídali s jejich velitelem Vladimírem Bačákem.

Pane veliteli, v poslední době si někteří řidiči zvykli parkovat své vozy v protisměru. Například
ulice Na Parkáně bývá zejména v poledne plná nesprávně odstavených aut. Jakému postihu se
řidiči vystavují?

Bohužel tento nešvar lze v poslední době spatřit téměř všude a v Kolovratech najdeme takto zapar-
kovaná auta snad v každé ulici. Jedná se o přestupek, který jsem již v minulosti ve zpravodaji zmiňo-
val. Zákon č. 361/2000 Sb.
o silničním provozu ve
svém §25 hovoří o zastave-
ní a stání vozidel jasně.
Řidič smí zastavit a stát buď
vpravo ve směru jízdy co
nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednos-
měrné pozemní komunikaci
vpravo i vlevo anebo
v jedné řadě a rovnoběžně
s okrajem pozemní komuni-
kace. Nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu, smí v obci
řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okra-
ji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě. 

Jaké má tento paragraf opodstatnění z hlediska bezpečnosti?
Pokud projíždíte ulicí za snížené viditelnosti, například za mlhy, spatříte takto obráceně zaparkované

a neosvětlené vozidlo až na poslední chvíli a kolize je na světě. Opět se zde projevuje významný podíl
pohodlnosti některých řidičů. Prostě jen přejedou do protisměru a vozidlo odstaví. I tomuto přestupku
se v rámci služby věnujeme. Případná bloková pokuta se pak může vyšplhat až do výše 2 000 Kč. 

Dopouštějí se lidé i dalších prohřešků v souvislosti s dopravou?
Delší dobu si všímáme, že lidé spěchající na vlak přecházejí přes chráněný železniční přechod, když

svítí červené výstražné světlo a závory jsou dole. Svědčí to o lidské pohodlnosti a nezodpovědnosti.
Dokonce takto nebezpečně přecházejí koleje i senioři nebo rodiče s dětmi, kteří svým ratolestem dáva-
jí nešťastný příklad. Navíc se vystavují pokutě až dva tisíce korun. V poslední době jsme také zjistili, že
děti zkoušejí závory zvedat, což v železniční stanici v Uhříněvsi okamžitě signalizuje poruchu a může
to ohrozit bezpečnost vlakové dopravy. Lidé si neuvědomují, že vlaky mohou projíždět zastávkou až
stočtyřicetikilometrovou rychlostí a navíc mohou jet současně po obou kolejích ve stejném směru.

V loňském roce jste řešili několik případů odstavených vraků osobních vozidel, které hyzdily
kolovratská zákoutí. Neobjevují se nové vraky?

Nedávno jsme řešili kuriózní případ. U Prknovky bylo ponecháno vozidlo, které Správa služeb hl. m.
Prahy v polovině loňského prosince opatřila výzvou majiteli k odstranění vraku. Po uplynutí zákonné
dvouměsíční lhůty, kdy se majitel nepostaral o odstranění, bylo vozidlo připraveno k odtažení. Jenže
den předtím, než pražská Správa služeb vůz odtáhla, auto objevila jedna žena z Uhříněvsi, rozřezala
část karoserie pilkou a po kusech se ji pokoušela odvézt na vozíčku do sběrny druhotných surovin.

Dalším vozem, o kterém víme, je Trabant v ulici Na Července. V současné době běží lhůta, kdy by
majitel měl vůz odstranit.

Jaro je obdobím, kdy lidé začínají pracovat na svých zahrádkách. Odvykli si už pálit listí na
svých pozemcích?

Bohužel zrovna nedávno se takto zbavoval zahradního odpadu jeden z majitelů domů v ulici Vášova.
Oheň neuhlídal a plameny následně zasáhly túje na jeho zahradě a přeskočily i na sousední pozemek.
Požár pak museli uhasit profesionální hasiči. Zjištěný pachatel přestupku byl potrestán blokovou poku-
tou. Při jakékoli likvidaci odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001
Sb. 

Teplejší období láká ven i omladinu. Vyskytly se už nějaké případy vandalismu?
Naštěstí zatím ne, ale před měsícem jsme objevili dvě injekční stříkačky u autobusové zastávky

Kolovraty. Dostali jsme telefonickou zprávu od občanů a hned poté jsme stříkačky zlikvidovali.
Takovéto případy se vyskytnou v Kolovratech dva až třikrát do roka. Abychom jim předešli, v rámci pre-
vence proti negativním společenským jevům pravidelně kontrolujeme dětská hřiště a pískoviště.

Blanka Oujezdská 

Blahopřejeme
jubilantům

Ve druhém čtvrtletí roku 2011 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Viktorín Zbyněk • Frajbišová Marie
Hašková Emilie • Malenický Milan

Maťchová Marie • Kokšalová Růženka
Posejpal Josef • Šopíková Jarmila

Rathouská Jiřina • Nováková Zdeňka
Jirmásek Milan • Rybka Bohuslav

Missbichler Jiří • Vondráček Vladimír
Peková Zdeňka • Kadrabová Zdeňka

Bílková Marie

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Hasiči koncem roku 
vytáhli muže z plamenů

Začátkem ledna se v kolovratské
hasičské zbrojnici konala výroční valná
hromada, na které jsme hodnotili uplynu-
lý rok 2010.

Počet výjezdů se zastavil na čísle 33.
Posledním loňským výjezdem (30. prosince
2010) byl výjezd k požáru buňky v ulici
V Tehovičkách, při kterém došlo k těžkému
popálení muže, jenž v buňce přespával.
Naše jednotka byla na místě za pět minut od
vyhlášení poplachu, ale i přesto byla už
zachvácena plamenným hořením v plném
rozsahu. Pomocí dvou vodních proudů byl
požár za šest minut lokalizován a po necelé
hodině zlikvidován. Na místo se dostavila
i jednotka HZS hl. města Prahy, která spo-
lečně s námi prováděla dohašovací práce.

Tento případ je dokladem dobře fungující
spolupráce s operačním střediskem HZS za
směnu B. Bohužel toto nelze říci o směně
C, která nám nenahlásila v první polovině
března požár trávy a přilehlých tújí v lokali-
tě Na Skále. O rychlosti dojezdu jednotky
HZS nechť si udělají úsudek sami lidé, kteří
byli tomuto požáru přítomni. My musíme
opět zdůraznit, že pokud se o případu
nedozvíme, nemůžeme k němu vyjet.

Co se týká další naší činnosti, uspořádali
jsme tradiční Hasičský ples, který se oprav-
du vydařil a po několika hubených letech byl
opět vyprodán. Za to bych chtěl všem, kteří
se ho zúčastnili, moc poděkovat.

Dále bychom chtěli v měsíci květnu opět
uspořádat Den otevřených dveří v kolovrat-
ské hasičské zbrojnici. Na programu budou
ukázky techniky a nebude chybět ani dobré
grilované maso. Věřím, že stejně jako loň-
ský Den otevřených dveří, vydaří se i ten
i letošní.

Na závěr mi dovolte Vám všem popřát
klidné a ničím nerušené jaro.

Martin Dynybil, velitel SDH Kolovraty



7 ... rozvoj obce

V jednom z loňských
zpravodajů jsme předsta-
vili projekt osmitřídního
pavilonu základní školy
s jídelnou, pobočkou ZUŠ
a družinou. Jaké jsou
vyhlídky této stavby.

Výstavba objektu pro II. stupeň ZŠ zůstává
prioritou naší městské části. V současné
době je na tuto stavbu vydáno územní roz-
hodnutí. Stavební povolení dosud vydáno
nebylo, rozhodnutí však očekáváme v nejbliž-
ší době. Pokud jde o financování, městská
část již před časem požádala Magistrát hl. m.
Prahy o investiční dotaci, neboť plné financo-
vání z rozpočtu naší městské části je s ohle-
dem na výši nákladů nemožné. Přidělení
investiční dotace se snažíme podpořit jedná-
ním s kompetentními orgány magistrátu.
Vzhledem ke krácení rozpočtu v tomto roce
se však termín zahájení výstavby odhaduje
jen obtížně. V každém případě však počítáme
s tím, že výstavba bude probíhat postupně,
ve vazbě na dostupnost financí.

Počítá se v letošním roce se zahájením
dalších investičních akcí?

Ano, z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011
bylo vyčleněno 8,8 mil. Kč na takzvanou
technickou vybavenost naší městské části.
Je důležité připomenout, že investorem těch-
to akcí je Odbor městského investora praž-
ského magistrátu, nikoliv přímo naše měst-
ská část. Použití těchto prostředků je účelově
vázáno na dva konkrétní projekty. Konkrétně
jde o přípravu realizace propojovací komuni-
kaci v oblasti Na Července, tedy spojka mezi
ulicemi Přátelství a Albíny Hochové, a na roz-
šíření a opravy komunikace Do Lipan.

Stavební komise se opírá také o plán-
údržby a oprav pro letošní rok. Můžete
tento materiál okomentovat?

Stavební komise plán oprav a údržby již
projednala a schválila. Plán obsahuje celou
řadu akcí. Prioritou jsou opravy v budově
základní školy v ul. Mírová. Jde zejména
o výměnu podlahy v jedné ze tříd, rekon-
strukci šaten a nutné opravy v bytě školníka.
Zde počítáme s výměnou oken, částečným
zateplením a rekonstrukcí odpadů. Část prací
bude financována přímo z rozpočtu základní
školy. 

Jaké jsou další priority?
Další práce budou prováděny v závislosti

na uvolnění finančních prostředků. Patří mezi
ně opravy dětských hřišť, konkrétně oplocení
areálu Na Skále, oprava hracích prvků u hřiš-

tě Na Parkáně a oprava U-rampy, která je
součástí hřiště Nad Vrbami. 

Rádi bychom také dali do pořádku poško-
zenou zvoničku, vyčistili půdní prostory
Kulturního domu U Boudů a také opravili

fasádu a natřeli okna v objektu, kde sídlí
Infocentrum. Tradičními akcemi budou
rekonstrukce místních komunikací, chodníků
a kanálových vpustí na mnoha místech naší
městské části.

V loňském roce obec nechala revitalizo-
vat okolí návesního rybníka včetně opravy
dna nádrže. Jsou v letošním roce napláno-
vány další podobné akce s cílem rozšířit
rekreační a odpočinkové zóny?

Akci podobného rozsahu letos neplánuje-
me. Prozatím nepočítáme ani s rozsáhlejší
výsadbou zeleně, a to především s ohledem
na značné náklady spojené s údržbou. Pro
lepší představu si dovolím uvést pár čísel.
V současné době financuje městská část
údržbu cca 24 hektarů zeleně. Jedná se zej-
ména o sekání trávy, prořez stromů a zálivku.
Stejně jako loni, i letos bude městská část
provádět sekání rovných travnatých ploch
čtyřikrát ročně. Dále budeme hradit dvojí
sekání travnatých svahů a jednu úpravu cest.
V minulém roce jsme za služby v obdobném
rozsahu zaplatili cca 1,4 mil. Kč. Tuto částku
bychom neradi dále navyšovali. V této souvi-
slosti bych naše spoluobčany rád informoval
o tom, že se na webových stránkách Kolovrat
http://www.kolovraty.cz objeví orientační plá-
nek naší městské části s vyznačenými plo-
chami, kde se nachází veřejná zeleň. Zeleň
bude rozdělena do kategorií a každý si tak
bude moci zkontrolovat, zda úprava probíhá
v dohodnutém režimu.

Bude v letních měsících v provozu spor-
tovní areál s koupalištěm?

Režim provozu areálu by měl být podobný
jako v loňském roce. Jednání s nájemcem
tohoto prostoru budou teprve probíhat. Mohu
slíbit, že veškeré informace k provozu koupa-
liště se občané dozvědí včas na webových
stránkách. 

Po zimní údržbě zůstaly poškozené
obrubníky v Mírové ulici, kde sníh odstra-
ňovala technika pražského magistrátu.
Dočkáme se opravy?

Poškození obrubníků v Mírové ulici je sku-
tečně nepříjemné a potenciálně nebezpečné.
Nesouvisí ovšem ani tak s odstraňováním
sněhu, jako spíše s nekvalitním materiálem,
z něhož jsou obrubníky vyrobeny. Starosta
městské části v této souvislosti již před
časem vyzval k nápravě Technickou správu
komunikací (TSK), která je správcem komu-
nikace. TSK sice problém s rozpadajícími se
obrubníky připustila, nicméně zároveň sděli-
la, že vzhledem k nedostatku finančních pro-
středků letos k potřebné opravě zřejmě
nedojde. 

Počítá se s opravou povrchu ulice Do
Lipan v úseku od posledních domů
v Kolovratech až po kostel v Lipanech,
která je kvůli značnému dopravnímu zatíže-
ní poškozená?

Ano, jak už jsem zmínil výše, tato oprava
by měla být realizována z investiční dotace
na technickou vybavenost. Oprava se však
opět zřejmě protáhne na delší období, takže
v letošním roce očekáváme pouze zahájení
realizace. 

Začne sloužit plánované parkoviště
poblíž vlakové zastávky už letos?

Zde si dovolím být optimistický. Finance na
vybudování parkoviště jsme získali již v loň-
ském roce, a proto realizaci již nic nebrání.
Na akci bylo vydáno rozhodnutí o umístění
stavby a máme i potřebné stavební povolení.
Termín zahájení výstavby zpozdil brzký
nástup zimy a také nutnost přeložky kabelu
ČD – Telematika, a.s., kterou je možné pro-
vádět pouze za určité venkovní teploty.
Stavba bude zahájena v nejbližších dnech
a termín dokončení se předpokládá v polovi-
ně roku 2011. 

Pro připomenutí je třeba zmínit, že par-
koviště bude umístěno u železniční zastávky
Praha-Kolovraty při ulici Albíny Hochové.
V první fázi očekáváme vybudování parková-
ní pro cca 20 osobních vozidel, později před-
pokládáme rozšíření kapacity na 34 vozidel.
Součástí projektu je i schodiště a bezbariéro-
vý vstup pro přístup na nástupiště zastávky

Parkoviště u vlakové zastávky začne sloužit už letos
Také v novém volebním období budeme čtenářům Kolovratského zpravodaje přinášet pravidelné rozhovory s předse-

dou stavební komise, kterým je Ing. Petr Souček, Ph.D., působící zároveň ve funkci prvního zástupce starosty. V komisi
zároveň pracuje Ing. arch. Jaroslav Břečka, RNDr. Ivo Chytil, Ing. Marek Ovečka a doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Tajemníkem je Eduard Gožďál.



a samozřejmě také veřejné osvětlení. V sou-
časné době vedení městské části ve spolu-
práci se stavební komisí diskutuje o tom,
v jakém režimu by mělo být parkoviště pro-
vozováno, teda zda zdarma či za poplatek.
Tato problematika úzce souvisí s celkovým
dopravním řešením v oblasti Na Parkáně.

Kapacita hřbitova U Donáta se pomalu
naplňuje. Aby mohl svému účelu začít slou-
žit nový hřbitov v těsné blízkosti, je potřeba
převést pozemek z vlastnictví Půdního
fondu do vlastnictví Městské části Praha –
Kolovrat. Kdy se tedy začne pohřbívat na
novém hřbitově?

Pozemek (parcela vedená ve zjednodušené
evidenci, původ pozemkový katastr PK 371),
na kterém má stát nový hřbitov, je v součas-
né době stále ve vlastnictví České republiky
a ve správě Pozemkového fondu České repu-
bliky (PF ČR). Již několik let vede naše měst-
ská část jednání s Pozemkovým fondem, aby
pozemek převedl do vlastnictví obce Hlavní
město Praha a správy městské části Praha –
Kolovraty. Tato jednání jsou komplikovaná
a náročná, ale věřím, že se nám to v nejbliž-
ší době podaří. Bez převodu vlastnického
práva není možné hřbitov ke svému účelu
využívat, neboť PF ČR nemá ze zákona mož-
nost povolit pohřbívání na svém pozemku.
Přesný termín bohužel neumíme stanovit.
O převodu vlastnictví z České republiky na
hlavní město Prahu jedná naše městská část
s Pozemkovým fondem již řadu let. Pravdou
je, že bez převodu vlastnického práva skuteč-
ně není možné hřbitov ke svému účelu využí-
vat, neboť Pozemkový fond pohřbívání na
svém pozemku povolit nesmí. Doufáme, že
se nám jednání podaří dokončit co možná
nejdříve. 

Mluví se o nové koncepci dopravy
v Kolovratech. Obyvatele Kolovrat obtěžuje
tranzitní doprava, vadí jim, že v některých
úsecích jezdí auta příliš rychle a přes
Kolovraty si zkracují cestu nákladní auto-
mobily… 

Současné vedení městské části považuje
vytvoření dopravní koncepce naší městské
části za jednu ze svých priorit. V současné
době proto analyzujeme situaci a identifikuje-
me problémy, které naši městskou část nejví-
ce trápí. Mezi ty nejdůležitější patří dle naše-
ho názoru tranzitní doprava od Říčan a také
parkování v oblasti Na Parkáně a v centru
městské části vůbec. Po zmapování situace
plánujeme oslovit odborníky na oblast dopra-
vy, kteří nám pomohou navrhnout vhodná
řešení. Zatím jsme na úplném začátku. 

Lidem chybí také autobusová linka 268,
o kterou přišli předloni…

Co se týče hromadné dopravy, je nutné
vidět celý kontext. Naše městská část je
obsluhována autobusy dvou linek 265 (Depo
Hostivař – Uhříněves – Benice – Lipany –

Kolovraty) a 267 (Háje – Uhříněves –
Kolovraty – Nedvězí) a především osobními
vlaky linky S9 (Praha Hlavní nádraží –
Benešov u Prahy). Trend v pražské integrova-
né dopravě je jasný – podpora vlakových pří-
městských linek s vhodným doplněním
o autobusové linky. Osobně bych se raději
zaměřil na další zkvalitnění vlakových linek
a zachování autobusové dopravy v součas-
ném rozsahu, neboť v rozšíření autobusové
dopravy v nejbližší době příliš nevěřím.

Kdysi se uvažovalo o komerční zóně
s minimarkety poblíž Černokostelecké
ulice. Je tento záměr reálný? 

V územním plánu se s touto komerční
zónou počítá i nadále. V současné době je
však dosti obtížné najít podnikatele, kteří by
v této lokalitě zahájili svoji činnost. Máme však
za to, že situace se výrazně změní po dobudo-
vání Pražského okruhu a zejména křižovatky
se silnicí I/2 v Černokostelecké ulici, neboť se
výrazně zlepší dopravní dostupnost a tím
i atraktivita těchto pozemků.

Pomalu se otepluje a lidé si budou chtít
odpočinout venku. Lavičky u pizzerie
a penzionu jsou však v dezolátním stavu.
Kdysi se uvažovalo o lavičkách na vlako-
vém nástupišti a cestujícím chybí také
místo k posezení u autobusové zastávky
Na Parkáně. Jsou tyto požadavky reálné?

O opravě laviček se samozřejmě uvažuje.
Je to jedna z méně nákladných akcí v plánu
údržby na rok 2011. Realizace je plánována
na druhé čtvrtletí roku 2011. O lavičkách
u zastávek MHD a na nástupišti vlakové
zastávky jsme zatím nediskutovali. Zjistím
konkrétní možnosti a budu čtenáře
Kolovratského zpravodaje informovat v dal-
ších číslech. 

Lidé se také ptají, zda bude opět otevře-
ná cukrárna s kavárnou Marta.

Cukrárna Marta je v současné době uza-
vřena z osobních důvodů provozovatelky
Marty Matrasové. Paní Matrasová se dle
svých slov bude snažit cukrárnu znovu ote-
vřít v průběhu jara, případně v létě. K posu-
nutí termínu znovuotevření přispěly nejen
osobní důvody provozovatelky, ale i havárie
rozvodů v objektu na přelomu roku 2010
a 2011. 

Jsou k dispozici nové informace 
ohledně stavby dálničního obchvatu
v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1?
Občany zajímá, kdy bude stavba zahájena
a zda jsou již investorem vykoupeny
pozemky.

Situace kolem stavby 511, tedy úseku
části Pražského okruhu, který prochází úze-
mím naší městské části, je značně kompliko-
vaná a je téměř jisté, že dojde k dalšímu
zpoždění výstavby. Důvody jsou přinejmen-
ším dva.

Můžete být konkrétní?
Tím prvním jsou právní vady. Již schválený

návrh trasy byl totiž začátkem roku zrušen
Nejvyšším správním soudem. Soud tak dal za
pravdu námitkám, že schválení trasy v oblas-
ti městské části Praha – Běchovice bylo
nezákonné, neboť nebyl správně vyhodnocen
vliv stavby na životní prostředí. Ředitelství
silnic a dálnic, které silniční okruh kolem
Prahy buduje, tyto nedostatky nyní řeší
a pokračuje v získávání územního rozhodnu-
tí. V každém případě je však třeba počítat se
zdržením. 

A druhý důvod?
Tím jsou finance, respektive škrty v roz-

počtu Ministerstva dopravy. Přestože stavba
Pražského okruhu je v rámci Strategie dopra-
vy ČR zařazena mezi významné priority,
nedostatek peněz vede k úvahám o využití
tzv. PPP projektu, tzn. financování ve spolu-
práci se soukromým sektorem. Ministerstvo
pracuje s termínem dokončení v r. 2016.

Co to tedy znamená?
Shrnuto a podtrženo: na stavbu není vydá-

no územní rozhodnutí a s výkupem pozemků
se ještě nezačalo. Vzhledem k omezeným
rozpočtovým možnostem a malým zkuše-
nostem s PPP financováním považuji minis-
terstvem navrhovaný termín dokončení za
spíše optimistickou variantu.

Kdy je v plánu setkání občanů Kolovrat
s vedením obce, o kterém hovořili zastupi-
telé v loňské anketě?

Občané Kolovrat se na setkání mohou těšit
během druhého čtvrtletí roku 2011. Ve vede-
ní městské části ještě diskutujeme o vhod-
ném termínu a o variantě setkání. Zvažujeme,
zdali jej uspořádáme společně se zasedáním
zastupitelstva městské části anebo odděleně
v jiném samostatném termínu.

Na závěr bych rád občanům Kolovrat
popřál příjemné prožití velikonočních svátků
a pěkné jaro.

Blanka Oujezdská
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Lipanská nádrž prokoukla

Občanské sdružení Praha - Lipany ve
spolupráci s kolovratským úřadem a hasiči
vyčistilo lipanskou požární nádrž a okolní
prostranství. -jd-
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Vybavíte si, co bylo prvotním impulsem vtisknout novou tvář kolo-
vratskému okolí?

Když jsem byl před léty v Třeboni, procházel jsem se po okolí
a doslova mě bouchlo do očí, jakou má tamní krajina úžasnou historii.
Kolem polní cesty byly
staleté duby, které
někdo před třemi, pěti
sty lety zasadil.
Rybníky a další krajin-
ná díla byla pro mě tak
silným zážitkem, že
jsem měl chuť něco
podobného udělat. 

Jak se na tento pro-
jekt díváte s odstupem
času?

Je to už neuvěřitel-
ných patnáct let od
doby, kdy jsme se do
díla pustili. A platí to,
co jsem říkal již na
začátku, že pokud se
strom jednou zasadí,
pak dál roste sám
nezávisle na tom, zda
obec má nebo nemá dostatek peněz, nebo jsou jiné nepříznivé okol-
nosti. Krajina se neuvěřitelně změnila – dnes se už můžeme v některých
místech procházet po lese. A za dalších patnáct let budou změny ještě
viditelnější.

V dlouhodobém plánu rozvoje obce je také postupné rozšíření
vycházkových tras. Počítá se v nejbližší době s novými okruhy?

Vedení obce se touto myšlenkou zabývá a tak není vyloučeno, že už
v tomto roce bychom mohli pokračovat s rozšiřováním tras. Jeden
z nových okruhů by měl propojit nový park na Července s místem, kde
stojí socha sv. Donáta. Tato severní trasa by určitě přišla vhod mamin-
kám s dětmi nebo pejskařům, aby při procházkách mohli obejít zástav-
bu. 

Přibudou i další okruhy?
Část okruhu Na Předevsi tvoří remízky, které jsou zatím oploceny

kvůli zajícům. Pokud oplocení odstraníme, remízky by mohly být pro-
pojeny novou stezkou a ta by plynule navázala na Benický okruh.

Uvažuje se o propojení kolovratských okruhů s okolními obcemi?
Postupem času by se Lipanský okruh mohl protáhnout do Benic

a směrem na Nupaky nebo na Kuří. Podobně Říčanský okruh by měl
pokračovat proti toku Říčanky až na okraj Říčan. Realizaci však musí
předcházet jednání se starosty těchto obcí. Nové trasy chceme doplnit
lavičkami či odpočívadly. 

Předpokladem dalšího rozšíření tras je výkup pozemků od majite-
lů. Jak se bude postupovat v případě, kdy je majitel nedosažitelný
anebo nebude souhlasit s tím, aby přes jeho pozemek vedla cesta
lemovaná alejí stromů? 

Je pravda, že největším problémem jsou majetkové záležitosti.
Původní plán vycházel z páteřních cest podél tehdejších polí, ale při plá-
nování dalších tras jsme byli závislí na majitelích pozemků. Trasy se
různě posouvaly podle toho, jak se obci dařilo domluvit se s vlastníky

parcel na odkoupení či
darování. V řadě přípa-
dů se však nepodařilo
majitele dohledat. Pak
jsme hledali jiné vari-
anty, a uzavírali s maji-
teli alespoň písemné
dohody. Na druhé stra-
ně nás potěšila ochota
a vstřícnost některých
lidí, kteří patřili už ke
třetí generací původ-
ních majitelů. Většinou
to byli mladí lidé a jed-
nání bylo pokaždé pří-
jemné.

Pokud bude rozšiřo-
vání okruhů aktuální,
z jakých zdrojů může
obec čerpat finance?
S touto investicí by

obec měla počítat ve svém rozpočtu, může ale požádat o dotaci z praž-
ského magistrátu, popřípadě z grantů Ministerstva životního prostředí.
Také lze využít peněžní dary od místních občanů a podnikatelů. Při této
příležitosti musím vzpomenout úspěšnou akci s názvem Stromy pro
naše děti, kdy si kdokoliv z lidí mohl koupit vlastní strom podél vycház-
kových cest. Akce se tehdy setkala s obrovským ohlasem a vybralo se
řádově statisíce korun. 

Neuvažuje se o tom, že by některé části stezek byly opatřeny
asfaltovým povrchem a vznikly tak dráhy pro in-line bruslaře?

Bruslařské dráhy jsou jinou kategorií. Osobně bych nebyl pro tuto
myšlenku. Tuto možnost ale nabízí plánovaný chodník spojující
Kolovraty a Lipany, o jehož výstavbě se také uvažuje v tomto volebním
období. 

Je pravda, že některé úseky, zejména nástupní trasy, je třeba zpevnit
štěrkem a zaválcovat, protože na jaře či na podzim jsou po dlouhotrva-
jícím dešti rozbahněné. Hodně zatěžovaný je právě úsek za brodem pod
ulicí Nad Vrbami, který je významnou nástupní trasou.

Jako autor tohoto projektu máte nějaké osobní přání související
s dalším rozvojem stezek?

Měl bych radost, kdyby se podařilo obnovit starou císařskou cestu,
jejíž část je dnes součástí Lipanského okruhu. V místech, kde trasa pro-
tíná silnici z Lipan do Benic, vedla kdysi Královská cesta, po níž se do
Prahy dovážela solnohradská sůl a také kutnohorské stříbro. Je to
odvážný projekt. Ve spolupráci se starosty okolních obcí bude potřeba
vytyčit, kudy cesta vedla. Pokud se podaří pro tuto myšlenku sousední
obce nadchnout, propojením stezek by mohl vzniknout úžasný společ-
ný projekt. Pak by bylo jednodušší získat dotaci z evropských fondů.

Blanka Oujezdská

Vycházkové trasy se mohou rozrůst o další kilometry,
věří autor projektu Marek Ovečka

Spletitá síť vycházkových okruhů okolí Kolovrat, která propojuje tuto městskou část se sousedními Benicemi a okrajem Říčan,
patří k chloubám obce. Pětadvacet kilometrů polních cest a stezek lemovaných více než šesti tisíci stromy je lákadlem pro
vyznavače pěší turistiky nejen z Kolovrat a blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Třináct na sebe navazujících okruhů slou-
ží k relaxaci a nenáročnému sportování, ale také k poznávání přírody. Některé trasy vedou chráněnými územími a při procház-
kách mírně zvlněným terénem se otevírají zajímavé pohledy do krajiny. Vycházkové okruhy buduje obec bezmála patnáct let.
S nápadem přišel bývalý starosta Ing. Marek Ovečka, který se nechal inspirovat po staletí přetvářenou krajinou na Třeboňsku.
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Co chystá MACEK na jaro

Rodinné centrum MACEK připravuje
opět spoustu zajímavých akcí.

Kromě tradičního Vítání jara, ke kterému
se vrátíme v příštím vydání Kolovratského
zpravodaje, se 16. dubna uvidíme na
Kolovratském jarmarku při vyhlašování
výsledků výtvarné soutěže, pořádané ke Dni
Země. 

Nejmenší děti zveme na tradiční Pálení
čarodějnic ve čtvrtek 28. dubna od 9 do 
11 hodin v sále Kulturního domu u Boudů.
Očekáváme krásné čarodějky a čaroděje.
S maskami se mohou připojit i odvážné
maminky.

V sobotu 28. května od 14 hodin bude
probíhat na místním fotbalovém hřišti
Dětský den, kde budeme mít pro předškol-
ní děti připravený koutek se soutěžemi,
výtvarnou dílničkou a hrami. Přijďte se
podívat!

Mimo to běží pravidelný program. V pon-
dělí máme otevřeno od 9 do 11 hodin
a k dispozici je volná herna s krátkým pro-
gramem, který trvá cca 20 minut. Dílna je
určena především dětem do 2 let. I velmi
malé děti si tu mohou pěkně pohrát
a maminky si rády odpočinou. Čtvrteční
dopoledne (také mezi 9. a 11. hodinou) je
přednostně přizpůsobené dětem od dvou
let. Kromě hraní se mohou těšit i na básnič-
ky, písničky, cvičení s říkankami, výtvarné
aktivity a někdy také na divadélko.

Nastávajícím maminkám a maminkám po
porodu nabízíme také služby laktační
poradkyně Zuzany Ďoubalové.

Máte-li chuť zapojit se do činnosti 
RC MACEK o.s., prosím, kontaktujte přímo
službu programu nebo Radanu Sedláč-
kovou na telefonním čísle 723 403 960.

Budeme rády, když se do našeho centra
přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají
a vy si odpočinete třeba u kávy s ostatními
maminkami. Dítěti s sebou vezměte přezův-
ky, pití a svačinu.

Info: http://macek-kolovraty.estranky.cz

Karneval si užily i děti z Lipan

V první březnovou neděli se děti z Lipan
mohly diky Občanskému sdružení Praha -
Lipany vydovádět na dětském karnevalu. 

–mj-

Vyšlápněme si s Mackem jarní přírodou
Opět tu máme jaro, první květy jsou tu, a to je ten nejlepší okamžik vyrazit do pří-

rody. Pro letošní jarní dny jsme připravili několik výletů k řece Sázavě. První se
uskutečnil v sobotu 2. dubna, kdy jsme se vypravili na Medník za kvetoucím kandí-
kem. Všechny výlety jsou dostupné vlakem, který z Kolovrat jezdí každou chvilku,
a pro snadnější zapamatování se konají vždy první sobotu v měsíci.

Počítat můžete s celodenním výletem, při kterém naše nohy našlapou od 7 do 12 km. Snažili
jsme se vybrat trasy vhodné pro děti a případně i pro kočárky. Pokud se však i přesto objeví hůře
schůdná soutěska, skalní převis nebo hlubší brod, určitě se najde dost pomocníků, kteří kočárek
přenesou. A zde je podrobný popis výletů, které se uskuteční za příznivého počasí.

Sobota 7. května 2011: od Sázavy k Sázavě přes Lštění
Délka 8 - 10 km, odjezd z Kolovrat v 8.43 hod. vlakem směr Benešov, předpokládaný návrat

vlakem s příjezdem v 17.12 hod. Nejprve půjdeme z Hvězdonic podél Sázavy ke zřícenině tvrze
Odranec, dále podle potůčku do kopce kolem samot Dubsko až na bývalé přemyslovské hradiš-
tě Lštění. Vlakem zpět budeme odjíždět ze zastávky Čtyřkoly.

4. června 2011: Zlenická
tvrz

Délka 7 - 10 km, odjezd
z Kolovrat v 8.43 hod. vlakem
směr Benešov, předpokládaný
návrat vlakem s příjezdem
v 17.12 hod. Tentokrát pojede-
me vlakem do Senohrab,
odkud budou naše kroky smě-
řovat po žluté turistické značce
k Sázavě. Odtud po krátké
zastávce vyrazíme do kopce na
zříceninu zlenické hlásky ze
14. století. Zpět se vrátíme
lesem a po modré značce do
Senohrab.

Nejen vzhledem k rozmarům počasí sledujte internetové stránky Macka, kde se budeme sna-

žit informace o výletech aktualizovat a doplnit o spoustu dalších zpráv, a to včetně mapek, fotek

apod.: http://macek-kolovraty.estranky.cz -pb-

Divadlo a živý betlém na Mikulášské nadílce 
Již posedmé pořádal MACEK koncem loňského roku Mikulášskou nadílku. Na roz-

díl od pravidelných akcí v klubovně a jednorázových akcí, jako je Masopust, Vítání
jara, pouštění draků a dýňové slavnosti, byla „Mikulášská“ U Boudů určena jen čle-
nům. Přesněji všem, kteří se daný rok aktivně podíleli na chodu rodinného centra.

Na programu byly koledy, „Mikulášská pohádka“ a v neposlední řadě příchod Mikuláše a nadě-
lování. Koledy jsou naším evergreenem. Na první Mikulášské jsme se pokoušeli o trojhlas. Doma
to šlo, v sále to už bylo náročnější. Na druhé Mikulášské jsme zkoušeli dvojhlas. Na dalších jsme
si rozdávali sóla, ale letos nebyl čas na experimenty. Zpívali jsme jednohlasně za klavírního
doprovodu Jiřky Součkové, flétny Stáni Bartošové a nepřeberného množství drobných rytmic-
kých nástrojů. Nejmenší děti pod vedením Radanky Sedláčkové vytvořily živý betlém. 

Letos poprvé hrály naše větší děti na Mikuláše divadlo. K vidění byla „Mikulášská pohádka“ od
Marie Adamovské a Eva Hurdové. V pohádce se malému neposlušnému Péťovi v předvečer
Mikuláše zdál sen. Ve snu Péťu odnesl čert do pekla. Zde měl svého průvodce a mohl si pohrát
se zlobivými čertíky. Péťa si s nimi ale nechtěl hrát, chtěl jít domů k mamince. Naštěstí sen je
sen, a Péťa se nakonec probudil u své maminky. Stal se z něj úplně jiný kluk. Poslouchal, uklí-
zel, neodmlouval, protože do pekla se už víckrát podívat nechtěl.

Pohádka v podání mackovských herců se všem líbila a po zaslouženém potlesku jsme spo-
lečnými silami přivolali Mikuláše. Mikuláš přišel v doprovodu krásného hodného anděla a straš-
livého čerta. Naštěstí byl anděl nejen krásný, ale měl i velkou autoritu a držel čerta zkrátka. I přes
velký strach téměř všechny děti zazpívaly nebo řekly básničku. Dle Mikulášova seznamu byly
naše děti vesměs kamarádské, ale nepořádné. Některé špatně slyšely, jiné trochu odmlouvaly.
Většina slíbila, že se polepší. Tak uvidíme příští rok.

Po rozdání nadílky jsme se rozloučili s nadpozemskými bytostmi, dojedli a dopili naše nachys-
tané dobroty a spěchali domů užít si nadílky od Mikuláše ještě v soukromí.

Zuzana Ďoubalová
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Macek zpovídal maminky
O Mateřském centru jsem se dozvěděla

z vývěsní tabule u nás v Lipanech. Poprvé jsem
do něj s tehdy roční dcerou Šárkou zavítala loni
v dubnu. Jelikož dcera byla ještě malá, tak se
aktivit sice nezúčastňovala, ale byla spokojená,
že si může hrát v jiném prostředí a s jinými hrač-
kami. Mně se způsob vedení celého dvouhodi-
nového setkání velmi líbil a tak jsem netrpělivě
čekala, až se Macek po prázdninách znovu otev-
ře. Od té doby jsme pravidelnými návštěvníky.
Od října se dcera aktivně zapojuje hlavně do zpí-
vání a cvičení, naučila se mnoho nových básni-
ček a písniček a do Macka se velmi těší. Každé
ráno se ptá, zda pojedeme do Macka, a když
odbočujeme v Lipanech směrem na Kolovraty,
radostně křičí: „Do Macka jedeme, hurá!“ Do
Macka budeme chodit i nadále a vřele ho dopo-
ručíme i ostatním maminkám.

Lenka Burešová

Poprvé jsem se o Mackovi dozvěděla v létě
roku 2009 při vítání občánků a pak
i z Kolovratského zpravodaje. Syn byl zhruba tří-
měsíční, tak jsem si říkala, že počkám. V zimě
2010 jsem si myslela, že by to bylo fajn se tam
podívat a nemrznout venku při procházkách, ale
časově nám to vycházelo v době spaní, takže
jsem se tam nepodívala. Na přelomu jara a léta
jsme začali chodit na hřiště a více poznávat ostat-
ní místní maminky a děti. To už jsem se rozhodla,
že do Macka půjdeme, ale přišly prázdniny. V létě
byl synovi rok, spal už jednou denně, takže jsme
měli dopoledne volné a mohli konečně Macka zku-
sit. Z první návštěvy jsem byla dost nervózní, tro-
chu i z neznámých prostor, ale to vše se rozplynu-
lo po prvním kontaktu s jednou z členek, která mě
odchytla hned u vstupu. Mile mě přivítala, vše mi
ukázala, a po celou dobu se mi aktivně věnovala.
Ostatní maminky mě také mile překvapily, povída-
ly si spolu o běžných věcech (a nejen o dětech)
nebo si s dětmi hrály a všechno moc příjemně
působilo. Bála jsem se, aby to tak nebylo jen popr-
vé, ale nebylo. Teď už sem chodíme celkem pravi-
delně, syn se vždycky těší na hračky a já na to, že
si trochu odpočinu a popovídám s někým sobě
rovným. Teď si říkám, že je škoda, že jsme neza-
čali už dřív. Všem maminkám doporučuji Macka
alespoň vyzkoušet. Není nad to, když si dítě spo-
kojeně hraje a maminka načerpá novou energii.

Monika Císařová

„Kam asi jdou světýlka blikající po návsi...“,
pomyslela jsem si, když jsem se kdysi vracela
z práce domů. Dětské tváře rozjasňovaly lampi-
ónky, které si děti nesly domů z Dýňové slav-
nosti. Zjistila jsem, že i mně přičarovaly úsměv
na tváři. Jak málo stačilo. Už tehdy mi byla sym-
patická práce Mateřského centra, které jsem
pozorovala jen jako náhodný chodec. Když se
nám po čase narodila Barunka a potkávaly jsme
venku malé Macky, těšila jsem se, že s nimi
budeme kamarádit brzo i my. Poprvé jsme nav-
štívily Mateřské centrum, když se Barunka nau-
čila sedět. V klubovně byla spousta nových hra-
ček a hlavně dětí. Nejvíc se nám líbí programy,
které připravují maminky. Nejen Bára našla
kamarády, ale i já jsem poznala spoustu milých
dospěláků, kteří se nebojí vrátit do dětských let.
Dovedou zapomenout na svoje postavení, tituly,
čisté obleky, a s dětmi se pořádně „vyblbnou“. 

Martina Vanišová

Masopustní rej masek stmelil děti i rodiče
„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme

se tak shledali po znovu?“ Pod tímto mottem pořádalo ve čtvrtek 3. března rodinné
centrum v sále Kulturní domu U Boudů Masopustní rej masek.

Měli jsme trochu obavy, zda v čase odjezdů na hory, chřipek
a neštovic vůbec někdo přijde, ale již krátce po deváté se začali
nesměle trousit první trpaslíci, princezny, piráti, muchomůrky,
hasiči a další krásné pestré masky a s nimi dobře naladěné
maminky, babičky, dokonce i několik tatínků. Pro malé i větší děti
připravily naše maminky bohatý program. Z výtvarných dílniček si
každý malý účastník odnesl několik vlastnoručních „karnevalo-
vých“ výrobků – masky, škrabošky, čelenky nebo čepičky. Katka
Koudelová s Radankou Sedláčkovou zahrály pohádku
O Koblížkovi, po níž na děti i dospělé čekalo příjemné překvapení:
pohádková babička s dědečkem jim nechali také pár koblížků -
dostalo se na všechny.

Po svačince si děti zacvičily a zaběhaly s Monikou Císařovou
a na závěr si zazpívaly lidové a pohádkové písničky – kromě kyta-
ry Jitky Sitné zněly sálem doprovodné nástroje v rukou malých
hudebníků. Všechny masky dostaly za odměnu medaile a perníč-
ky ve tvaru kočiček a odcházely spokojené, s úsměvem na rtech.

Milena Dundrová

Děti ze Strančic opět navštívily kolovratskou školku

Děti z tříd Berušky a Rybičky připravily v rámci projektu „Masopust“ únorový Karneval
barev. Na tuto akci přijali pozvání jejich kamarádi z Mateřské školy Strančice. Pro každého byl
připraven malý dárek. Děti se ve třídách rychle skamarádily, některé už se znaly ze setkání
v minulém školním roce. Bylo to dopoledne plné barev, veselí, her a tance. Všichni se těší na
další spolupráci s MŠ Strančice.

Berušky a Rybičky z MŠ Kolovraty

Charitativní večer pro Pohodu
Original Cappuccini Restaurant v Praze – Kolovratech 
si Vás dovoluje pozvat na charitativní večer,
který se koná v sobotu 21. května 2011 od 18 hodin

Večerem zazní šansonové písně v podání zpěváka muziká-
lových písní Tomáše Berouna za doprovodu klavíru a harmo-
niky. Během večera také proběhne aukce předmětů od spon-
zorů. Výtěžek z aukce bude věnován Klubu Pohoda Svitavy,
který pomáhá nemocným a postiženým dětem.

Vstupné je 650 Kč. Z této částky bude 500 Kč věnováno
dětem z Klubu Pohoda a 150 Kč je určeno na malé občerstvení.

Rezervece vstupenek na tel.: 603 72 52 04, Iva Hladká
Přijďte strávit příjemný večer. Pomůžete tak dětem, které to potřebují...
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Nové složení školské rady
Ve zcela novém složení se koncem ledna

sešla Školská rada při ZŠ Kolovraty. Z říjno-
vých voleb vzešli dva noví členové rady z řad
rodičů, nové pedagogy jmenoval i ředitel školy
a díky loňským komunálním volbám se novými
členy rady stali i nově zvolení zástupci
Městské části Praha - Kolovraty.

Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedago-
gickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám aktivně se podílet na správě školy. Škol-
ská rada se schází minimálně dvakrát ročně
a z každé schůze je učiněn zápis, který je přís-
tupný na stránkách školy (www. zskolovraty.cz).
Hlavními body první letošní schůze bylo projed-
návání návrhu rozpočtu školy na rok 2011
a schválení výroční zprávy za rok 2009/2010. 

Rodiče žáků mají možnost své dotazy, podně-
ty a připomínky směřované ke školské radě sdě-
lit písemně. V hlavní budově školy je k tomuto
účelu zřízená schránka s nápisem ŠKOLSKÁ
RADA. Mohou také svůj dotaz poslat Ivetě Hrubé
či Kateřině Kvapilové, které byly zvoleny z řad
rodičů a to na e-mail SR-Kolovraty@seznam.cz

Členové školské rady 
pro období 2010 – 2013
Mgr. Renata Vařeková a Mgr. Veronika Šácho-
vá - zástupci pedagogického sboru školy
Ing. Petr Král – člen ZMČ Praha - Kolovraty
a Hana Vítková – zástupce úřadu MČ Praha -
Kolovraty 
Bc. Iveta Hrubá a Mgr. Kateřina Kvapilová – za
rodiče

Mgr. Kateřina Kvapilová,

předsedkyně Školské rady

Keramika baví malé i velké
Klub Kolovrátek nabízí už čtvrtým rokem

kroužek keramiky a podle ohlasů se zdá, že
frekventanti jsou spokojeni.

Celkem letos běží tři kurzy. Pondělní a úterní
je určen pro děti od 4 let a letos byl nově otevřen
středeční kurs pro dospělé pod vedením zkuše-
né keramičky Katky Ryvolové. Vedení klubu bylo
mile překvapeno, jak keramika zaujala zájemce
všech věkových vrstev. 

Děti i dospělí si odnášejí nejen dobrou náladu
ale i krásné keramické výrobky. Posledním
rokem díky rostoucím nákladům se ale organizá-
toři potýkají s nedostatkem financí. Přesto pevně
doufají, že keramiku i za těchto podmínek budou
provozovat dál. V případě zájmu o účast v krouž-
cích keramiky kontaktujte Šárku Keselicovou na
tel. č. 606 935 307. –red-

Školáci si opět užili Lipenský dvojboj
Tak jako každý rok touto dobou i tentokrát podávám zprávy o dění v naší základní

škole. Na začátku ledna se konal v pořadí již třetí lyžařský zájezd našich žáků na Lipno.
Počasí nám tentokrát nebylo příznivě nakloněno, již před odjezdem začala velká obleva, která

nás doprovázela celý týden. Na lyžování se to ale vůbec neprojevilo, areál byl upravený jako vždy
výborně, ovšem na bruslení na zamrzlé přehradě jsme si museli nechat zajít chuť. Přehradu
odpouštěli pro vysoký stav vody a bruslení by bylo
nebezpečné. Nevynechali jsme však návštěvy bazénu,
i když oproti loňsku se platilo vstupné. Součástí pro-
gramu byla i návštěva Horské služby, kde se konala
zajímavá beseda. Večerní program si děti připravovaly
samy, program byl bohatý a zábavný i pro dospělé. 

Děkuji učitelkám p. Šlajerové a p. Štěrbové za vede-
ní družstev a řešení organizačních záležitostí. Za per-
fektní zdravotní dozor děkuji paní Renatě Vosáhlové.

Stalo se příjemnou tradicí, že nás na zájezd dopro-
vázejí někteří rodiče. Mnohokrát jim děkuji za nasaze-
ní, pomoc s dopravou lyží a bot a pomoc při výcviku.
Poděkování patří paní Pedret, panu Čuřínovi, panu
Kubiasovi a panu Stejskalovi, kterému připadla naše
první smutná zkušenost tohoto druhu - odvoz zraněné
prvňačky do zdravotního střediska. Jak se později ukázalo, dívka si zlomila nohu. Nesla to velmi
statečně a v současné době se zotavuje.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Do prvních tříd se zapsalo na osmdesát dětí
V loňském roce jsme zaznamenali rekordní zápis do prvních tříd, ale ten letošní

byl naprosto ojedinělý i v historii školy.
Nikdy se nedostavilo tolik dětí jako letos!

Ve třech hlavních termínech a ve čtvrtém
náhradním se během února přišlo zapsat na
kolovratskou základní školu 83 dětí. Zatím
jsou v jednání ještě některé odklady, ale i tak
to znamená, že se v září otevírají tři první
třídy, do kterých bude chodit kolem pětadva-
ceti dětí. Zápis musel probíhat na třech sta-
novištích zároveň, aby se dal vůbec organi-
začně zvládnout. 

Výkony dětí byly velmi dobré, atmosféra
přátelská a žáci pátého ročníku jako průvodci tradičně spolehliví. Všem děkuji za tento zápisový
maratón a těším se na setkání rodičů, prvňáků a třídních učitelek, které se bude konat v nové
budově školy 9. června 2011 od 17 hodin. Všechny první třídy budou umístěny v nové budově. 

Přeji vám příjemné prosluněné jaro. 
Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Sponzoři, dárci, neváhejte a podpořte 
Den dětí v Kolovratech!

Dovolujeme si Vás laskavě požádat o finanční příspěvek, příp. věcný dar na Dětský den
v Kolovratech. Obracíme se na všechny firmy, živnostníky a občany, kteří by chtěli při-
spět třeba i malou částkou nebo darem. Letošní Dětský den pořádá v sobotu 28. května
2011 Městská část Praha – Kolovraty jako vždy ve spolupráci s místními školami, orga-
nizacemi, spolky, sdruženími a kroužky. 

K tomu, aby mohl být program pestrý a zajímavý,
můžete přispět vy všichni. Sponzorský dar lze uplatnit
jako odečitatelnou položku při ročním zúčtování daně
z příjmu, jak pro firmy a OSVČ, tak i pro zaměstnance.
Darovací smlouvu vystaví MČ Praha – Kolovraty. 
Kontakt: tel. 267 710 504, ondrousek@kolovraty.cz

za organizátory a především za děti 

předem děkuje Pavel Ondroušek, zástupce starosty
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Tradiční pálení čarodějnic 
vypukne za pár dnů

V pátek 29. dubna 2011 se na hřišti
s U–rampou uskuteční pod hlavičkou
Klubka tradiční Pálení čarodějnic. 

Plánovaný začátek je v 17 hodin. Na pro-
gramu jsou soutěže pro děti, vyhlášení
„nej“ třídní čarodějnice a vystoupení ani-
mátorů. Ukončení akce je plánováno na 
19. hodinu.

Děti z kolovratské školy si při vyučování
vytvoří své třídní čarodějnice. Čarodějnice
budou v tento večer vystaveny, ohodnoce-
ny a nakonec spáleny. Všechny děti čeká
spousta zábavy. Ty, které se zapojí, budou
odměněny buřtíkem. Pro malé i velké je
zajištěno občerstvení. 

Přijďte strávit společný podvečer se
svými dětmi. Iveta Hrubá

Děti i školáci chodí 
do knihovny i za vzděláním

Děti z mateřské i základní školy
v Kolovratech si oblíbily přednášky
a besedy, které vede asistent Infocentra
s knihovnou Tomáš Bezouška.

Děti se zábavnou formou seznámí s kni-
hovnou, jsou pro ně připraveny literární
pořady k výročím spisovatelů a ilustrátorů
dětských knih, ale také besedy o historii
Kolovrat či povídání o astronomii. 

O historii Kolovrat nedávno povídal ško-
lákům Jiří Missbichler, člen spolku
Kolowrat. -ouj-

Klubko nabízí poučení i zábavu přes deset let

Mnozí již postřehli, že štafetový kolík ve vedení Klubka byl předán, a při této pří-
ležitosti je ideální ohlédnout se za bohatou historií našeho občanského sdružení.

Klubko vzniklo v roce 1998 pod názvem Klub přátel Základní školy Praha –
Kolovraty. Důvodem vzniku byl zánik SRPŠ. Škola i rodiče se rozhodli vytvořit pokra-
čující sdružení, které by podporovalo školu především materiálně a spravovalo
vybrané příspěvky rodičů.

Od roku 1998 se toho ale událo mnoho, a tak kromě změny názvu na Klub
Kolovraty, o. s. došlo i na změnu stanov a spolu s tím se činnost rozšířila mimo

půdu školy. Pro širší veřejnost, především děti a jejich rodiče, je Klubko v současné době známé
jako organizátor jednorázových akcí.

Nejznámější je asi Halloweenská,
Mikulášská nebo v minulosti také
Valentýnská pár ty, Cyklistické závody
a nyní již opět připravované Pálení čaroděj-
nic. Největší akcí v historii sdružení byla
organizace Dětského dne. Zmiňované akce
byly a jsou financované z grantových pří-
spěvků poskytnutých naší městskou částí,
Magistrátem hlavního města Prahy a také
ze sponzorských darů. Ráda bych také zmí-
nila akce méně tradičního rázu: charitativní
sbírky pro Klub POHODA Svitavy a nadační
fond Slunce pro všechny. 

V současné době Klubko také pomáhá s organizací mimoškolních aktivit pro děti. Ve škole je
devět kroužků, spoluorganizovaných Klubkem. Je to kroužek irských tanců, geologický, výtvarný,
divadelní a keramický kroužek, kroužek vaření, hry na kytaru, matematické přípravy a kroužek
českého jazyka. Kroužky navštěvuje celkem 104 dětí pod vedením zkušených lektorů převážně
z kolovratského pedagogického sboru.

Ráda bych se vrátila na začátek. Tedy k tomu, za jakým účelem Klubko vzniklo. Prioritní čin-
ností Klubka byla a stále je spolupráce se školou v oblasti údržby a materiálního rozvoje školy.
Tato činnost je uskutečňována téměř výhradně z příspěvků rodičů. Pravidelně začátkem školního
roku bývají rodiče žáků informováni o způsobu využití těchto příspěvků. V současné době nás
trápí nedostatečné zastoupení rodičů našich žáků v řadách členů sdružení.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří přispívají na materiální obnovu školu
a současným i minulým členům, kteří svojí činností přispívali a přispívají ke zdárnému chodu
sdružení.

Dana Heřmánková, předsedkyně sdružení

Děti slíbily čertům, že přestanou zlobit

Ani koncem loňského roku nezapomněl kolovratské školáky a předškoláky navští-
vit Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. Společné setkání se konalo v sále
Kulturního domu U Boudů.

Na uvítanou se Mikuláš dětí pozeptal, zda byly hodné. Odpovědi se různily, ale převážně byly
kladné. Po této úvodní otázce už následovala mikulášská zábava. Děti recitovaly, tancovaly, sou-
těžily. 

Mezi oblíbené soutěže patřilo lovení kapříků
a běh na historických lyžích. Mezi soutěžemi
zbyl čas i na vystoupení kolovratské taneční
skupiny Ňiňos Bailandos. Tanečníci a tanečni-
ce předvedli několik ukázek současných
moderních tanců pod vedením mladičké taneč-
nice, učitelky a choreografky Lucie Kalinové.

Součástí mikulášské besídky bylo hodno-
cení masek. Některé děti se jaksepatří
nachystaly - možná chtěly splynout s nadpo-
zemskými bytostmi. Při bližším pohledu na
fotografii asi nepoznáte pravé čerty a anděly

od těch falešných. Nebo se pletu? Ty nejlépe nastrojené děti si domů odnesly drobnou odměnu.
Jak už to bývá, společný večer se nachýlil ke konci a museli jsme se rozloučit. Všechny děti

dostaly malé adventní kalendáře a slíbily, že budou hodné. Jak se jim to bude dařit, uvidíme opět
za rok. Iveta Hrubá



... jaro je tady 14

Oživte si jarní šatník s Tvořeníčkem
Jaro je konečně tady a tak opět přinášíme dva tipy, jak ze starých triček udělat nový ori-

ginál - ať jsme na jaře krásné.

Tričko s delfíny zdobené kamínky HOT FIX

Potřebné pomůcky:
• jednobarevné tričko
• aplikátor na kamínky HOT FIX a kamínky (např. od firmy Viva

Decor)
• šablona obrázku 
• transferová tužka (zde bílá - na tmavá trička) 
• žehlička, pečící papír

1. Obrázek pomocí transferové tužky obkreslíme na pečící papír.
2. Obrázek umístíme pomalovanou stranou na tričko a přežehlíme. Obrázek se „obtiskne“ na

tričko. POZOR - obrázek je vždy zrcadlově obrácený než původní šablona obrázku.
3. Rozehřejeme aplikátor, připravíme si kamínky Hot-fix (vždy kamínkem nahoru, ne lepidlem).

Umístíme kamínek do aplikátoru, necháme chvilku, aby se lepidlo rozehřálo a poté umístíme
na tričko. Kamínky pokládáme jeden vedle druhého a vykreslujeme tak kontury obrázku.

4. V našem případě jsme na delfína použily růžové kamínky a na „vodu“ bílé kamínky.
5. Na závěr triko vypereme, abychom odstranily transferovou tužku. Tričko dekorované

kamínky Hot-fix můžeme prát na 30 ºC, žehlíme po rubu. A máme hotovo. 

Kočičí tričko zdobené pomocí dřevěného razítka

Potřebné pomůcky:
• tričko
• razítko kočky
• textilní barva
• tenký štětec
• houbička
• noviny na vyložení trička
• gelové pero

1. Tričko vyložíme novinami (aby barva neprosákla na druhou stranu). Razítko „naťupeme“
pomocí houbičky bílou barvou. Barvy je lepší dávat méně, aby vám po razítku nestékala.

2. Je potřeba pracovat svižně, barva rychle zasychá. Razítko s barvou obtiskneme na tričko. 
3. Kočky natiskneme celkem 4x a vytvoříme tak svislý pruh z koček. Tenkým štětečkem

a růžovou barvou domalujeme kočičkám čumáčky a ouška. Gelovým perem ještě zvýra-
zníme oči.

4. Necháme zaschnout a pak barvy zafixujeme přežehlením přes pečící papír.
5. Po práci nezapomeňte razítko otřít vlhkým ubrouskem a očistit ho. A tričko je na světě.

P.S. Uvedené textilní techniky a další tvoření (šperky, decoupage apod.) si můžete vyzkoušet

i na našich kurzech – podrobnosti na www.tvorenicko.com.

Krásné jaro za Tvořeníčko přejí Jana a Jiřka

Poselství Velikonoc
vybízí k zamyšlení

Nepovažuji se za jediného občana Kolovrat,
který by mohl napsat čtivou úvahu o veliko-
nočních svátcích. Proto je pro mě ctí, že jsem
o to byl požádán už podesáté. 

Opět se v této době ptáme, co říká veliko-
noční událost tomuto světu, včetně naší
země, právě dnes.

Spojujeme-li Velikonoce opravdu s tím, co
je jejich poselstvím, pak se nic nového nedo-
zvíme. V Listu Židům z devadesátých let
prvního století našeho letopočtu (je to spíš
kázání než dopis určitému adresátovi čteme
v osmém verši třinácté kapitoly: „Ježíš
Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“
Opravdu nic nového. Jenomže: skutečnost, že
Ježíš Kristus, jsa ukřižován, zemřel a byl
vzkříšen, což je hlavní poselství Velikonoc,
platí stále. Zároveň nám umožňuje, abychom
do této skutečnosti vkládali každý svůj nový
den. 

Jakým způsobem to máme činit, nám říká
židovsko-křesťanská Bible, Starý a Nový
Zákon. V ní je vše, co potřebujeme vědět
o sobě, o ostatních lidech, o celém světě
a o Vesmíru. Již několikrát jsem citoval výzvu
Jana Wericha: „Čtěte Bibli, tam to všecko je!“
Abychom to věděli, potřebujeme ji opravdu
číst denně, ne jen při nedělních bohosluž-
bách. Česká biblická společnost se stará o to,
aby ji dostali lidé všech kontinentů. Pomozme
jí svými dary!

Dočteme se tam o všem, co nám udělá
radost, ale také co nás děsí. Nechybí tu nic
z toho co se dnes - i když v jiné podobě –
předvádí v divadlech, v kinech a na obrazov-
kách televizorů jako horor. A troufám si říci, že
není spisovatele, který by popsal něco, co by
v Bibli nebylo, co by se nás netýkalo a co
bychom mohli po přečtení natrvalo odložit.
Tím nechci snižovat význam literatury. Má
svůj význam, jestliže napomáhá najít správná
řešení našich problémů. 

Je to právě Velikonoční událost, která nám
otvírá hlubiny naděje, že žádná hrůza, jíž je
člověk schopen, a která nahání strach, nemá
poslední slovo. To má a bude mít Ježíš
Kristus. Jeho smrt na kříži, je tou jedinou,
která má smysl. Potvrzuje to jeho Vzkříšení.
Žádným násilím, vraždami, vyhlazováním
celých národů nemůžeme přinést do lidského
společenství pokoj. Jestli si to kdokoliv myslí,
jednou – nevíme kdy – to pozná a na to dopla-
tí, pokud mu Bůh neudělí milost.

Ježíšova oběť je tou jedinou, která nám
umožňuje řešit i ty nejtěžší problémy trpělivou
a odpouštějící láskou.

K ní nás vybízejí také současné pohromy
a katastrofy. I mě pobízejí a umožňují, abych
se ptal, co mám dělat, aby nedocházelo ke
sporům, k rozkolu, k rozpadu našeho spole-
čenství v rodině, v obci, ve státě, mezi konti-
nenty, ale také mezi církvemi a v nich mezi
farnostmi a sbory. Odpověď? „Čti Bibli! Modli
se a pracuj!“

Požehnané Velikonoce přeje všem
Jiří Zejfart
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Dům čp. 16 (116) byla hospodářská usedlost,
která od roku 1835 patřila rodu Škorpilů. V roce
1843 patřila rodičům Josefa Škorpila, narozené-
ho v roce 1847 v Tehovičkách čp. 16. Když se
oženil, převzal od rodičů hospodářství, které do

této doby patřilo Josefu
a Anně Škorpilových.

Hospodářská usedlost
se skládala z obytného
domu, chléva, stodoly
a sýpky. Obytný dům měl
dvě místnosti a předsíň. 

Jedna místnost byla
kuchyní a druhá ložnicí.
Obě místnosti byly od
sebe odděleny předsíní.

Kuchyň byla větší místnost na jižní straně s okny
na tehovičskou náves. V kuchyni byla velká
kachlová kamna s pecí, která se obsluhovala
z předsíně. V předsíni byl široký komín, který byl
zároveň udírnou. Druhá
místnost, ložnice, navazo-
vala na severní straně na
chlév a chodilo se do ní
z předsíně. Ložnice měla
jedno okno směrem
západním do dvora. 

Výměnkář Josef Škorpil
zemřel v roce 1912,
s manželkou měli jediného
syna, který se po otci jme-
noval Josef. Ten se oženil s Marií Mráčkovou ze
Všedobrovic. Dlouho spolu nehospodařili, neboť
Josef v roce 1914 odešel do první světové války,
ve které padl. Jeho žena Marie zůstala na hospo-
dářství sama s malým chlapečkem, kterému
bylo šest neděl, a s matkou padlého manžela
Annou Škorpilovou. Syn měl opět jméno po otci
– Josef.

Vdova Marie se začala starat a hospodařit
sama za pomoci výměnkářky Anny Škorpilové.
Na hospodářství byl pěkný pár koní, několik
dojnic a drobné zvířectvo. Ke koním měla přijed-
naného kočího a do hospodářství služku. To bylo
někdy v letech 1914 - 1915.

Kočího dělal u Škorpilů i mladý Josef Cígler
z Tehoviček čp. 34 (134). Marie jako vdova hos-
podařila až do roku 1922. V tomto roce se znovu
provdala za Františka Rathouského, syna kolo-
vratského mlynáře Matěje a Veroniky
Rathouských z čp. 9. 

Snad tomu osud chtěl, že se František zamilo-
val do Marie Škorpilové, kterou si dne 16. pro-
since 1922 vzal za manželku. Františkovi bylo 
38 let (1884) a jeho manželce bylo 34 let (1888).
Za osud manželé považovali také to, že František
v první světové válce sloužil s Josefem Škorpi-
lem u jedné roty. Když Josef ve válce padl, tak ho
František s kamarády pochovával. 

Tak se od roku 1922 začalo říkat v domě čp.
16 u Rathouských, a František místo aby byl po
otci mlynářem, stal se hospodářem.

V roce 1923 se jim narodila dcera Jiřina.
Manželé bydleli v ložnici a přes den přebývali
všichni společně v kuchyni, kterou obývala
výměnkářka a babička Škorpilová. V tuto dobu se

starali o dvě děti, Josefa z prvního manželství
a dceru Jiřinu. 

S výchovou dětí manželům pomáhala starost-
livá a pracovitá babička Škorpilová, která svého
vnuka Josefa měla velmi ráda, ale její láska pat-
řila i dětem z rodu Rathouských. 

V roce 1923 se František rozhodl postavit
nový dům. Rozbořil špejchárek a na jeho místě
začal stavět. Dům byl dostavěn v roce 1924,
dostal čp. 42 (142) a hospodářství tak mělo dvě
popisná čísla 16 (116) a 42 (142).

Manželé se s velkou radostí přestěhovali do
nového domu, kde spřádali své sny o rodině
a hospodářství. Oba byli velmi pracovití a byli
také dobrými sousedy. 

V roce 1925 se jim narodil syn Václav a rodi-
čům i babičce přibylo o starost víc. Na výměnku
v čp. 16 zůstala Anna Škorpilová s vnukem
Josefem. Rozbouráním špejchárku se změnila
dispozice vjezdu do domu. 

V hospodářství vyrostly všechny tři děti až do
své dospělosti a byly vychovávány k práci
v zemědělství a k lásce k rodinnému majetku.
V okolí usedlosti měli své příbuzné z rodu Škor-
pilů. Babička pocházela z čp. 1 (101), kde se
dodnes říká u Ročků a provdala se v Tehovičkách
do hospodářské usedlosti čp. 4 (104). Tato use-
dlost byla rozbořena v roce 1986 a do této doby
se také zachovala došková střecha na chlévu.
V hospodářství se říkalo u Nováků, a děti měly
aspoň kam zaběhnout.

Rathouští hospodařili na 10 ha zemědělské
půdy. Jejich pole se nacházela v okolí obce, kde
se říkalo Na Skále, Na Předevsi, U Benické cesty,
U staré cesty (Císařské), U Lipan. Louku měli
pod Skálou a v Cicavách. 

Babička Škorpilová zemřela v roce 1939 ve
věku 85 let. Po její smrti výměnek čp. 116 obý-
val její vnuk Josef Škorpil. Ten vystudoval
obchodní akademii a pracoval v jedné pražské
pojišťovně. Nakonec se do Prahy přestěhoval. Až
se oženil, s manželkou se odstěhoval do Jičína.

Když hospodář František Rathouský onemoc-
něl, hospodářství převzal syn Václav. Ten se svojí

ženou Jiřinou Rathouskou hospodařil do roku
1953, kdy musel vstoupit do JZD Kolovraty. Čle-
nem JZD byl i Václavův otec František, který
zemřel v roce 1961 ve věku 77 roků. Jeho man-
želka Marie Rathouská zemřela v roce 1955 ve
věku 67 let.

Dcera Františka a Marie Rathouských Jiřina se
provdala 31. ledna 1948 za Františka Pertlíka.
V letech 1958 - 59 si postavili hezký rodinný
domek, čp. 404 v Nedvězské ulici (dnes ulice
Albíny Hochové). 

Josef Škorpil se k rodině Rathouských stále
hlásil, a udržovali spolu hezké přátelské vztahy.
Do Kolovrat se stále rád vracel. Pravidelně sem
jezdil o Dušičkách na starý a nový hřbitov. 

Hrob Josefa a Anny Škorpilových se nachází
na starém hřbitově po levé straně u cesty v blíz-
kosti kostela sv. Ondřeje. Dodnes o hrob pečuje
rodina Rathouských, dříve také Jiřina Pertlíková
s manželem. Na starém hřbitově je k nalezení
i hrob otce Františka Rathouského – Matěje
Rathouského, mlynáře z čp. 9.

Josef Škorpil zemřel v roce 1999 ve věku 
85 roků jako jeho babička. Hospodář Václav
Rathouský zemřel 23. září 2010 ve věku 85 let.

Původní hospodářská chalupa čp. 116 začala
po vstupu Václava Rathouského do JZD rychle
chátrat, ale do dnešní doby jsou v Tehovičkách
vidět její zbytky.

za Spolek Kolowrat Jiří Missbichler

Rod Škorpilů a Rathouských z Tehoviček spojil osud
Jiří Missbichler ze spolku Kolowrat opět prolistoval stránky starých kronik, aby čtenářům Kolovratského zpravodaje přiblížil osudy rodu

Škorpilů a Rathouských, kteří po léta zvelebovali hospodářskou usedlost v Tehovičkách.

Hospodářská usedlost „U Škorpilů“ kolem roku 1913, na koni sedí Josef Škorpil, vpravo od něj stojí manželka Marie

František Rathouský

Marie Škorpilová

Dnešní pohled na dům v Tehovičkách
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Lidé, kteří se věnují hudbě, většinou umě-
lecké vlohy zdědili. Jak tomu bylo u vás?

Nepocházím
z umělecké
rodiny, ale jako
malá jsem
hrála na klavír
a zpívala v dět-
ském pěvec-
kém sboru.
Také jsme si
zpívali doma.
Do pražského
souboru Cantio
antiqua, který
navázal na stu-
dentský Cantus
semper vivus s třicetiletou historií, mě před
osmi lety přivedla sestra. 

Můžete laikům přiblížit, v čem tkví kouzlo
renesanční hudby?

Hudba tohoto období klade důraz na libo-
zvučnost a harmonii. Jednotlivé hlasy, které se
často navzájem doplňují, vytvářejí pak propra-
covaný celek. Každý hlas má přitom jinou
melodii a někdy i rytmus. Když se písně
a skladby učíme, postupujeme po jednotlivých
hlasech, které pak spojujeme. V renesanční
hudbě nemusí být vždy jeden, hlavní hlas
a ostatní doplňkové, ale běžně čtyři i více rov-
nocenných hlasů. Několikrát jsme dokonce
zpívali píseň pro osm hlasů.

Kolik členů musí mít soubor, aby hudba
vynikla?

Náš soubor má v současné době devět
členů. Občas se spojíme i s jinými soubory,
abychom mohli nastudovat písně napsané
přímo pro dva sbory. Nedávno jsme s pol-
ským sborem Bornus Consor t a se
Svobodným hudebním bratrstvem vydali spo-
lečné CD. 

Existuje mezi soubory rivalita?
Myslím, že u amatérských souborů je to

naopak a spíše se snažíme spolupracovat.
Potkáváme se například na Mezinárodní letní
škole staré hudby ve Valticích. Je to devítiden-
ní setkání, kdy dopoledne i odpoledne probíhá
vyučování, večery jsou věnovány koncertům
lektorů a na závěr se koná koncert všech
absolventů. Součástí je řada doprovodných
akcí pro veřejnost. 

Jak často musíte doma zpívat, abyste si
udržela formu?

Snažím se zkoušet, když rodina není doma.
Učím se z not, většinou bez doprovodné
hudby, ale někdy si pomáhám flétničkou.
Když ale musím cvičit v přítomnosti synků,
jde to těžko. Například, když se učím
s nahrávkou, volají na mě: Maminko, nezpí-
vej, my pak neslyšíme. Jeden hlas totiž

v renesančních písních sám o sobě nevyzní
a kluky to pak ruší.

Proč se u koncertů v kostelech tak striktně
dbá na dodržování duchovního repertoáru?

Ne všechny písně se do kostela hodí. V pís-
ních světské renesance se často zpívá o lásce
mezi mužem a ženou a jsou pochopitelně zmi-
ňovány všechny druhy lásky. Texty jsou také
často plné posměchu či ironie a obsahem
bývá například klábosení drben na pavlači. 

O čem si renesanční drbny povídaly?
K písním, které zpíváme, často přidáváme

komentář. V jedné z nich se například zpívá
o ženě, která svému muži nasadila parohy. On
ji zabil a dostal se do pekla, kam ho nevěrná
žena následovala. Z toho plyne ponaučení, že
když se muž jednou ožení, je to napořád, i po
smrti. Písně tohoto druhu samozřejmě nezpí-
váme v kostelech. 

Předpokládám, že světské písně jsou
veselejší a duchovní naopak vážnější.

Může to být i obráceně. Písně o zklamání
v lásce nebo o stesku po domově bývají smut-
né a naopak duchovní písně mohou být
i radostné, protože láska k Bohu je povznáše-
jící. Písně o narození Ježíška přece nemohou
být smutné. 

Překládáte originální verze textů?
Zpíváme v tom jazyce, v jakém jsou psány.

Latinsky, francouzsky, italsky, anglicky, pol-
sky, španělsky. Snažíme se zpívat jazykem té
doby, protože se trochu liší od jazyka novodo-
bého. Může se stát, že na jednu melodii exis-
tuje několik textů v různých jazycích. Texty,
které přeložíme, recitujeme a vyprávíme, aby
posluchači věděli, o čem vlastně zpíváme. Ale
někdy si děláme vlastní, takzvané překlady,
kdy písni dáme nový text. Ostatně, tak se pos-
tupovalo i v době renesance. Příkladem je pol-
ská duchovní píseň, která v našem překladu
začíná slovy: Velbloud má velkou výhodu –
nemusí chodit pro vodu. 

Kde hledáte staré notové záznamy pro
svůj repertoár?

Vedoucí souboru se pídí po notových par-
tech v knihovnách. Spoustu zajímavých
záznamů jsme objevili i na internetu.
Badatelskou činnost však necháváme povola-
nějším.

Jak dlouho trvá, než je píseň hotová
a můžete ji předvést publiku?

Záleží samozřejmě na délce i náročnosti
skladby. Někdy je to intenzivní práce, která
zabere tři až čtyři měsíce, jindy nacvičíme pís-
ničky třeba za odpoledne. Jinak se souborem
zkoušíme jednou týdně po třech hodinách
a míváme i víkendová soustředění. Zbytek
práce musíme zvládnout doma.

Čím to je, že většinu pěveckých sborů
tvoří ženy?

Je to pravda, zpěvu se věnuje více žen než
mužů. Muži se často v tomto oboru realizují
jako profesionálové a o amatéry je nouze. Náš
soubor nedávno posílil druhý bas a uvítali
bychom druhý tenor. Nyní tedy máme mužské
hlasy tři.

Na koncertech vystupujete většinou v his-
torických kostýmech. Jak jste k nim přišli?

Kostýmy italské renesance jsme si nechá-
vali šít. Měli jsme štěstí na švadlenu. Věnuje
se historii kostýmů a tak jsou naše šaty zho-
toveny stejně jako před staletími. Nemají
žádné patentky a živůtky se zavazují na tkanič-
ky. Pozorovat nás při převlékání je celkem
vtipné - šest dam stojí za sebou a navzájem se
šněruje. Jsme v tom ale celkem zručné a nau-
čily jsme se obléknout do deseti minut.

Jsou vaše vystoupení ještě něčím speci-
fická?

Musím zdůraznit, že jsme amatérský sou-
bor a všichni to děláme z lásky, tak jak to
u těchto neprofesionálních sborů bývá.
Snažíme se ale jít vlastní cestou. Vedle klasic-
kých koncertů už několik let předvádíme tzv.
stolní společnost. Představení spočívá v tom,
že sedíme kolem stolu, na kterém jsou číše
s vínem a ovoce, a zpěvem i slovem sděluje-
me příběhy. Není to nic nového. I středověká
společnost na zámcích často hodovala
a vsedě si přitom zpívala. Tato představení
jsou zaměřena na určitou osobnost a její život.
Naposledy to byl pořad s názvem Putování
Martina Špetle z Třibřich a Ostřešan. Je to pří-
běh šlechtice a cestovatele, který putuje
Evropou, a my jeho zážitky vyprávíme publiku.
Děj vychází z historických souvislostí, ale
nezapomínáme ani na humor. Pořady jsme
uváděli v Domě u Kamenného zvonu na
Staroměstském náměstí. 

Jaké máte plány na nejbližší měsíce?
Na jaře nás čeká koncert ve Varšavě s pol-

ským souborem Bornus Consort. O prázdni-
nách se chystáme na Mezinárodní letní školu
staré hudby ve Valticích. Co se týká mých
plánů, v září bych se opět ráda zúčastnila jin-
dřichohradeckých Slavností Adama Michny
z Otradovic. Tuto akci pořádá jeden z našich
největších odborníků na barokní hudbu,
Michael Pospíšil, který nás spojil s dalšími
muzikanty a soubory, například se
Svobodným hudebním bratrstvem. Loni jsem
se tohoto setkání zúčastnila poprvé a byla to
pro mě velká čest zazpívat si při společném
koncertu s výbornými muzikanty. 

Každá nová píseň, kterou se souborem stu-
dujeme, je pro mě výzvou zvládat čím dál slo-
žitější a náročnější skladby. Je mi ale líto, že
práce profesionálů a badatelů v tomto oboru
je u nás pořád málo ohodnocená.

Blanka Oujezdská

Renesanční hudbu oživujeme vlastními texty, 
prozrazuje Radana Sedláčková ze souboru Cantio antiqua
Začátek roku v Kolovratech si snad ani nedovedeme představit bez tradičního tříkrálového koncertu v kostele sv. Ondřeje,

kdy v podání smíšeného komorního sboru Cantio antiqua zaznívají skladby evropské renesance a raného baroka. K oporám
tohoto tělesa patří i soprán Radany Sedláčkové z Kolovrat.
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Cílem jarních výletů může být 
naučná stezka Dubeč – Uhříněves
V minulém roce se účastníci série nepravidelných výletů do blízkého i vzdáleněj-

šího okolí Kolovrat mohli společně vydat po naučné stezce Dubeč – Uhříněves. 
Ti, kteří se vycházky zúčastnili, si ji v tomto příspěvku jistě rádi připomenou,
a ostatním může posloužit jako námět na zajímavý výlet.

Naučná stezka na jihovýchodním okraji Prahy, která spojuje Dubeč s Uhříněvsí, vede územím
přírodního parku Říčanka. Návštěvníky seznamuje s pravěkým sídlištěm vrchu Rohožník, poto-
kem Říčankou, starými lomy, místní faunou a flórou a dalšími přírodními zajímavostmi. Cesta je
zavede také ke dvěma přírodním památkám – k lomu Rohožník v Dubči a do Obory v Uhříněvsi. 

Stezka je místy jen sporadicky značena klasickými zelenobílými značkami naučných stezek ve
směru z Dubče do Uhříněvsi, a proto je dobré pozorně sledovat trasu. Stezka je nenáročná, vede
po různých cestách a pěšinách, které mají charakter travnatých nebo polních cest, a místy trasu
tvoří silnice s minimálním provozem. Je nutné počítat s tím, že za deštivějšího počasí mohou být
některé úseky rozbahněné, a tím i hůře schůdné. 

Současná podoba naučné stezky vznikla rekonstrukcí původní naučné stezky, při které došlo
k chybám. Byla zaměněna informační náplň zastávek 6 a 7 (jsou tedy instalovány na jiných mís-
tech, než by měly být), a přehozena čísla zastávek 11 a 12 (informačně jsou umístěné správně,
ale mají špatné číslo oproti plánku).

Naučná stezka začíná v Praze-Dubči, na autobusové zastávce MHD „Za Pavilonem“ ve směru
na Koloděje. Informační panel 1. zastávky naučné stezky (Dubeč) je přímo u ní, připevněn na
plotu zahrady. Hned u autobusové zastávky odbočujeme ze silnice vpravo cestou do proluky mezi
domy, jdeme stále rovně po můstku a vystoupáme na břeh rybníka V Rohožníku. Když ho obchá-
zíme zleva, míjíme 2. zastávku (Rybník V Rohožníku). Pěšina podél břehu nás zavede k domům
na druhé straně rybníka po polní cestě k 3. zastávce (Lom v Dubči), opět připevněná na plotě.
Polní cestou po okraji pole přijdeme k zahradní a chatová kolonii, kde se nám otevře výhled na
Dubeč. Zakrátko mineme 4. zastávku (Přírodní park Říčanka). Pokračujeme stále rovně podél
kolonie, až k lesíku, kde je vpravo od cesty 5. zastávka (Návrší Rohožník). Pěšina se dál vine
téměř po okraji skalních srázů bývalých lomů na Rohožníku, kde nad lomem nacházíme 
6. zastávku (V lomu Rohožník). Do lomu sestoupíme po pravém okraji příkrou stezkou a po jeho
prohlídce projdeme pěšinou do vedlejšího lomu, ve kterém se nachází 7. zastávka (Přírodní
památka Rohožník). 

Z lomu vyjdeme dolů směrem k potoku, ale pozor - při východu z lomu je chybně vyznačena
odbočka vpravo. Ve skutečnosti jdeme vlevo, širokou loukou proti proudu potoku Říčanky, který
máme po pravé ruce. U betonového brodu (asi po půl kilometru) nalezneme 8. zastávku (Na
břehu Říčanky). Pokračujeme stále dál, cestou po louce podél potoka až k lesu, ve kterém se
k nám zleva přidá modrá turistická značka. Vystoupáme na hráz Podleského rybníka a po hrázi
pokračujeme směrem k ruině Podleského mlýna, před níž nalezneme 9. zastávku (Zastávka
u mlýna). Cestou podél rybníka objevíme 10. zastávku (Zastávka na hrázi rybníka Podlesák) 
a 11. zastávku (Zastávka u rybníka Podlesák), která je omylem označena číslem 12. 

Za 11. zastávkou se od rybníka oddělíme a pokračujeme cestou vpravo mezi poli. Pak vyjde-
me na rovnou úzkou asfaltovou silnici, po níž odbočujeme vlevo až k okraji obory s 12. zastáv-
kou (Okraj Obory v Uhříněvsi), která je omylem označena číslem 11. Podél obory dojdeme
k ohradní zdi uhříněveského židovského hřbitova, u kterého nalezneme 13. zastávku (Zastávka
u židovského hřbitova). Odtud už pokračujeme ulicí na rozhraní vilové zástavby a lesa, kde naj-
deme ještě 14. zastávku (Přírodní památka Obora v Uhříněvsi) a závěrečnou 15. zastávku
(Uhříněves). 

Od konce naučné stezky můžeme pokračovat dále na hlavní ulici k zastávce autobusů MHD
a PID „Picassova“ nebo stále rovně po modré značce k nádraží ČD.

Petr a Stáňa Bartošovi

Lom Rohožník byl osídlen
už v prehistorickém období 

Lom Rohožník, kterým vede naučná stezka
Dubeč – Uhříněves, je zajímavou geologickou
exkurzí.

Dvě samostatná území, dnes již nepoužívané
lomy mezi Dubečkem a Dubčí, ve stráni na pra-
vém břehu Říčanského potoka jsou spojená
úzkým pruhem ochranného pásma. 

Výchozy řevnických křemenců (libeňské sou-
vrství, svrchní ordovik) dokládají vývoj sedimenta-
ce v této části pražské pánve, která byla vzdáleněj-
ší od pobřeží svrchního ordoviku. Na řevnické
křemence diskordantně nasedají pískovce a sle-
pence peruckých vrstev (cenoman, svrchní křída),
které ukazují na přítomnost sladkovodních jezer
v této části České křídové pánve předtím, než došlo
k jejímu zalití druhohorním mořem. Lom v Dubči
odkrývá plochu radiálního zlomu se zachovalou
nadložní polohou bazálních slepenců sladkovodní
křídy (perucké souvrství). Ve stěně lomu je zřetelně
odkryto horizontální tektonické rýhování. 

Na skalách Rohožníku je vyvinut trávník s ovsí-
kem vyvýšeným, ostřicí časnou a mateřídouškou
panonskou, na jihozápadně orientovaném svahu
jsou pak společenstva drolin s chmerkem vytrva-
lým a na hlubší půdě trávníky s kostřavou žlábka-
tou a mochnou stříbrnou. V ochranném pásmu
vrchu byl v minulosti vysázen porost borovice
černé a náletové břízy.

Běžně zde hnízdí straka obecná a kalous ušatý.
Z bezobratlých jsou k vidění pouze běžnější druhy
typické pro biotop suchých pastvin. 

Z oblasti vrchu Rohožník je doloženo prehisto-
rické osídlení. Petr a Stáňa Bartošovi

Kolovratské okruhy vedou
i podél benických skal 

Zajímavá místa najdeme i při procházkách
kolovratskými okruhy.

Z východní části okruhu Na Vysoké, těsně
u Říčan, můžeme za dobré viditelnosti pozorovat
severním směrem Říp, Milešovku či Krkonoše a na
opačné straně část Brdské vrchoviny nebo Cukrák.

Část tříkilometrového Benického okruhu vede
i lesem Prknovka se stoletými stromy. V dutinách
porostů při březích původního koryta Říčanky
našly útočiště některé druhy ptáků.

Lipanský okruh se také může pochlubit jednou
zajímavostí. V místech, kde trasa protíná silnici
z Lipan do Benic, vedla kdysi Královská cesta, po
které se do Prahy dovážela solnohradská sůl
a kutnohorské stříbro. Tento okruh patří zároveň
k nejmalebnějším - na jihozápadní straně ho
lemuje meandrující Pitkovický neboli Vinný potok,
kde se v minulosti pěstovala vinná réva. Část
úseku vede podél skalnatých stěn. 

-ouj-
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Lucka Čížková si vyzkoušela práci knihovníka
Pravidelným návštěvníkům kolovratské knihovny jistě neuniklo, že v březnu přibyla

kolektivu zaměstnanců posila. Po tři týdny pomáhala třídit knihy, obsluhovat čtenáře
a také připravovat nové přírůstky k zařazení do fondu Lucie Čížková z Kolovrat. Mladá
dívka s dětskou mozkovou obrnou si knihovnu vybrala pro svoji stáž v rámci tréninko-
vého programu Občanského sdružení Borůvka, které pomáhá lidem se zdravotním pos-
tižením včlenit se do běžného života. 

Lucko, ty si chodíš často půjčovat
knížky do kolovratské knihovny. Vztah
k literatuře člověk získá i díky dobrým
pedagogům. Můžeš nám prozradit,
jaké školy jsi absolvovala? 

Základní školu jsem navštěvovala
v Kolovratech, druhý stupeň pak
v Uhříněvsi. Ze začátku mi dělalo problé-
my hlavně psaní a počítání. Na druhém
stupni jsem pak měla speciální výukový
program, takže jsem se v učení zlepšila.
Po deváté třídě jsem nastoupila na školu
v Jedličkově ústavu. Zde nás připravova-

li na praktický život. Mezi hlavní předměty patřilo vaření, šití a rodinný výchova. Původně se mi do
Jedličkova ústavu vůbec nechtělo. Měla jsem obavy, s jakými dětmi budu ve třídě, jací tam budou uči-
telé. Brzy jsem si však zvykla a ke všem si našla cestu. Dodnes se setkáváme se spolužáky a všichni
jsme dobří přátelé. Obdivuji i kolektiv asistentů a pedagogů, kteří vykonávají fyzicky a hlavně psychic-
ky náročnou práci, a přesto jsou trpěliví a stále dokáží rozdávat dobrou náladu.

Dříve pojem „Jedličkárna“ vzbuzoval dojem místa, kde jsou uzavřeny postižené děti. Ve skuteč-
nosti je to komplex vzdělávacích a rehabilitačních pracovišť…

Dnes se pro Jedličkův ústav užívá spíše označení Jedle. Ústav založil v roce 1913 doktor Rudolf
Jedlička jako místo pro tělesně postižené děti, které zde mají dostávat nejen komplexní péči, ale také
mají být vedeny k samostatnému plnohodnotnému životu. A tuto funkci plní dodnes. Instituce má sice
ústav v názvu, ale jedná se o ústav neústavní. Lidé tu nesetrvávají v trvalé péči. Jedli tvoří soubor škol,
rehabilitačních pracovišť a dílen. Klienti ze vzdálenějších míst mohou bydlet během školního týdne na
internátu, na víkend pak zpravidla odjíždějí do svých domovů. Součástí školy jsou i terapeutické dílny,
ve kterých se žáci učí zručnosti, tvořivosti a jak pracovat s různými materiály. Jejich výrobky se pak
prodávají ve specializovaných obchůdcích, z nichž jeden se také nachází v areálu Jedličkova ústavu. 

Ty jsi ale pak pokračovala na Dívčí katolické škole…
V naší třídě bylo celkem sedm dětí, z nichž bylo pět trvalo upoutáno na invalidní vozík. Často jsem

pomáhala asistentům s těmito dětmi na vycházkách, při jídle či učení. To mě motivovalo jít dále stu-
dovat obor pečovatelství na Dívčí katolické škole v Praze. Původně jsem se chtěla této oblasti věnovat
i nadále, ale moje zdravotní problémy mi to neumožňují. 

Je Praha pro vozíčkáře přívětivá?
Pamatuji si, jak jsme jednou šli se skupinkou vozíčkářů z areálu Jedličkova ústavu do obchodního

domu na Pankráci téměř dvě hodiny. Běžně mi tato cesta trvá asi dvacet minut. To je také vizitka toho,
jak je těžké se po městě s invalidním vozíkem pohybovat.

Práce v kolovratské knihovně ale není tvým prvním kontaktem s praxí. Dva roky už pracuješ
v kavárně občanského sdružení Borůvka, které vyvíjí řadu dalších aktivit při integraci tělesně pos-
tižených do každodenního života. 

„Ta kavárna“ je tréninkovým pracovištěm Jedličkova ústavu. Je místem, kde se potkávají zdraví lidé
s handicapovanými, kterým tato zkušenost pomáhá lépe se začlenit do lidské společnosti. Klienti, ještě
než nastoupí do zaměstnání, se tu během dvou let učí komunikovat se zákazníkem, pracovat s poklad-
nou, přijímat peníze a připravovat nápoje. Ti zkušenější pak vypomáhají s inventurou, jezdí nakupovat
zboží či obsluhují zákazníky. Každého učně vede osobní trenér – motivuje ho do práce, poukazuje na
případné chyby a radí, jak ještě lépe svěřenou práci vykonávat. Na konci dvouleté praxe v kavárně si
každý vyzkouší práci v jiném prostředí. Já jsem si vyjednala třítýdenní stáž v kolovratské knihovně.
Během praxe jsem se naučila zařazovat knihy, připravovat novinky a pomáhala jsem při obsluze čte-
nářů.

Pokud bychom si chtěli vychutnat kávu přímo od tebe, kde kavárnu najdeme? 
Kavárna je v ulici Na Topolce a je otevřena od pondělí do pátku. Od jara do podzimu je možné pose-

zení venku, v příjemném prostředí Vyšehradu.
Za tři měsíce v kavárně skončíš. Kde bys pak ráda pracovala?
Zaměstnání si hledám již měsíc a zatím bezúspěšně. V březnu jsme absolvovali cvičný pohovor

u jedné personální agentury. Poradili nám, jak zpracovat životopis, vyzkoušeli jsme si fiktivní přijímací
pohovor. Agentura nám také bude zasílat nabídky volných míst a pokud budeme potřebovat poradit
v pracovních záležitostech, můžeme se na ni kdykoliv obrátit. Jelikož mám ráda kontakt s lidmi, chtě-
la bych pracovat ve službách, nejraději v nějaké kavárně nebo v obchůdku s dárečky či knihami.
Časem bych také si ráda udělala barmanský či baristický kurz.

Tomáš Bezouška

Velikonoční jarmark
Týden před Velikonocemi, v sobotu 16. dubna,

se do Kolovrat opět sjedou prodejci tradičního
zboží i originálních výrobků, aby svojí nabídkou
zpestřili program Velikonočního jarmarku.

Letošní jarmark bude zahájen ve 14 hodin
v Infocentru výstavou obrazů Leo Josepha
z Kolovrat. V atriu vystoupí soubory Violínek
a Flautínek, loutkové divadlo Kašpárek, dívky
s irskými tanci, lidový soubor Vonička z Čestlic,
ženský pěvecký sbor Jazzbáby nebo dětský sbor
Coro Piccolo.

Závěr bude patřit komornímu koncertu v kos-
tele sv. Ondřeje v 17,30 hodin. V podání houslo-
vého Dua ECO, které tvoří matka s dcerou Eva
a Pavla Franců, zaznějí duchovní skladby od
baroka po současnost. –ouj-

Knihovna ocenila čtenáře
Ani v letošním březnu nezůstali čtenáři kolo-

vratské knihovny ochuzeni o zajímavé akce
věnované popularizaci knihovnických služeb
a čtenářství. Březen byl také příležitostí ocenit
nejpilnější čtenáře knihovny.

Knihovna se letos zapojila do celorepublikové-
ho čtení na neobvyklém místě a v neobvyklém
čase. Hrstka nadšenců si přišla po setmění číst
k soše sv. Donáta. Ve větrné a mrazivé noci přišly
na řadu Erbenovy balady a další úryvky z děl čes-
kých autorů, jejichž výročí si letos připomínáme.

Infocentrum s knihovnou zařadilo do dramatur-
gie také literární večer. 

Hostem byl prozaik, autor rozhlasových a tele-
vizních her a filmový scénárista Roman Ráž, který
působí i v porotě soutěže Magnesia Litera.
Spisovatel v tento večer společně s Dag-
mar Volencovou
z Městské kni-
hovny v Praze
(na snímku)
zároveň předal
jednu z cen
nejaktivnějším
čtenářům kolo-
vratské knihov-
ny v kategorii
dospělý čtenář.
Ocenění předali
také zástupci obce, místostarosta Pavel
Ondroušek a členka zastupitelstva Iveta Hrubá.

V loňském roce si z kolovratské knihovny
vypůjčili nejvíce knížek tito čtenáři: Marcela Černá
(190), Václav Vokál (185), Blanka Stibůrková
(158). Stovku knížek přečetly také Věra Bárová,
Daniela Doucková, Jiřina Myslivcová, Olga
Nečacká, Kristina Němcová, Božena Řeháková
a Lenka Zelená. 

Mezi nejčtenější tituly loňského roku se zařadi-
la upíří tetralogie Stephanie Meyerové, Zvon malo-
mocného od Petera Tremayera, Pečeť smr ti
Vlastimila Vondrušky, Ztracený symbol Dana
Browna, Ema od Jane Austenové nebo Normální
zázraky Ireny Obermanové. Děti si nejvíce půjčo-
valy příběhy o Krtkovi a knížku o konících a poní-
cích. –ouj-
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Maškarní ples i Dětský karneval se vydařil
I letos byl Maškarní ples pořádaný pod hlavičkou TJ Sokol Kolovraty opět vyprodaný, ale daleko

větší radost měli organizátoři z masek a převleků. Návštěvníci už podruhé překvapili počtem kostý-
mů. Takže v sobotu 19. února jsme mohli potkat v sále Kulturního domu U Boudů okouzlujícího Jacka
Sparrowa, krásnou kurtizánu, pomalované indiány, pana Tau, Pipi - dlouhou punčochu, Obelixe, roz-
tomilého ptáčka, Gejšu, partu Hippies a mnoho dalších postaviček.

Všichni návštěvníci v maskách obdrželi při vstupu
dáreček jako poděkování za to, že si dali práci s přestro-
jením. Leckdy byli zamaskovaní návštěvníci plesu
k nepoznání. Tentokrát se nám však povedlo, že sál nebyl
nabitý k prasknutí. Dalo se tancovat na parketu a dokon-
ce měl každý svou židli, což bylo v loňském přeplněném
sálu nemožné.

Co nám však nevyšlo, bylo zvaní na ples od domu
k domu. Organizátoři měli dva důvody, proč nechodil
průvod maškar týden před bálem po Kolovratech. Za
prvé, již tři týdny před akcí byla kapacita rezervací
vyčerpaná. Druhý důvod byl ten, že jsme nesehnali dostatečný počet nadšenců, kteří by byli ochotni
chodit po vsi a zvát. Musíme konstatovat, že kolorit Kolovrat se mění. Uvidíme do budoucna, jestli
o tuto tradici bude zájem a zda bude v našich silách ji zachovat. Avšak ples kostýmy hýřil a naše zkla-
mání z nepovedeného zvaní bylo hned o poznání menší.

Dětský karneval byl tentokrát podobný slavnému karnevalu v Riu. Malé i velké návštěvníky prováze-
li celým odpolednem animátoři v pestrých kostýmech s řetězy květin okolo krku. Při vstupu dostávaly
děti nápoje a na stolech měly ovoce, aby se mohly během akce občerstvit. Kluci i holky si zasoutěži-
li, zazpívali, jezdili na koloběžce nebo se naučili nové klubové tance. Jako každoročně, tak i letos byly
vyhlašovány nejhezčí masky. Vyhráli kouzelní broučci, Křemílek a Vochomůrka, robot a další. Na konci
programu vystřelovaly z kanónů konfety a padaly vypouštěné bublinky. Určitě to byl pro mnohé děti
nezapomenutelný zážitek. Lze tak usoudit podle reakce jednoho malého chlapečka, který křičel:
„Maminko, padá barevný sníh.“ Iveta a Pavel Hrubých

Jubilejní Společenský 
ples s prvky rokenrolu

V pátek 4. února 2011 od 20 hodin a ještě
v sobotu ráno bylo v kolovratském Kulturním
domě U Boudů opravdu veselo. Zavítali sem
členové, příznivci, přátelé, kamarádi a partne-
ři Sportovního klubu MAESTRO CLUB
Kolovraty. Společně se bavili, tančili a také
slavili desáté narozeniny klubu.

S úderem dvacáté hodiny se ozvaly první tóny
z hudební produkce skupiny FO FO. Po několika
úvodních písních se na pódiu objevil prezident
klubu Petr Souček, aby všechny přítomné přivítal.
Ve svém vystoupení poděkoval sponzorům
a partnerům a na závěr popřál všem pěkný večer.

Aby se tanečníci přestali ostýchat a zaplnili
taneční parket, bylo pro ně připraveno krátké
předtančení. Ukázku akrobatického rokenrolu
představili žáci Taneční školy Twist Říčany. Své
umění na parketu předvedly dva páry: Michaela
Hronská, Lukáš Rumian a Leontina Pasková,
Jakub Chýna. Při některých akrobatických
prvcích se přítomným tajil dech. Nádherné
vystoupení bylo po zásluze odměněno bouřlivým
potleskem.

Potom už se parket začal plnit tanečními páry
z řad přítomných a organizátoři s napětím čeka-
li, zdali některý z párů do svého repertoáru zařa-
dí také rokenrolové prvky. Po dvaadvacáté hodi-
ně bylo předáno ocenění nejlepším bowlingovým
hráčům klubu v roce 2010. Stejně jako v loň-
ském roce si ceny převzala dvojice Marie
a Kamil Koneční za nához 223, respektive 268
bodů. Hned poté se začaly prodávat lístky do tra-
dičně bohaté tomboly. 

O půlnoci se losovalo prvních dvacet cen
z letošní tomboly. Největší pozornost přitahovala
cena č. 7, kterou byly masivní dveře od firmy 
K-DOOR. Suverénně nejtěžší cenu si nakonec
odnesla šťastná majitelka výherního lístku od
stolu G. Poslední losovanou cenou byl krásný
dort s logem k desátému výročí klubu, který
věnoval náš sportovní klub. Dort se líbil všem
a každý jej chtěl vyhrát. Šťastným mohl být
pouze jeden a stal se jím Stanislav Čečil. Hudba
a tanec pokračovaly až do druhé hodiny ranní.
Potom už se i ti nejotrlejší odebrali do svých
domovů. I když si na letošní ples našlo cestu
méně návštěvníků než v minulých letech, může-
me na základě ohlasů směle prohlásit, že ples
byl opět velmi zdařilý. Věříme, že v příštím roce
bude ples zase vyprodán. Už nyní si proto
poznamenejte do svých diářů datum 3. února
2012 (první pátek v únoru) - budeme se na Vás
těšit!

Za MAESTROCLUB Petr Souček

Organizátoři plesu děkují sponzorům:
ONTRADE s.r.o., BARKOTEX s.r.o., Řeznictví Stárek, PALUMA plus s.r.o., Pivovar Kácov,
ACISTAV s.r.o., ACIS s.r.o., Salon Kolovraty, manželé Zolichovi, p. F. Hruška, p. F. Šlingr

Rezervace pomáhají pořadatelům plesy zvládnout
Vstupenky na oba karnevaly si i letos mohli zájemci objednávat prostřednictvím systému rezer-

vací. U sobotního Maškarního plesu se nám systém osvědčil, zatímco s rezervacemi na nedělní

Dětský karneval máme bohužel rozporuplnou zkušenost. Loni „dobrosrdeční“ organizátoři pustili

všechny účastníky na akci najednou - to znamená jak lidi s rezervacemi, tak i volně příchozí. V sále

se pak tísnilo téměř 200 lidí a důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejenže nebylo k hnutí

a sál byl silně vydýchán, ale agentura, která měla připraven bohatý program, musela kvůli nedos-

tatku místa improvizovat. 

Ale co je třeba zdůraznit – loni se přihodily dva drobné úrazy a proto letos pořadatelé v dobrém

úmyslu chtěli podobným nepříjemnostem předejít. Nejdříve tedy pouštěli lidi s rezervacemi,

a ostatním návštěvníkům bylo zatím doporučeno, aby chvíli počkali. Musíme konstatovat, že někte-

ří snahu pořadatelů respektovali, jiní však bohužel ne, a tak jsem si vyslechli i urážky. Byly ovšem

také kladné reakce. Těch návštěvníků, kteří organizátorům osobně poděkovali, si moc vážíme.

Kulturní dům U Boudů má stanovenou kapacitu a pokud má někdo v Kolovratech moc současný

stav změnit, ať tedy koná. Sokol, který tuto akci zastřešoval, tohle opravdu neumí. 

Měli bychom si uvědomit, že všichni ti, kteří se na pořádání této a ostatních akcí pod záštitou

TJ Sokol Kolovraty podílejí, tak činí ve svém volném čase a zdarma. Žádní „nadlidé“ v Sokole nej-

sou. Jsou to pouze lidé, kteří chtějí a dovedou připravit akce pro pobavení ostatních. 

Dovolíme si tvrdit, že prezentace akce byla dostatečná (Kolovratský zpravodaj, Kolovratské

měsíčníky, webové stránky naší městské části i TJ Sokol, nástěnky v obci, vyhlášení v obecním roz-

hlasu). Na všech plakátech a ve všech tiskovinách byl uveden rezervační mail a všichni občané

Kolovrat měli stejnou možnost si lístky objednat předem. 

A poznámka na závěr: Městská část Praha - Kolovraty měla před třinácti lety 1 404 obyvatel

a v loňském roce již 3 187 obyvatel, tudíž je pochopitelné, že se obec neustále rozrůstá. S názo-

rem „vždycky to tady tak bylo“ nemůžeme osobně souhlasit. A koneckonců i v TJ Sokol byla před

pár lety pouze tři mužstva a velmi opotřebované zázemí. Kdokoliv se přijde do areálu podívat dnes,

vidí, že změny jsou patrné na první pohled. Zavlažovaný trávník, hřiště s umělým povrchem a nové

šatny jsou samozřejmostí, v oddíle hraje 9 mužstev v několika věkových úrovních. 

Na závěr je nezbytné poděkovat organizačním týmům za skvěle připravené akce a také za pří-

spěvky sponzorům plesu. Iveta a Pavel Hrubých

Fotografie z obou akcí jsou k vidění na webových stránkách www.sokolkolovraty.cz, sekce

Fotogalerie/starší přípravka
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Zimní tenisová sezóna končí
Tenis se stal již celoročním sportem, a proto v zimě nejen trénujeme, ale naši

hráči se zúčastňují i turnajů.

Několik celostátních halových turnajů se podařilo vyhrát třem našim
hráčům. V dorostu je to Dominik Sochůrek, ve starších žácích Jan

Hanzal a v mladších žácích Milan Válek. Zvláště první dva jmeno-
vaní patří mezi nejlepší hráče v ČR. Dominik Sochůrek se kvali-
fikoval na přeboru Prahy na halové mistrovství ČR ve Frýdlantu
n.O., kde vybojoval bronzovou medaili ve čtyřhře. Jan Hanzal
vybojoval druhé místo v přeboru Prahy a také se kvalifikoval na

halové mistrovství ČR v Prostějově, kde postoupil do druhého kola
mezi 16 nejlepších hráčů v ČR.

Zatímco u nás se hraje soutěž družstev v květnu a v červnu, v USA
hraje Petr Roušar univerzitní ligu za New Jersey Institute of Technology již od ledna a ve svém
týmu je jednička. Dosud již
tým odehrál zápasy druž-
stev s Princeton University,
Cornell University, Fair-
field University, Lafayette
College, United States
Military Academy at West
Point a také s Monmouth
University. S ukončením
semestru končí i tato sou-
těž, a proto Petr Roušar
posílí kolovratské družstvo
dospělých již v polovině
května.

Ve všech juniorských
kategoriích hrajeme soutěž
družstev na úrovni 1. třídy,
což je druhá nejvyšší
možná soutěž. Věříme, že
hráči všech týmů se budou
snažit o co nejlepší umís-
tění v těchto soutěžích. 

Naším přáním je dosa-
hovat i nadále dobrých
výsledků a umístění. Proto
je třeba hledat a vychová-
vat další děti, které si
s chutí zahrají tenis
a budou schopny pokračovat a udržet postavení a jméno tenisového oddílu mezi předními praž-
skými kluby. Hana Vlastníková

Bowlingový turnaj
V sobotu 15. ledna 2011 se v herně na

Vojkově sešlo celkem 13 hráčů z MAESTRO
CLUBU Kolovraty, kteří se utkali v již 7. roč-
níku bowlingového turnaje O putovní pohár
prezidenta klubu. Turnaj se hraje na 2 kvali-
fikační kola, play-off a finále.

Nejlepší výkon v kvalifikaci předvedl Kamil
Konečný (obhájce loňského vítězství) celko-
vým náhozem 374 bodů, následovaný
Stanislavem Čečilem se 369 body a Jiřinou
Součkovou se 332 body. Poslední místo
v kvalifikaci obsadila Jana Konečná s 219
body. Kvalifikace určila dvojice (a jednu trojici)
pro play-off, kdy vítěz z dvojice postupuje do
finále A (boj o 1.-6. místo), poražený do finá-
le B (boj o 7.-13. místo).

O finále bojoval v trojici Kamil Konečný
s Petrem Součkem a Janou Konečnou, nej-
lepší výkon z trojice předvedla Jana Konečná
(145 bodů) a postoupila do finále. Z dalších
dvojic do finále postoupili Stanislav Čečil
(158 bodů), Marie Konečná (200 bodů),
Michal Šilar (158 bodů), Jaromír Dospěl (233
bodů) a Luděk Suchánek (183 bodů). 

Ve finále B nejlépe zahrál Petr Pavlů (233
bodů) a vybojoval tak 7. místo. Ve finále
A měli nejvíce sil Jana Konečná, Jaromír
Dospěl a Michal Šilar – jejich výkony se vešly
do rozmezí pouhých 7 kuželek – 3. místo
Jaromír Dospěl (179 bodů), 2. místo Michal
Šilar (184 bodů), 1. místo Jana Konečná (186
bodů). 

Podrobné výsledky: www.maestroclub.cz.
S bowlingovým pozdravem „Ať to padá“

Jana Konečná
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Ohlédnutí za zimní přípravou TJ Sokol Kolovraty

Již první týden v lednu se začala připravovat jednotlivá mužstva TJ
Sokol Kolovraty na jarní část sezóny. Příprava mládežnických celků
probíhala dva až třikrát týdně a to jak v tělocvičně základní školy tak
i na hřišti s umělým povrchem. Jako zpestření se o víkendech děti
účastnily halových turnajů a sehrály různý počet přípravných utkání.

V tomto období jsou tréninky směřovány k celkovému sportovnímu roz-
voji tak, aby v budoucnosti nedocházelo u dětí k tvorbě různých svalových
disbalancí. S účastí dětí jsme byli v tomto přípravném období spokojeni
a věříme, že jejich sportovní dovednosti se posunuly opět o krok dále.

Vyvrcholením přípravného období je pro mužstva přípravek a mladších žáků zimní soustředění
v Písku.

Bohužel nemůžeme být spokojeni s tréninkovou morálkou našeho prvního týmu mužů. Ani na
jednom tréninku se nesešli v plném počtu a pracovní zaneprázdnění jistě není hlavním důvodem.
Je to velká škoda, protože mužstvo by se zlepšovat mohlo a v případě kvalitní zimní přípravy
nebyl boj o postup zdaleka ztracen. 

Určitě jedním z důvodů je absence základny vlastních odchovanců, neboť A tým tvoří mnoho
přespolních hráčů. Zajistit do budoucna nové hráče bude pro Sokol velmi tvrdým oříškem.

Na závěr si dovolujeme poblahopřát našim trenérům k úspěšnému zvládnutí závěrečných
zkoušek a k dalšímu rozšíření kvalifikace pro trénování fotbalu. Rádi bychom také pozvali naše
příznivce na utkání všech mužstev Sokola Kolovraty.

Starší přípravka bude reprezentovat v Německu

Jak jsme již zmiňovali, počátkem června se zúčastníme mezinárodního fotbalo-
vého turnaje v zahraničí. Původně jsme měli hrát v Drážďanech, ale místní stadión
byl rozvodněným Labem poničen. Proto nám byla nabídnuta alternativa
v Moosburgu poblíž Mnichova, kde se kluci utkají s týmy Německa a Švýcarska.
Českou republiku bude zastupovat oddíl Starší přípravky z TJ Sokol Kolovraty. Pro

malé fotbalisty to bude prodloužený víkend plný dobrodružství a zážitků. Vše budeme bedlivě sle-
dovat a dokumentovat. Fotoreportáž z turnaje nabídneme už v příštím vydání Kolovratského zpra-
vodaje.

připravili Iveta a Pavel Hrubých

Středisko mládeže při TJ Sokol Kolovraty pořádá

Šestý ročník turnaje mladších přípravek

(ročníky 2003 a mladší) o putovní pohár

starosty Městské části Praha – Kolovraty

v sobotu 18. června 2011 na hřišti v Kolovratech

Šestý ročník turnaje starších přípravek

(ročníky 2001 a mladší) o putovní pohár

ředitele Základní školy Praha – Kolovraty

v neděli 19. června 2011 na hřišti v Kolovratech

Přijďte povzbudit naše nejmladší fotbalisty!

Nábor nových fotbalistů
TJ Sokol Kolovraty uvítá ve svých

řadách nové malé fotbalisty 
ročníků 2001 – 2006.

Pro doplnění týmů přijímáme i mládež do
žákovských oddílů. Hrajeme mistrovská

utkání Pražského fotbalového svazu 
a Mini cupu.

Přijďte se podívat na přípravu dětí, které již
reprezentují Kolovraty. Tréninky vedou kvalifiko-
vaní trenéři, kteří prošli přípravou a složili
potřebné licenční zkoušky. Pořádáme zimní
campy a letní přípravná soustředění na konci
prázdnin. Trénujeme v odpoledních hodinách na
hřišti Sokol Kolovraty. Více podrobností a kon-
takty na trenéry na: www.sokolkolovraty.cz.
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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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