
Pražský primátor Svoboda
otevřel nové hřiště

Kolovraty se opět připojily
ke Dnům evropského dědictví

Kolovratská škola v září
otevřela tři první třídy

Dotazník pomůže zlepšit
sociální služby v obci

Starosta přivítal dalších třicet dětí

Parkoviště už slouží motoristům

Primátor otevřel fotbalové hřiště

ZDARMA

Zpravodaj Městské části Praha Kolovraty

číslo 3/2011



... návštěva pražského primátora 2

Koncem září zavítal do Kolovrat pražský primátor Bohuslav Svoboda, aby slavnostně otevřel nové víceúčelové hřiště v sokolském areálu. Ještě předtím

však navštívil obyvatele DPS a předal jim televizní přijímač. Jeho další zastávkou byla mateřská a základní škola. Primátor se také seznámil s projektem

osmitřídního pavilonu se zázemím. V závěru

návštěvy pak přestřihl pásku u brány nového

hřiště. „Ne všechno je na práci primátora

příjemné. Toto je však jeden z nejhezčích

okamžiků. Mám pokaždé radost z toho, co

se podaří vybudovat prací obce. Je to

krásný počin pro další generace. Chtěl bych

vám všem poděkovat za vaše úsilí,“ ocenil

práci radnice primátor Svoboda.

Foto Ladislav Adámek
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Milí čtenáři,

Vaší pozornosti určitě neuniklo, že před časem bylo
vypsáno výběrové řízení na dočasné obsazení místa
vedoucího Infocentra s knihovnou. (O podrobnostech
mého odchodu se dočtete uvnitř zpravodaje.) Jeden
z adeptů na toto místo mi položil otázku, jak motivuji
své kolegy k lepším výkonům. Přiznám se, že jsem nad

tím nikdy nemusela nepřemýšlet. 
Měla jsem štěstí, že jsem po své předchůdkyni „zdědila“ senzační kolegy.

Obdivovala jsem Evu Černohorskou, která je knihovnicí celý život, jak dovedla
odhadnout vkus čtenářů. Sotva je zahlédla ve dveřích, rozběhla se po knihov-
ně, a než došli k pultu, už měli nachystanou hromádku podle svého gusta. 

Na asistenta Tomáše Bezoušku jsem se pokaždé mohla absolutně spoleh-
nout. Ohlídal termíny akcí, pečlivě připravil podklady, nikdy na nic nezapomněl.
Při korekturách měsíčníků a zpravodajů nenechal bez povšimnutí ani takové
detaily jako poloviční mezery při psaní data. A v poslední době, kdy se začal
věnovat lektorské práci, si ho chválili i pedagogové nebo návštěvníci Dnů
evropského dědictví. 

Pokud bych měla odpovědět na dotaz uchazeče, mnohdy naopak kolegové
motivovali a inspirovali mě. A stejně tak i návštěvníci infocentra, kteří přichá-
zeli s nápady, jak dramaturgii vylepšit. A to přesto, že v Kolovratech je nabíd-
ka tak bohatá, až si organizátoři nechtěně své návštěvníky přetahují.

Chtěla bych při této příležitosti poděkovat nejen svým nejbližším spolupra-
covníkům či kolegům z úřadu, ale také současnému i bývalému vedení za pod-
poru a skvělou spolupráci. Pro mě to bylo krásných šest let. 

Věřím, že Vaše infocentrum a knihovna zůstane i nadále místem hezkých
setkání a zážitků. 

Příjemný podzim přeje

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Milí kolovratští a lipanští spoluobčané,

nevím, zda patříte mezi ty, kteří si rádi připomínají,
jak čas rychle plyne. Skutečností však je, že letošní rok
se přehoupl už do své poslední čtvrtiny. Letní dny strá-
vené na koupališti, při sportu nebo při odpočinku na
vycházkových okruzích v okolí Kolovrat a Lipan jsou

pryč. Přesto věřím, že i podzimní měsíce nám přinesou pěkné dny, vhodné na
výlety s přáteli či s rodinou.

V létě jsme však v naší městské části pouze neodpočívali. Celé prázdniny
probíhala rekonstrukce původní budovy základní školy – byla provedena výmě-
na podlahy a některých oken, rekonstrukce šatny a také zateplení třídy v pří-
zemí tak, aby v září přišly naše děti do pěkného prostředí.

Díky grantu hl.m. Prahy mohly být v létě ošetřeny téměř tři tisíce mladých
alejových stromů v obci a blízkém okolí. Byl proveden tzv. výchovný řez, který
zajistí jejich zdravý růst a také prostupnost vycházkových cest. 

Do konce srpna se také podařilo dokončit parkoviště u vlakové zastávky.
Tato akce byla hrazena z finančních zdrojů městské části. 

Ve čtvrtek 29. září 2011 se uskutečnila návštěva primátora hl.m. Prahy pana
Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Pro mě osobně to bylo velice milé a přá-
telské setkání s nejvyšším představitelem hlavního města Prahy. Po krátkém

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,

před několika dny skončilo léto. Léto, které nám
z velké části propršelo. Z toho určitě neměly radost děti,
které si užívaly zasloužených prázdnin. Rok od roku mi
přijde, že prázdniny utíkají rychleji. Než se člověk stačí
pořádně otočit, prázdniny končí a školáci jdou opět do

školy. Prvního září se tak všichni sejdou ve škole a kolotoč písemek a domá-
cích úkolů začne nanovo. Letošní první školní den si jistě nejvíce budou pama-
tovat prvňáci, kteří šli do školy vůbec poprvé. 

Letos jsem měl to štěstí, že jsem do tohoto významného dne v životě člo-
věka byl zatažen takříkajíc naplno, neboť i můj syn šel prvního zářijového dne
do školy vůbec poprvé. Mohl jsem si tak vychutnat tu atmosféru, kdy se velká
většina prvňáčků do školy těší. Kdybych chtěl být škarohlíd, tak bych mohl
dodat „ono je to přejde“. Tak si všichni přejme, ať jim toto prvotní nadšení
vydrží co možná nejdéle. Je na místě popřát i celému pedagogickému perso-
nálu a rodičům, aby se v čilém duševním zdraví dožili i příštích prázdnin. 

Když jsem Vojtu vedl prvního září do školy, měl jsem čas zavzpomínat, jak
jsem šel poprvé do první třídy já. Je tomu už neuvěřitelných 28 let. Prvního září
1983 v Kolovratech do první třídy zasedlo 26 žáků. To se s letošní více než
sedmdesátkou prvňáčků nedá vůbec srovnat. Navíc letos zasedli do lavic
v nové budově základní školy v ulici K Poště. To my jsme se tehdy učili
v základní škole v ulici Mírová, kde se nyní připravují až vyšší ročníky. 

Při téhle vzpomínce jsem si opět uvědomil, jak se naše městská část za
poslední roky rozrostla. Musíme se společně snažit, abychom zajistili finance
na vybudování nové základní školy, aby i další prvňáci mohli v klidu a pohodě
zasednout do školních lavic přímo v Kolovratech. 

Přeji vám hodně pohody do podzimních dní. 
Ing. Petr Souček, PhD, zástupce starosty
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uvítání v Infocentru se primátor prošel spolu s ostatními zastupiteli a občany
po Kolovratech. Nejdříve jsme se zastavili v Domě s pečovatelskou službou,
kde nás obyvatelky - naše seniorky, přivítaly a pohostily. Další zastávkou byla
návštěva nového pavilonu základní a mateřské školy. Poté jsme pokračovali
kolem nového parkoviště u vlakové zastávky a cestu po městské části jsme
zakončili u nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které primátor
Svoboda slavnostně otevřel. Bylo to příjemné setkání a v blízké době náš čeká
ještě jedna událost: Všechny Vás srdečně zvu na setkání zastupitelů s občany,
které se koná dne 19. října 2011 od 18 hodin v sále Kulturního domu U Boudů. 

Úplně na závěr Vás chci informovat o jedné rozsáhlé investiční akci, která
nás čeká v podzimních měsících. Bude provedena rekonstrukce asfaltového
povrchu komunikace Do Lipan, spojka Kolovraty-Lipany. Akce bude realizová-
na prostřednictvím Odboru městského investora hl.m. Prahy. O konkrétních
termínech zahájení a ukončení prací a také o objízdných trasách budete včas
informováni.

Přeji Vám krásné podzimní dny a těším se na setkání s Vámi
Ing. Michal Habart, 

starosta MČ Praha - Kolovraty

Redakce Kolovratského zpravodaje se omlouvá místostarostovi

Mgr. Pavlu Ondrouškovi, u jehož zamyšlení v minulém čísle uvedla

nesprávné jméno.
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Kolovraty přivítaly 
další tři desítky dětí

V září přivítali zástupci obce další tři desítky dětí,
které si tak odbyly svoji první společenskou událost.
Šťastné vykročení do života popřála dětem zastupi-
telka Iveta Hrubá. Pro starostu Michala Habarta je
vítání dětí rovněž jednou z nejkrásnějších slavností,
u kterých může být. „Mám radost, že se obec stále
rozrůstá. Je to důkaz, že se Kolovraty stávají plno-
hodnotnou obcí,“ řekl starosta. –ouj-

Nové sazby místních poplatků jsou na webu Prahy
Ke dni 1. lednu 2011 nabyl účinnosti nový procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým je mj. upra-

vena správa místních poplatků. V návaznosti byl změněn i zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Proto
bylo nezbytné, aby hl. m. Praha přijala v té souvislosti také změny některých obecně závazných vyhlášek. 

Statutem hl. m. Prahy a na základě vyhlášek hl. m. Prahy jsou přeneseny některé činnosti na městské části.
Správu místních poplatků pak vykonávají všechny úřady městských částí pro své správní území. Městská část
Praha – Kolovraty prostřednictvím svého úřadu zajišťuje správu těchto místních poplatků: 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (vyhl. 5/2011 Sb., HMP s účinností od 1. 7. 2011)
Místní poplatek ze psů (vyhl. hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., HMP, poslední novela vyhl. hl. m. Prahy č. 8/2011
Sb., HMP nabyla účinnosti 1. 7. 2011)
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení (vyhl. hl. m. Prahy
č. 9/2010 Sb., HMP, poslední novela vyhl. hl. m. č. 7/2011 Sb., HMP nabyla účinnosti 1. 7. 2011)
Správu těchto tří „místních poplatků“ zajišťuje odd. účtáren a místních poplatků finančního odboru ÚMČ (při

ÚMČ Praha - Kolovraty pracovnice Iveta Lišková). 

Místní poplatek ze vstupného (vyhl. hl. m. Prahy č. 10/2011 Sb., HMP s účinností od 1. 7. 2011)
Správu tohoto poplatku zajišťuje odd. správních věcí a legislativy odboru vnitřní správy ÚMČ, tajemnice úřadu
Radana Šímová ve vazbě na ohlašování, pořádání místních kulturních akcí a správu sálu KD. 

Bližší informace poskytne a na dotazy odpoví správci příslušných místních poplatků. Úplně znění těchto

obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy lze získat na webových stránkách http://www.praha.eu/jnp/cz/home/

magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html

V tištěné podobě pak lze získat vybrané části (pro správní území MČ Praha – Kolovraty) na vyžádání u pří-

slušných správců místního poplatku. Radana Šímová, tajemnice ÚMČ

Kriminalita v Praze klesla i díky všímavým občanům
Přestože kriminalita v Praze v posledních letech podle statistik poklesla, kolovratští strážníci si

na nedostatek práce stěžovat nemohou. V létě zaznamenali zvýšený po-čet krádeží litinových krytů
kanálů, starali se o pořádek v ulicích u koupaliště, kde návštěvníci rádi nechávají stát svá vozidla,
a věnovali se také preventivním akcím.

Pane veliteli, s jakými projevy kriminality jste se potýkali v letních měsících?
V Kolovratech bylo nahlášeno odcizení litinových krytů z pěti kanálů. Tento případ však nebyl ojedinělý, na kráde-

že upozornili i okolní obce Nedvězí, Dubeč či Královice. V Říčenech zmizelo celkem šestnáct poklopů. Zřejmě se jed-
nalo o jednorázový nájezd zlodějů. Na základě těchto případů jsme provedli kontrolu v okolních sběrnách, ale poklo-
py z kanálů ani stopy po nich jsme nenašli. Zatím se zloděje nepodařilo vypátrat ale celá věc je i nadále v šetření.

Od loňského roku je v provozu nová parkovací plocha na konci obce určená zejména návštěvníkům koupa-
liště. Naučili se motoristé využívat toto místo k odstavení svých vozidel?

V teplém období, kdy koupaliště denně navštěvovaly stovky lidí, bylo parkoviště obsazeno jen z poloviny. Mnozí
bohužel opět nechávali svá auta stát v ulici Nad Nádrží. Na telefonické oznámení naše hlídka do této přeplněné ulice
zajížděla i pětkrát denně a to především v odpoledních hodinách. Přitom označení příjezdu k parkovišti je výrazné.
Pravidelně jsme také kontrolovali, zda jsou v pořádku značky navádějící řidiče správným směrem. O případných
nedostatcích byl ihned informován nájemce koupaliště.

Vyskytly se i jiné problémy v souvislosti s provozem areálu?
Občas se přihodilo, že nezvaní hosté koupaliště v pozdních nočních hodinách hledali osvěžení a posilněni alko-

holem přelezli plot. Jejich hlučné chování ale neušlo pozornosti místních obyvatel a strážníci měli o práci postará-
no. Takové jednání pak bylo na místě řešeno blokovou pokutou. 

K vaším pravidelným povinnostem patří i dopravně – bezpečnostní akce. Jak dopadla poslední?
Akce se konají v součinnosti policie ČR a služby kriminální policie. V pozdních nočních hodinách jsme průběžně

kontrolovali řidiče motorových vozidel, abychom zjistili, zda neřídí pod vlivem alkoholu anebo nepřevážejí materiál
pocházející z trestné činnosti. Také nám tyto akce pomáhají zjistit pohyb závadových osob. Naše poslední akce toho-
to druhu dopadla dobře, dokonce jsme ani nenarazili na nikoho, kdo by řídil pod vlivem alkoholu.

Jsou v plánu další preventivní akce tohoto typu?
Na podzim se pravidelně zaměřujeme na dětská hřiště, kde vyhledáváme nežádoucí a nebezpečné předměty, a to

nejenom injekční stříkačky, ale třeba i kusy skla. Tuto činnost vykonávají strážníci při běžné hlídkové činnosti
a především pracovníci prevence kriminality v rámci akcí „bezpečné hřiště“.

Je podzim specifický na některé projevy trestné činnosti?
Nejde ani tak o trestnou činnost jako porušování některých zákonů, či vyhlášek. Například na podzim lidé často

pálí listí a jiný travní odpad po úklidu svých zahrad. Chtěl bych je proto tímto vyzvat, ať tak nečiní a odpad ze zahrad
likvidují v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. Je třeba si uvědomit, že nepříjemný kouř pak obtěžuje
nejen nejbližší sousedy.

Podle statistiky za poslední tři čtyři roky kriminalita v Praze klesla. Čím si tento pozitivní jev vysvětlujete?
Pro policejní složky je to rozhodně potěšující zpráva. Svědčí to o tom, že součinnost Policie ČR, Městské policie

a ostatních bezpečnostních složek je rok od roku kvalitnější. Navíc při každé akci nabýváme nové zkušenosti a jsme
schopni reagovat pružněji. A v neposlední řadě se zlepšuje i spolupráce s veřejností. Lidé si už uvědomili, že je lepší
zavolat, když něco podezřelého zpozorují, než neudělat vůbec nic. Také už vědí, že není třeba čekat na úřední den,
ale že nás mohou kontaktovat kdykoliv.

Odrazil se pokles kriminality i v Kolovratech?
I když se například s projevy sprejerství můžeme setkat poměrně často, mohou se kolovratští strážníci pochlubit

nejvyšším počtem zadržených sprejerů v rámci obvodu Praha 15, tedy našeho obvodního ředitelství. Velkou službu
nám prokazují služební motocykly, které našim hlídkám umožní rychle reagovat v terénu a zkontrolovat i špatně 
přístupná místa podél protihlukových zdí u trati v Prknovce, nebo jiná riziková místa. -ouj-

Blahopřejeme
jubilantům

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Kubanová Libuše • Voborová Zdenka
MUDr. Šlosarčík Vladimír • Kadlus Jiří 

Seková Marie • Beneš Miroslav
Břečka Jaroslav • Rottrová Marie
Křečková Marie • Vaňková Marie

Maudrová Božena • Kuchtová Olga
Čamrová Drahomíra • Hynková Eva

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Přistavení kontejnerů 
Kontejnery na velkoobjemový odpad
úterý 25. října 2011, stanoviště:
1) ulice Al. Hochové nad žel. zastávkou
2) ulice Mírová, parkoviště pod kostelem
3) ulice U Vodice, parkoviště
4) Lipany, náves
úterý 22. listopadu 2011, stanoviště:
1) ulice Al. Hochové nad žel. zastávkou
2) ulice Mírová, parkoviště pod kostelem
3) ulice U Vodice, parkoviště

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

Kontejnery na biologický odpad
neděle 23. října, 13 – 16 hod., stanoviště
1) ul. Mírová, parkoviště pod kostelem 
2) ul. Meduňková, náměstí 
3) Lipany, náves
neděle 13. listopadu, 13 - 16 hod., stanoviště:
1) ulice Mírová, parkoviště pod kostelem 
2) ulice Meduňková, náměstí
Akci zajišťuje a hradí Odbor ochrany životního pro-

středí z rozpočtu hlavního města Prahy (z paragrafu

prevence vzniku odpadů).

Vladislava Matinová
odbor správy majetku ÚMČ Praha-Kolovraty
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Parkoviště u vlakové zastávky zlepší komfort obyvatel Kolovrat
V září začalo motoristům sloužit parkoviště u vlakové zastávky, které přispěje ke zklidnění provozu v ulici K poště. O této potřebné

stavbě, ale také o projektu cyklotrasy s chodníkem do Lipan či o plánované výstavbě tenisových kurtů referuje místostarosta a šéf
stavební komise Ing. Petr Souček, PhD.

Čtenáře Kolovratského zpravodaje pravidel-
ně informujeme o budování silničního obchva-
tu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, který se
dotkne i Kolovrat. Jaká je aktuální situace
výstavby této komunikace?

Projekt je v tuto chvíli pozastaven, neboť
ministerstvo pro místní rozvoj ve druhé polovině
srpna zrušilo územní rozhodnutí na východní
část Pražského okruhu v úseku od dálnice D1 do
Běchovic. Úřad vyhověl námitkám přibližně 180
odvolatelů, převážně z Běchovic a Dubče a magi-
strátu vytkl řadu vážných pochybení a rozporů
s právními předpisy, a tak se celý proces výstav-
by opět protahuje.

Aktuálním tématem jsou také místní komuni-
kace, a to cyklotrasa a chodník spojující
Kolovraty a Lipany. Pokud už obec podnikla
první kroky pro zahájení stavby, kdy začne toto
propojení sloužit lidem?

Vedení městské části věnuje tomuto tématu vel-
kou pozornost. Vzhledem k omezeným finančním
zdrojům bude projekt realizován po etapách. V sou-
časné chvíli máme zabezpečené finanční prostřed-
ky potřebné na rekonstrukci stávající komunikace,
která je místy již v dezolátním stavu a opravu nez-
bytně potřebuje. Silnice dostane zcela nový povrch
a bude také mírně rozšířena. Změna parametrů
vozovky umožní její převod na Technickou správu
komunikací (TSK), což městské části ušetří stotisí-
cové částky hrazené TSK jako kompenzaci za zimní
údržbu. Díky pochopení odboru městského inves-
tora Magistrátu hl. m. Prahy bude možno začít
stavbu realizovat ještě letos.

A kdy přijdou na řadu chodníky?
Vybudování chodníku proběhne ve druhé fázi

a dojde k němu nejdříve příští rok. Zásadní pod-
mínkou je úspěšný výkup pozemků - většina
pozemků pod budoucí stezkou je v soukromém
vlastnictví. Jak vlastní odkup, tak i následná rea-
lizace je limitována finančními prostředky, které
městská část na tento projekt získá.

Návštěvníci Kolovrat upozorňují na vybledlé
informační panely s mapkami vycházkových
okruhů. Počítá se s výměnou plánků za nové?

Vzhledem k úspornému rozpočtu s výměnou
informačních tabulí letos nepočítáme. Situaci
vyhodnotíme koncem roku, kdy bude jasnější
výsledek hospodaření městské části.

Za pár měsíců nastane zima a občany bude
zajímat, jak se obec vypořádá se zimní údržbou
komunikací. Počítá se také s údržbou ulic,
které zatím nejsou majetkem obce. Jedná se
o celkovou plochu 22 000 m2.

Zimní údržbu bude obec zajišťovat obdobně
jako v minulých letech: veškeré komunikace jsou
z hlediska důležitosti rozděleny do tří zón a úklid
sněhu bude probíhat podle tohoto klíče. Zařazení
jednotlivých komunikací do příslušných zón bude
zveřejněno na webových stránkách obce. Údržbu
komunikací, na nichž je provozována městská
hromadná doprava, tedy ulic Mírová, Do Lipan,
V Listnáčích, Do Kopečka, a dalších, zajišťuje
TSK. Jinak bude údržba prováděna bez ohledu na
majetkové vztahy, protože naší prioritou je zajis-
tit bezpečný pohyb obyvatel v obci. 

Lidé také upozorňují na plevel rostoucí mezi
spárami zámkové dlažby chodníků. Počítá se
s plošným odstraněním plevele?

Domnívám, že vzhledem k nadcházejícímu
podzimu by tato akce letos již neměla význam.
Dovedu si však představit, že bychom tuto služ-
bu zahrnuli do požadavků na údržbu zeleně
v příštím roce. V této souvislosti bych však chtěl
znovu připomenout, že povinnost pečovat o svůj
majetek mají všichni vlastníci pozemků, nejen
městská část. 

V září začalo sloužit motoristům parkoviště
u vlakové zastávky. Můžete tuto stavbu blíže
okomentovat?

Naše městská část se dlouhodobě snažila
vybudovat v okolí areálu mateřské a základní
školy parkoviště, které by sloužilo zejména
k obsluze tohoto areálu. V loňském roce se nám
konečně podařilo podepsat se státní organizací
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) smlou-
vu o dlouhodobém pronájmu pozemku u vlakové
zastávky, který je pro tyto účely ideální, a také
získat nemalé finanční prostředky na vybudování
parkoviště. 

V letošním roce se mohly práce na výstavbě
parkoviště konečně rozběhnout v plném proudu.
I přes některé komplikace, které nás při staveb-
ních pracích provázely, jsme vše dokázali zvlád-
nout a začátkem září otevřít parkoviště pro veřej-
nost. Kapacita parkoviště je 34 parkovacích míst,
z nichž dvě jsou vyhrazena pro invalidy. Příjezd je
z ulice Albíny Hochové. Parkoviště je doplněno
bezbariérovým přístupem k vlakové zastávce ve
směru na Prahu. Pro přístup k zastávce ve směru
na Benešov je možné i nadále použít úrovňový
přechod se světelnou signalizací. 

Směrem k areálu MŠ a ZŠ je parkoviště
doplněno chodníkem, který slouží k příchodu do
těchto prostor. Propojovací chodník ústí do areá-
lu za posledním pavilonem mateřské školy, kde je
osazena branka. Vstupní branka do areálu bude
mít stanovený režim, který se v prvních měsících
používání bude testovat a upravovat tak, aby to
bylo ku prospěchu všech. 

Jak byla celá akce financována?
Financování nebylo jednoduché. V průběhu

realizace došlo k navýšení rozpočtu, což bylo
způsobeno výstavbou bezbariérové přístupové
rampy, navýšením počtu parkovacích míst
a stavbou propojovacího chodníku. Celá akce
byla realizována ve dvou etapách, kdy první
etapa byla hrazena z dotací hl. m. Prahy v rámci

akce TV (technická vybavenost) Kolovraty ve
výši 2.138 tis. Kč a druhá etapa je hrazena
z vlastních zdrojů městské části ve výši 
1.120 tis. Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na
cca 3,2 mil. Kč. 

Jaký režimem pro parkoviště platí?
Režim parkoviště je zatím nastaven jako zcela

volný. Situaci na parkovišti budeme monitorovat,
a pokud se z něj stane falešné parkoviště P+R,
budeme muset přistoupit k jistým restriktivním
omezením. Naším hlavním cílem je, aby parko-
viště sloužilo občanům naší městské části a zej-
ména k obsluze areálu MŠ a ZŠ. Pokud by to
mělo být jinak, budeme to řešit úpravou režimu,
tedy restrikcemi pro rezidenty, časově omeze-
ným stáním a podobně. 

Počítá se s instalací sloupů veřejného osvět-
lení podél chodníku od parkoviště k pavilo-
nům?

O výstavbě sloupů s veřejným osvětlením se
zatím neuvažuje, pro městskou část by se jedna-
lo o výdaje, které si v tuto chvíli nemůže dovolit.
Již samotná výstavba parkoviště a chodníku zna-
menala pro obec citelný zásah do rozpočtu.
V areálu parkoviště však budou probíhat ještě
některé dokončovací práce, jako je úprava
povrchů, V současné době ještě řešíme přístup
od parkoviště na nástupiště protihlukovou stě-
nou, neboť za dveřmi na nástupiště nenavazuje
přímo zámková dlažba. Musíme kontaktovat
majitele pozemku, tedy SŽDC, zdali bychom
zhruba tři metry chybějící zámkové dlažby mohli
doplnit a tím zkvalitnit příchod na nástupiště.
Jinak doufáme, že výstavba parkoviště zlepší
komfort obyvatel městské části a zklidní ulici
K poště. Osobně uvítám jakékoliv postřehy
a náměty související s provozem.

Nedávno obec hledala kupce pozemku na
Července, který by na něm vybudoval a provo-
zoval předškolní zařízení nejméně po dobu
deseti let. Jak výběrové řízení dopadlo?

Naše městská část vypsala v průběhu června
výběrové řízení na pozemek o výměře 5 650 m2.
Hlavní podmínkou je nutnost vybudování a pro-
vozování objektu s převažující funkcí předškolní-
ho zařízení nejméně po dobu 10 let od kolaudač-
ního rozhodnutí. Do konce srpna, kdy byla
uzávěrka výběrového řízení, nebyla bohužel pod-
ána žádná nabídka. Městská část bude nadále
hledat vhodného zájemce, neboť získané finanč-
ní prostředky bychom rádi využili na financování
výstavby nového pavilonu základní školy. 

Je do konce roku v plánu větší akce?
Po delším jednání byla podepsána smlouva

o dlouhodobém pronájmu pozemků pro výstavbu
víceúčelové sportovní haly a krytých tenisových
kurtů. Městská část tak vychází vstříc rostoucí
poptávce po prostorách, které by umožnily sport
i v zimním období, neboť kapacita školní tělo-
cvičny již nedostačuje. Pozemky se nacházejí při
ulici Do Hlinek, v bezprostřední blízkosti teniso-
vých kurtů. Předpokládáme, že stavební práce
začnou ještě letos a od příštího roku budeme
moci nová sportoviště již naplno využít.

Blanka Oujezdská
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Novinky v dopravě
Začátkem září byla prodloužena autobusová

linka č. 193 až k vršovickému nádraží.
Cestující z jihovýchodní části Prahy a Říčan-

ska tak získali při použití vlaku s přestupem na
tuto linku rychlé spojení s centrální částí Prahy
4, Thomayerovou nemocnicí či Institutem klinic-
ké a experimentální medicíny.

Výstupní a nástupní zastávka je umístěna
přímo před budovou vršovického nádraží.
Všechny spoje na lince jsou zajištěny bezbarié-
rovými vozidly, ve špičce jezdí autobusy v osmi-
minutovém intervalu.

Linka je vedena po následující trase: Nádraží
Vršovice – Náměstí bratří Synků – Nuselská rad-
nice – Pražského povstání – Pankrác –
Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – IKEM
– Ústavy Akademie věd.

Organizátor Pražské integrované dopravy
zveřejnil konečný návrh vlakového jízdního
řádu.

Přestože se pro příští rok počítá v některých
krajích s redukcí osobní dopravy, objem vlaků na
benešovské a ostatních tratích v okolí Prahy zůs-
tává stejný jako v letošním roce. Některé osobní
vlaky od Benešova budou nově vedeny až do
stanice Praha Horní Počernice. 

České dráhy navíc předpokládají, že od nové-
ho jízdního řádu nasadí jednotky City Elefant na
další vlaky. Výsledkem by mělo být 23 spojů
v každém směru, což je o jedenáct párů více než
v současném jízdním řádu. 

Změnou tarifu Pražské integrované dopravy
byly také zvýšeny přirážky za jízdu „načerno“.

Cestující bez platného jízdního dokladu zapla-
tí nově při kontrole k jízdnému přirážku ve výši
800 Kč, a to v případě, zaplatí-li tuto částku na
místě nebo do patnácti dnů v doplatkové poklad-
ně Dopravního podniku. Po uplynutí tohoto
období se přirážka zvyšuje na částku 1000 Kč.
V případě, že je cestující držitelem předplatního
kuponu na Opencard či klasické tramvajenky,
a tuto kartu sebou při kontrole nemá, může ji
dodatečně prokázat do patnácti dnů. V tomto pří-
padě se uložená pokuta stornuje a cestující
zaplatí pouze manipulační přirážku ve výši
50 Kč. Toto dodatečné prokázání karty však
neplatí při použití vlaků. 

V prostorách zákaznického centra Českých
drah na pražském hlavním nádraží bylo ote-
vřeno informační centrum zaměřené na pod-
ávání komplexních informací o Pražské inte-
grované dopravě. 

Pracovníci zákazníkům vyhledají a vytisknou
spojení nejen po Praze, ale i za jejími hranicemi,
doporučí cestujícímu nejvýhodnější jízdenku či
informují o výlukách a mimořádnostech. Pře-
pážka je otevřena v pracovní dny od 08.00 do
19.00 hod.

Servis výpočetní techniky, 
počítače, notebooky, tiskárny, LCD
Telefon: 737 500 211 (Kolovraty)

Úřad MČ Praha – Kolovraty hledá distributora 
kolovratských měsíčníků a zpravodajů. 

Informace v Infocentru s knihovnou, 
tel. 267 710 613 nebo 723 93 55 11

Odlehčovací služba v Uhříněvsi pomůže s péčí o seniory
Komunitní centrum v Uhříněvsi (ul. Přátelství 158/78) nabízí odlehčovací sociální službu pro lidi, kteří peču-

jí o seniory nebo zdravotně postižené rodinné příslušníky či známé. Dočasným převzetím péče o tyto osoby jim
centrum umožní nezbytný odpočinek nebo poskytne čas k řešení osobních záležitostí jako je dovolená, lázeň-
ský pobyt, hospitalizace v nemocnici. Cena se pohybuje od 85 do 100 Kč za 1 hodinu péče + 100 Kč za dopra-
vu sociálního pracovníka ke klientovi. 

Bližší informace: Ladislava Dolínková, tel. 723 568 851.

V kultuře se začíná pracovat, když ostatní končí
Ke konci letošního roku odejde z čela kolovratského Infocentra s knihovnou vedoucí Blanka

Oujezdská. Skvělá kreativní organizátorka, která nehleděla na čas a během společenských akcí
se návštěvníkům věnovala třeba až do půlnoci. Během jejího působení se stalo kolovratské kul-
turní zařízení díky své otevřenosti a příjemnému prostředí známé v celém knihovnickém světě.
Na doporučení Městské knihovny v Praze zavítali nejednou do Kolovrat knihovníci či radní
z jiných městských částí, aby načerpali inspiraci pro budování podobných knihoven u nich. Kam
budou směřovat kroky Blanky Oujezdské, to se dočtete v následujícím rozhovoru.

Po šesti letech odcházíte z postu vedoucí Infocentra s kni-
hovnou v Kolovratech. Co vás přivedlo k tomuto rozhodnutí? 
Manžel dostal nabídku pracovat tři roky jako vojenský poradce na
Stálém zastoupení ČR při Evropské unii a já jsem se rozhodla ho
se synem následovat. Nebylo to snadné, protože jsem si uvědo-
mila, že se budu muset na nějaký čas rozloučit s lidmi, které mám
ráda, a také opustit práci, která mi přirostla k srdci. Potěšilo mě
však, že se budu moct za tři roky do Infocentra vrátit. Velmi si
vážím toho, že se mnou vedení obce počítá.

V republice funguje kolem pěti tisíc knihoven. Infocentrum s knihovnou v Kolovratech se řadí k těm
úspěšnějším. Co je naší přidanou hodnotou? 
Kolovraty měly štěstí, že před deseti lety se knihovna zásluhou bývalého vedení obce v čele se starostou
Markem Ovečkou přestěhovala do moderních prostor a rozšířila se o infocentrum. Dnes už totiž nestačí, aby
knihovny plnily pouze svoji základní funkci bez dalších služeb pro místní obyvatele, ale také pro přespolní
návštěvníky. Kolovratské infocentrum od začátku funguje jako klubové zařízení s minigalerií a je místem, kam
lidé chodí nejen za vzděláním, ale rádi se zde setkávají při nejrůznějších příležitostech. Těší nás, že pro nové
obyvatele je jakousi vstupní bránou do jejich nového domova. Jen co vybalí poslední banánovou krabici, přijdou
se zeptat, co všechno jim Kolovraty mohou nabídnout. 

Máte za sebou zdařilé působení, což dokládá i ocenění v soutěži Knihovna roku, které jste před dvěma
roky přebírala z rukou ministra kultury. Jaký byl váš recept na vedení této kolovratské instituce?
Je důležité naslouchat lidem a nechat se inspirovat jejich nápady. A pak už jen stačí najít volný termín v diáři
a nehledět na čas. Často říkám, že my začínáme pracovat, když ostatní končí. Ale tak to v kultuře chodí. Komise,
která nominované knihovny posuzovala, ocenila právě funkci komunitního centra. Ale důležitou roli hraje také
prostředí. Členové komise se shodli na tom, že pokud by se uděloval titul „miss knihoven“, kolovratské zaříze-
ní by jednoznačně zvítězilo. Návštěvníci odjinud mají dokonce dojem, že infocentrum je zbrusu nová stavba, což
svědčí o tom, že projekt je opravdu nadčasový.

Výstavy, přednášky, kulturně-společenské akce, pořady pro děti, tedy desítky akcí ročně. Které si kolo-
vratští oblíbili nejvíce?
Vedle pravidelných vernisáží výstav, které jsou vděčnou příležitostí k setkávání, si hned vybavím večerní kurzy
pro tvořivé ženy a dívky. Čtecí stolky s lampičkami našly nové využití a přestože kurzy běžely snad dva roky
a většinou v páteční podvečery, vůbec mi nevadilo zůstávat v práci. Po dlouhém týdnu byly „tvořilky“ vděčné
za chvilku pro sebe a do infocentra pokaždé přinesly příjemnou atmosféru. Ale nerada bych opomenula další
akce, jako jsou třeba velmi žádané dopolední literární i jiné přednášky pro školy.

Často se setkávám s názorem, že pracovník v knihovně pouze přijímá od čtenářů vrácené knihy a vydá-
vá nové k vypůjčení. Ve zbývající době si čte ve svých oblíbených knihách. O povolání knihovníka tak sní
řada lidí. Ale než si čtenář knihu odnese domů, či se stane konzumentem akce, stojí za tím náročná, mnoh-
dy neviditelná práce. Přibližte zákulisní život v kolovratské knihovně. 
Zájemci o místo vedoucího byli celkem překvapeni, co tato práce obnáší. Ale to je podobné, jako třeba s povo-
láním učitele, na němž někteří vidí jen dopolední pracovní dobu a dva měsíce prázdnin. Organizátor si žádnou
akci nevychutná dosyta, protože musí myslet na to, aby vše klaplo a lidé odcházeli spokojeni. Příprava kolo-
vratského zpravodaje včetně grafického zpracování je téma na samostatnou kapitolu. A práce knihovníka? Ten
musí umět neomylně sáhnout do regálu a vyhovět požadavku každého čtenáře. A dlouholetá knihovnice Eva Čer-
nohorská to umí dokonale.

Jaké plány máte v hlavním městě Evropy? 
Chtěla bych se hlavně zdokonalit v angličtině a francouzštině, což bez intenzivních kurzů nejde. 

Na co se nejvíce těšíte?
Těším se na kvalitní potraviny, sýry, víno a sedm stovek druhů piva. 

Stanete se čtenářkou bruselské knihovny? 
To není špatný nápad. Ale se svojí úrovní francouzštiny asi začnu v dětském oddělení.

Jaký je kulturní život Belgičanů?
Belgičané dodržují tradice a při liturgických svátcích proudí ulicemi davy lidí v historických kostýmech.
Například ve městě Ath se konají velkolepé oslovy s průvodem obřích figurín, alegorických vozů a dobové
hudby. Pro Mons je zas typický festival, kdy davy lidí pomáhají svatému Jiří zvítězit nad drakem. Velkou podí-
vanou jsou také rekonstrukce napoleonských bitev u Waterloo. Je zajímavé, že tyto akce nejsou příliš propago-
vány, ale přesto o nich všichni vědí. Tomáš Bezouška

INZERCE
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Jak zlepšit sociální služby v MČ Praha 22 – dotazníková akce

V roce 2008 proběhla v Městské části Praha - Kolovraty dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjistit, jak zlep-
šit život seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám, dětem a mládeži v našem správním obvodě.

Po vyhodnocení tohoto dotazníkového průzkumu byl zpracován celkový přehled prioritních oblastí pro
cílové skupiny „senioři a zdravotně postižení“ a „rodina, děti, mládež“ ve Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb pro Městskou část Praha 22 a Městskou část Praha - Kolovraty.

V minulém období byly rozpracovány zejména tyto priority: 

• Pečovatelská služba MČ Praha 22 – rozšíření 
• Podpora a rozšíření pečovatelské služby v MČ Praha-Kolovraty 
• Infocentrum MČ Praha 22 
• Odlehčovací služby v MČ Praha 22 
• Zřízení stacionáře pro seniory a zdravotně postižené v MČ Praha 22 

Tyto priority jsou průběžně naplňovány. 

Na území Prahy 22 jsou zaregistrovány a občanům jsou k dispozici tyto sociální služby:
1. Pečovatelská služba MČ Praha 22
2. Pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou Kolovraty
3. Terénní odlehčovací služby a poradenství, občanské sdružení Dolly

V současné době připravujeme následný plán rozvoje sociálních služeb. Obracíme se proto na Vás, občany
Kolovrat a Lipan, s žádostí o Váš pohled na potřeby v sociální oblasti:

1. Jaké sociální služby v Praze 22 podle Vás chybí? (Zaškrtněte max. 5 odpovědí.) 

❏ služby osobní asistence (služby poskytované v domácnosti osoby, pomoc při péči o vlastní osobu, zajiš-
ťování stravy, chodu domácnosti, kontaktu se společenským prostředím)

❏ doprava pro zdravotně postižené (např. částečně hrazená služba dopravy „na zavolání“ nebo „na objed-
návku“)

❏ sociální poradenství (např. informace o možných službách, pomoc při vyřizování různých dávek a pří-
spěvků atd.)

❏ právní poradenství (pomoc s řešením drobných právních záležitostí) 
❏ Domov pro seniory (pobytová služba pro seniory, celodenní péče, poskytnutí ubytování, stravy, apod.)
❏ hospicové služby (pomoc těžce nemocným a umírajícím) 
❏ rozšíření pečovatelské služby (o víkendech, déle do večera) 
❏ Home Care - ošetřovatelské služby (podání léků, injekce, převazy apod. přímo v domácnosti klienta) 
❏ chráněné bydlení, můžete uvést pro jakou cílovou skupinu 

❏ půjčovna nebo prodej zdravotních pomůcek 
❏ uzpůsobení stávajících sociálních služeb pro seniory také potřebám zdravotně postižených 
❏ možnost dietního stravování 
❏ aktivizační činnosti (společník, předčítání apod.) 
❏ pomoc s péčí o blízkou osobu (tzv. odlehčovací služby) 
❏ denní stacionář (ambulantní péče o seniora či zdravotně postiženého v průběhu dne) 
❏ rehabilitace 
❏ jiné, vypište:

❏ jesle 
❏ raná péče 
❏ pedagogicko psychologická poradna 
❏ volně přístupné, neplacené (nízkoprahové) kluby pro neorganizované děti a mládež 
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❏ zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež o prázdninách a svátcích 
❏ občanská poradna 
❏ rodinná poradna 
❏ mateřské centrum 
❏ pomoc rodičům při přechodu z rodičovské dovolené do zaměstnání (např. rekvalifikační kurzy) 
❏ pomoc v případě domácího násilí 
❏ pomoc v rodinách, kde je vývoj dětí ohrožen krizovou sociální situací (pomoc s vedením domácnosti, hos-

podařením, přípravou dětí do školy, nácvik sociálních dovedností apod.) 
❏ jiné, vypište:

2. V případě, že byste pro sebe (nebo osobu, o niž pečujete) potřeboval(a) zajistit stálou péči, jaké
formě byste dal(a) přednost: (Zaškrtněte jen jednu odpověď.) 

❏ využít pomoci blízkých v domácím prostředí (rodina, přátelé)
❏ kombinaci služeb poskytovaných v domácím prostředí (např. pečovatelská služba, osobní asistent)

a pomoci blízkých lidí 
❏ kombinaci služeb poskytovaných v domácím prostředí rodinou, případně i pečovatelskou službou

s občasným pobytem v blízkém stacionáři 
(Stacionář je zařízení s pečovatelskou službou, který poskytuje pobyt denní, víkendový nebo celotýdenní.
Tato forma péče o seniora umožňuje odpočinek pro pečující rodinu či blízké.) 

❏ žít v Domě s pečovatelskou službou 
❏ využít služeb zařízení zajišťujících dlouhodobý pobyt (domovy pro seniory, ústavy soc. péče) 
❏ dovedete-li si představit ještě jiné řešení, vypište:

3. Představte si, že by služba, kterou potřebujete, byla poskytována v nadstandardním rozsahu, ale
také za vyšší cenu. Byl(a) byste ochoten (ochotna) si za její rozšíření připlatit? (Zaškrtněte jen jednu
odpověď.) 

❏ určitě ano 
❏ spíše ano 
❏ spíše ne 
❏ určitě ne

4. Co by se podle Vás mělo zlepšit v sociálních službách v Praze 22?

/otevřená otázka/

Vyplněný dotazník prosím odtrhněte a odevzdejte na Úřad městské části, do Infocentra s knihovnou nebo do
schránky DPS Kolovraty do 20. října 2011.

Ing. Jana Jarůšková,
předsedkyně Komise sociální a bytové ZMČ Praha - Kolovraty
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Vážení čtenáři,

rád bych vás opět
seznámil s činností

sboru dobrovol-
ných hasičů
Kolovraty (dále jen
SDH Kolovraty) za

uplynulé čtvrtletí. 
Co se týče zásahů,

převažovaly zásahy tech-
nického rázu, k nimž patří odstranění
následků větrné smrště, čerpání zatope-
ných objektů po přívalovém dešti a v nepo-
slední řadě likvidace zdivočelého hmyzu
jako jsou včely, vosy a sršni. Samozřejmě
jsme zasahovali při požárech a také mimo
obvod naší městské části. Stručně řečeno,
i přes prázdniny jsme měli napilno. V rámci
zachování akceschopnosti jednotky se
i termíny dovolených jednotlivých členů
zásahové jednotky plánovaly předem. 

Další velkou událostí nejen pro náš sbor
byla návštěva u našich kamarádů – dobro-
volných hasičů z města Wupper tal
v Německu. Letos jsem oslavili již 25 let
naší mezinárodní spolupráce.

Na závěr mi dovolte uvést pár informa-
cí pro příznivce kroužku mladých hasičů,
který již začátkem nového školního roku
opět funguje každou středu od 17.15 do
19.00 hodin v hasičské zbrojnici.

Příjemné čtení přeje 
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty 
Telefon: 739 694 570

Email: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Kolovratší hasiči v létě navštívili své kolegy
v německém Wuppertalu 

Ve dnech 25. až 29. srpna letošního roku jsme navštívili německé dobrovolné hasiče
z města Wuppertal, a to při příležitosti oslav 25. výročí naší mezinárodní spolupráce. Je až
k nevíře, že od roku 1986 se naše sbory vzájemně navštěvují. I přes téměř 800 kilometrovou
vzdálenost a jazykovou bariéru si máme stále co říci a je vidět, že jazyk dobrovolných hasi-
čů je všem společný. 

Během naší návštěvy jsme si prohlédli hasičské zbrojnice jak dobrovolných sborů, tak profe-
sionálních jednotek. Navštívili jsme cvičební středisko v Münsteru, kde jsme byli udiveni, jak
dalece se dá při výcviku simulovat reálná situace. Zúčastnili jsme se také slavnostního setkání
představitelů města Wuppertal v čele s náměstkem primátora. 

Výroční návštěva naplnila svůj účel a po vzájemném předání poznatků a zkušeností v činnos-
ti dobrovolných hasičů jsme se vrátili zpátky do Kolovrat s tím, že v roce 2013 pohostinnost
našim německým kamarádům oplatíme.

Hasiči hledají posily pro zásahovou jednotku
Co požadujeme? Věk 18 - 40 let, občanství ČR, dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost,
smysl pro týmovou práci, odvahu. Vítáme i ženy.

Co nabízíme? Dobrodružnou a nebezpečnou práci, ale uprostřed přátelského kolektivu, mož-
nost přípravy na budoucí povolání profesionálního hasiče (zatím jen pro muže), fyzickou pří-
pravu, teoretickou a praktickou přípravu včetně zdravovědy, možnost zapojení se do požár-
ního sportu, výzbroj a výstroj pro činnost hasiče a další výhody.

Kdy a kde? Každou středu od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici - Kolovraty, ul. Mírová,
u autobusové zastávky Tehovičky ve směru na Uhříněves.

Počet volných míst: 7

Přijímání nových uchazečů proběhne i jednotlivě, není se čeho obávat. Kdo by neuspěl
v náboru do zásahové jednotky a chce být dobrovolným hasičem, nalezne uplatnění u zdej-
šího sboru v jiném zařazení. 

Další informace poskytne starosta sboru Ivo Hasalík,

tel.: 739 694 570 nebo e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Důležitá telefonní čísla
SDH Kolovraty

777 232 412 – velitel zásahové jednotky 
SDH Kolovraty

739 694 570 – zástupce velitele 
zásahové jednotky SDH 
Kolovraty

267 710 505 – ohlašovna, hasičská 
zbrojnice (není 
nepřetržitý provoz)

stranu připravil Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty 
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Klubovna pro Macka v novém
Po sedmi letech fungování rodinného

(původně mateřského) centra MACEK se děti
i další příznivci centra dočkali změny. 

Rodinné centrum uzavřelo s Úřadem měst-
ské části Praha – Kolovraty nájemní smlouvu
na celou klubovnu a pod dojmem této pozitivní
změny se jeho členové pustili do práce. V prů-
běhu prázdnin chtěli původně pouze vymalovat
a řádně uklidit, ale v okamžiku, kdy byl nábytek
odtažen od zdí a ty zářily novotou, se zdálo
škoda vracet na původní místo staré a rozpada-

jící se skříně. Za
pomoci sponzorů
se tak podařilo
vyměnit staré skří-
ně za nový nábytek
z masivu a celou
klubovnu zároveň
uspořádat tak, že
je v ní teď daleko
více prostoru pro
činnosti dětí různé-
ho věku. 

Doufáme, že se výše uvedené změny dotknou
co možná největšího počtu dětí, využívajících
různé aktivity RC MACEK o.s., případně i dalších
subjektů působících v klubovně. Za pomoc
a vstřícnost při realizaci změn děkují členové
MACKA především vedení obce. Velkou pochva-
lu si pak zaslouží všichni, kteří se na realizaci
změn podíleli ve svém volném čase. Poděkování
patří i těm, kteří přispěli finančními i materiálními
prostředky, bez nichž by se nepodařilo celou akci
dotáhnout do úspěšného konce.

Klubovna, přezdívaná „Konírna“ má od září
2011 nového správce, kterým je Rodinné cen-
trum Kolovraty MACEK, o.s. Pokud má kdokoli
zájem tuto klubovnu využít pro činnost souvise-
jící s aktivitami pro děti a mládež, může se
obrátit na naše členy (kontakty uvedeny níže).
Podmínky a pravidla využívání klubovny se
dozví tamtéž, případně na webových stránkách
MACEK, o.s.: 

Petr Bartoš, 777 770 253, petr@mystika.cz
Kateřina Dejmková, 608 236 486,
katerina@dejmkova.cz

Podrobnější informace o všech aktivitách hle-
dejte na http://macek-kolovraty.webnode.cz/. 
Kontakt: tel: 776 809 803, 

macek.kolovraty@seznam.cz

Nábor nových hráčů 
do dětských 
a mládežnických kategorií

Fotbalový oddíl přivítá nové hráče počínaje
ročníkem narození 2007
• nabízíme sportovní vyžití Vašich dětí ve vol-

ném čase
• fotbalovou přípravu vedou trenéři s licencemi

UEFA
• děti a mládež jsou rozděleny do šesti věko-

vých skupin
• v zimě i v létě pořádáme sportovní soustře-

dění 
• k dispozici je kvalitní tréninkové zázemí
• kontakty trenérů na webových stránkách

klubu www.SOKOLKOLOVRATY.cz

Macek nabízí aktivity pro školáky i rodiče
Jak jsme již informovali, v minulém roce se z Mateřského centra stalo centrum Rodinné.

Chtěli bychom vám představit naši nabídku aktivit nejen pro batolata a předškoláky, ale také
pro školáky a rodiče. Všechny uvedené aktivity se konají v nově zrekonstruované klubovně
u Boudů. 

Pravidelné aktivity:
DOPOLEDNÍ HERNA S PROGRAMEM
Pozor změna! - úterý 9 – 11 hod. – program zaměřen na děti cca do 2 let
čtvrtek 9 – 11 hod. – program zaměřen pro děti cca od 2 do 4 let
cca od 9,30 hod. probíhá program (30 - 45 minut). Můžete se těšit na výtvarné aktivity, společné zpívání,
cvičení, divadélko. Přijďte se k nám podívat, pohrát si či jen tak si popovídat s ostatními maminkami. Rádi
vás uvítáme!

HUDEBNÍ HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI, 1 - 4 ROKY
Bude probíhat v pondělí dopoledne a je již obsazen. Kurz vede lektorka Mgr. Zuzana Vlčinská - vystudovala
hudební vědu na pražské FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla
řadou muzikoterapeutických kurzů a seminářů. Dílna je zaměřena na rodiče a děti od (0)1 - do 4-5 let jako
na celek: rodič se zapojí v hudebních hrách a písničkách. Budeme zpívat, běhat, tancovat, cinkat, bubnovat,
křičet, šeptat, poslouchat, hrát si... Pracovat budeme s lidovými písničkami a hrami a se sbírkou Elce pelce
kotrmelce Petra Ebena.

JÓGA PRO DĚTI OD 4 LET, BEZ MAMINEK
Pondělí 16,00-16,50 hod. Max. kapacita 10 dětí. Rezervace a bližší info: dundrova@centrum.cz. Kurz vede
Ing. Ivana Bučinská, trenérka jógy II. třídy, absolventka seminářů Jóga pro děti (Klub K2) v r. 2011 a Dětská
jóga (manželé Klimešovi) v r. 2008. V minulosti se podílela na tvorbě programu MC Macek. Budeme si číst
pohádky, cvičit, podporovat představivost, tvořivost a nezapomeneme ani na hledání nových kamarádů. Děti
si osvojí techniky zdravého držení těla a správného dýchání.

ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 4 LET BEZ MAMINEK
1x týdně - úterý 15,00 - 15,30 hod., 2x týdně úterý a čtvrtek 15,30 – 16,00 hod. Max. 8 dětí v kurzu.
Rezervace a bližší info: dundrova@centrum.cz. Kurz vede Martina Vanišová, která žila 7 let v USA, kde také
vystudovala vysokou školu. Je členem RC MACEK a absolvovala speciální kurz metodiky výuky předškolních
dětí podle metody TOP LEARNING. Pomocí her a písniček se naučíme spoustu základních slovíček a frází.
Na roční předškolní výuku děti snadno naváží angličtinou ve školních zařízeních.

FRANCOUZŠTINA PRO ŽÁKY PRVNÍCH A DRUHÝCH TŘÍD (6-8 LET)
Středa 13,00 – 13,45 hod. Max. kapacita kurzu 8 dětí. Rezervace a bližší info: dundrova@centrum.cz. Kurz
vede: PhDr. Milena Dundrová, PhD. Vystudovala na FF UK francouzštinu pro tlumočníky a překladatele.
Absolvovala semestrální pobyt na Université Panthéon-Sorbonne v Paříži. V současné době učí v Jazykové
škole hlavního města Prahy tlumočnické a překladatelské kurzy a příležitostně překládá. Má bohaté zkuše-
nosti s prací s dětmi z MC Macek. Budeme si hrát, zpívat písničky, učit se říkanky, počítat, poznávat svět …
a to vše ve francouzštině. Určitě nebudeme drilovat slovíčka a odříkávat gramatická pravidla, protože hrou se
děti naučí mnohem víc. 

PRVNÍ POMOC PRO DĚTI (6-8 LET)
Každých 14 dní, vždy ve čtvrtek 18,15-19,00 hod. Max. kapacita kurzu 12 dětí. Kurz bude probíhat od října
2011 do března 2012. Rezervace: prvni-pomoc@centrum.cz nebo na tel: 777 598 877. Kurz vede Monika
Císařová - absolvovala kurz „Člen první pomoci“ akreditovaný MŠMT. Od r. 2009 aktivně působí jako lektor-
ka první pomoci pro laickou veřejnost, především se zaměřením na rodiče malých dětí. 
Výuka bude probíhat formou povídání, budeme se dívat na krátká videa tvořená dětmi pro děti, učit se
z obrázků, ale hlavně si budeme zkoušet, jak by to mohlo a mělo správně vypadat a jak se zachovat v pří-
padě jakékoliv nehody.

VÝTVARKA PRO TVOŘIVÉ DĚTI OD 4 LET 
Ve čtvrtek 17 - 18 hodin. Kapacita dětí v kroužku je 12 dětí. Rezervace a podrobné informace na: koudelo-
va.katka@gmail.com. Kurz vedou Jitka Sitná, Katka Koudelová a Katka Dejmková. Všechny lektorky jsou po
celou dobu aktivně zapojeny v činnosti RC Macek. Jitka S. s Katkou K. založily výtvarný kroužek pro děti již
v roce 2007 a vedly jej společně s dalšími maminkami 3 roky. Ve stálé skupince dětí budeme používat různé
výtvarné techniky, přírodní a jiné méně obvyklé materiály. Smyslem kroužku je prohloubit v dětech estetické
cítění a radost při tvoření.

FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ 
Schůzky 1x za 14 dní vždy v pondělí od 19 hodin. Informace: foto@klikar.com. Kurz vede Pavel Klikar a jeho
náplní budou základy fotografovaní, úprava a zpracování fotografií.

Jednorázové aktivity:
DRAKIÁDA - Jako každý rok i letos se chystáme pouštět draky a opékat si buřtíky i jiné dobroty na táborá-
ku. Vše se uskuteční v neděli 9.10. odpoledne na cestě do Benic a u hřiště s U-rampou.
DÝŇOVÁ SLAVNOST - Všechny odvážné děti zveme na dýňovou slavnost s lampionovým průvodem, která
se bude konat v neděli 6.11. v podvečer.

Nabídneme vám také jednorázové kurzy. V nejbližší době se jedná o:
KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ PRO DOSPĚLÉ - nabízíme 6 hodinový dopolední a večerní kurz v klubovně
U Boudů, oba budou rozděleny na dvě části. Termíny dopoledního kurzu jsou 7.10. a 4.11. vždy od 9,00 hod.
a termíny večerního kurzu jsou 6.10. a 3.11. vždy od 19 hod. Maximální počet účastníků je 12 osob.
Rezervace a více info na prvni-pomoc@centrum.cz nebo na tel. 777 598 877.
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Pražský magistrát vyhlásil
programy na podporu dětí 

Ve druhém pololetí letošního roku požádalo
Městskou část Praha-Kolovraty o grant pro
děti a mládež devět občanských sdružení či
spolků. Z tohoto počtu byly dva spolky z Lipan,
což je poprvé v historii. 

Obec podpořila nejen dovybavení klubů či
pronájmy prostor, ale všechny jednorázové akce,
které jednotlivá sdružení uskuteční a propagují
v tisku, na webových stránkách či na nástěnkách
obce. Další skvělou novinkou byla spolupráce
občanských sdružení a spolků. Příkladem toho
je zářijový KOLOZÁVOD, jehož hlavním organizá-
torem bylo Rodinné centrum Macek, spoluorga-
nizátory školní klub Klubko a dětský klub
Sluníčko, partnerem pak Sokol Kolovraty.

Z rozpočtu obce byla v II. pololetí roku 2011
vyčleněna částka 118 000 Kč. Organizace měly
podány žádosti v úhrnné částce 237 098 Kč, tzn.
že příspěvek obce pokryl necelou polovinu
žádostí. Velmi jsme se snažili, aby rozdělením
finančních prostředků byly podpořeny všechny
akce, které se v Kolovratech a v Lipanech usku-
teční. A proto bych ještě ráda upozornila na
granty Magistrátu hl. města Prahy, o které již
některá místní občanská sdružení i naše měst-
ská část v minulých letech žádala. 

Informace o těchto programech podpory pro
děti a mládež najdete na webové adrese:
www.praha.eu, sekce dotace a granty. 

Celoměstské programy podpory sportu
a tělovýchovy na území hl. města Prahy na rok
2012: 

termín uzávěrky žádostí je 2.11.2011
1) městské části hl. m. Prahy, školy a školská

zařízení 
2) nestátní neziskové organizace a ostatní sub-

jekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy 

Vyhlášené programy:
I. Provoz a nájmy veřejně přístupných tělový-

chovných zařízení 
II. Odstranění havárií a s tím související rekon-

strukce veřejně přístupných tělovýchovných
zařízení

III. Úsporná technologická opatření pro provoz
plaveckých bazénů a zimních stadionů 

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť 
V. Sportovní akce celopražského, celostátního

a mezinárodního významu se zaměřením
především na děti a mládež konané v Praze

VI.Soustředění a tréninkové kempy pro děti do
15 let na území ČR

3) Nestátní neziskové organizace působící
v oblasti sportu handicapovaných sportovců

Celoměstské programy podpory využití vol-
ného času dětí a mládeže na území hl. m.
Prahy na rok 2012: 

termín uzávěrky žádostí je 9.11.2011 

Vyhlášené programy:
I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mláde-

ží ve volném čase 
II. Prázdninové tábory pro děti a mládež 
III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na

území hl. m. Prahy 
IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti

a mládež 
V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo

území hl. m. Prahy 
VI.Podpora účasti na prezentačních a soutěžních

akcích v zahraničí 

Závěrem chci poděkovat všem občanským
sdružením a spolkům za jejich obdivuhodnou
práci pro kolovratské a lipanské děti a mládež. 

za Grantovou komisi Bc. Iveta Hrubá

Klubko přichází s novými webovými stránkami
Stejně jako v minulých letech Vás budeme informovat o fungování

Klubka. Klub Kolovraty, o.s. je občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ
Kolovraty. Jeho hlavním posláním je hospodaření s finančními příspěvky
rodičů žáků naší školy. Vedlejší, ale neméně důležitou aktivitou sdružení
je organizování jednorázových akcí pro děti v naší městské části. Tyto
akce jsou financované z grantů, popřípadě z příspěvků sponzorů.

Pro školní rok 2011/2012 jsme požádali rodiče o příspěvek 400 Kč. V případě více sourozen-
ců činí příspěvek na každé další dítě 200 Kč. Příspěvek vybírali třídní učitelé v měsíci září. V letoš-
ním školním roce za rodičovské příspěvky plánujeme koupit míče, vizualizér, notebook, minivar-
hánky, CD přehrávače – a to jak do školy, tak i do družiny. Potřeby školy mohou být dále
upřesněny v průběhu školního roku.

Čerpání rodičovských příspěvků ve školním roce 2010/2011:

Pro zdárné fungování sdružení a lepší komunikaci mezi třídou, školou a sdružením bychom
byli rádi, kdyby každá třída zvolila svého zástupce do sdružení. (Zástupci sdružení se scházejí 2
až 3x ročně a podávají třídě/třídám informace o fungování sdružení). 

Informace o občanském sdružení Klub Kolovraty (Klubko) naleznete na našich nových webo-
vých stránkách http://klubkolovraty.webnode.cz. Případné dotazy nám zasílejte na adresu 
klubkolovraty01@seznam.cz.

Děkujeme všem rodičům, kteří svým příspěvkem podporují naši základní školu.
za Klub Kolovraty o. s.

Dana Heřmánková, Iveta Hrubá, Martina Sommerová

Klubko srdečně zve na dětské akce do konce roku 2011

HALLOWEENSKÁ PÁRTY 
v pátek 4. listopadu od 17 hodin
v sále Kulturního domu U Boudů 

• soutěž o nejdelšího jablečného hada
• výroba adventní svíčky
• program s hrami a tancem
• vyhlášení nejstrašidelnější masky

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
v neděli 4. prosince od 17 hodin 

v Kulturním domě U Boudů

• program s tancováním a zpíváním
• soutěže s čertem
• výroba vánočních dárků 
• odměny pro všechny hodné děti

Příspěvky rodičů
(přispělo 155 ze 183) 70 850,- Kč
Uskutečněný nákup z poskytnutých příspěvků
2x počítač k interaktivní tabuli 60 639,- Kč
4x CD přehrávač 10 402,- Kč
Florbalové hokejky a míčky 4 828,- Kč
Ročenky pro žáky 5. tříd 7 840,- Kč
Celkem 83 709,- Kč
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Školská rada může ovlivnit
koncepci i chod školy

Ze zákona je školská rada definována
jako orgán školy umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, pedagogic-
kým pracovníkům školy, zřizovateli a dal-
ším osobám podílet se na správě školy.
Každé tři roky dochází k obměně členů Škol-
ské rady, přičemž rada se schází minimálně
dvakrát ročně a podílí se hlavně na plnění
těchto úkolů: 

✔ vyjadřuje se k návrhu školního vzděláva-

cího programu a k jeho následnému

uskutečňování

✔ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

✔ schvaluje školní řád a navrhuje jeho

změny

✔ schvaluje pravidla pro hodnocení výsled-

ků vzdělávání žáků

✔ podílí se na zpracování koncepčních

záměrů rozvoje školy

✔ projednává návrh rozpočtu příspěvkové

organizace na další rok, vyjadřuje se

k rozboru hospodaření a navrhuje opa-

tření ke zlepšení hospodaření

✔ projednává inspekční zprávy České škol-

ní inspekce

✔ podává podněty a oznámení řediteli školy

Z výše napsaného je patrné, že vliv Škol-
ské rady na koncepci školy, změny ve vzdě-
lávacím programu a hospodaření školy je
možný a že se k nim můžeme, respektive
musíme vyjadřovat. A to minimálně tím, že
si vše, co má Školská rada schválit, si
necháme vždy řádně vysvětlit, abychom
mohli zaujmout zodpovědné stanovisko. 

V letošním školním roce bude navštěvovat
kolovratskou školu více jak 200 žáků a je tedy
téměř nemožné, aby všechny koncepční
změny, záměry a vize školy odpovídaly přá-
ním a touhám všech rodičů. Přesto jsme pře-
svědčeny, že dílčí připomínky a návrhy rodi-
čů jsou nepostradatelnou součástí rozvoje
školy a jsou ukázkou jejího zdravého chodu.

Na zasedáních Školské rady budeme rády
vaše názory, postřehy a dotazy tlumočit. 

K tomuto účelu byl zřízen email: 
SR-Kolovraty@seznam.cz. Přístup k této

emailové schránce mají pouze dvě zvolené
zástupkyně za rodiče, a pokud je přáním
rodičů, aby jejich dotaz byl vznesen ano-
nymně, bude tak učiněno.

Kateřina Kvapilová, Iveta Hrubá

V září se v Kolovratech otevřely tři první třídy
Základní škola v Kolovratech podle výsledků zápisu do prvních tříd otevřela v září tři první

ročníky. Protože prostory v nové budově jsou připraveny pro čtyři třídy, jedna z tříd druhého
ročníku byla přesunuta do staré budovy. Všechny výukové prostory včetně počítačové pra-
covny jsou již využity jako kmenové třídy. Zbývá jediná rezerva, a to je společenský sál v nové
budově, který lze také upravit jako třídu.

V tomto školním roce má škola 227 žáků v jedenácti třídách a pět oddělení družiny se 143 žáky. Školní
kuchyň vaří obědy pro 365 dětských strávníků (z toho škola 200 a školka 165) a pro 45 dospělých strávní-
ků, k nimž patří zaměstnanci školy, úřadu městské části a veřejnost.

V prvních ročnících je po třiadvaceti dětech ve
třídě, ale počet žáků ve třídách nižších ročníků se
neustále zvyšuje. Po zápisu do prvních tříd požá-
dalo 15 rodičů o odklad, a tím lze očekávat
i početné první ročníky v příštím školním roce. 

K žákům prvních ročníků nastoupily dvě nové
učitelky, schůzka rodičů prvňáků s třídními učitel-
kami proběhla už v červnu. 

Tolik řeč čísel a teď se můžeme podívat do
útrob školy. Během hlavních prázdnin proběhly
důležité rekonstrukce a opravy. Na náklady městské
části byla zrekonstruována podlaha ve třídě v příze-
mí hlavní budovy, položena nová podlahová krytina,
zateplena zadní stěna třídy a třída vymalována.

Rozsáhlá rekonstrukce, zajištěná z prostředků obce, se také týkala bytu školnice paní Maxové. Byly sní-
ženy stropy, vyměněna okna, obložena koupelna. Instalatérské práce, výměnu odpadů, kuchyňské linky
a kompletní rekonstrukci šatny včetně výmalby pak financovala škola z fondu oprav. Při vybavování šatny
šatnovými bloky i v nové budově se osvědčil pan Čermák, který odvedl skutečně vynikající práci. Škola ze
svých prostředků zakoupila pět nových počítačů s vybavením. V současné době se pracuje na přepracování
webových stránek školy, které by měly být spuštěny v nové podobě v druhé polovině září. 

Úklidové práce ve staré budově byly svým rozsahem obrovské, přesto škola byla první den jako ze ška-
tulky. Za to patří velký dík manželům Maxovým, kteří letos zatím nepoznali dovolenou.

Školu ale tvoří především mezilidské vztahy, a to na několika úrovních. Sebelepší webové stránky ani nej-
lepší komunikační systémy nepomohou, chybí-li dobrá vůle, empatie a sebereflexe. Přál bych si, aby právě
těchto schopností v novém školním roce bylo co nejvíce.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ Kolovraty

Předškoláci pomohli postiženým dětem
Pro děti v Mateřské škole Kolovraty začal nový školní rok. Přesto mi dovolte, abych se

ještě vrátila ve vzpomínkách ke školnímu roku 2010/2011, který všechny třídy zakončily slav-
ností za přítomnosti rodičů. Závěrečné slavnosti nejstarších dětí, které 1. září 2011 nastou-
pily do 1. třídy ZŠ, se účastnil i starosta Ing. Habart. Mohu říci, že nejen on chválil naše
šikovné předškoláky za jejich dovednosti při vystoupení.

Pro děti z každé třídy jsme měli připravenou bohatou nabídku aktivit po celý školní rok tak, jak se střídala
roční období. Témata vycházela ze zájmu dětí, přirozeného dětského vnímání, chápání okolního světa s důra-
zem na prožitek, radost a spokojenost dětí při těchto činnostech. Ve spolupráci s rodiči jsme se znovu zapo-
jili do projektu „Hrajeme si a pomáháme“. V rámci tohoto projektu jsme se snažili seznámit děti s potřebou
vzájemné pomoci druhým, slabším a potřebným prostřednictvím Fondu Sidus. Na Fond bylo z akce „Vítání
jara“ odesláno 8.724 Kč a z prodeje pracovních listů 5.880 Kč. Děkuji nejen paní učitelkám, ale i rodičům za
jejich účast a finanční podporu celé akce. 

Poděkování patří také všem sponzorům a rodičům dětí z naší
mateřské školy, od nichž škola ve školním roce 2010/2011 dosta-
la na sponzorských darech částku 42.000,- Kč. Díky této částce
jsme dále vybavili třídy sportovním nářadím, náčiním a didaktický-
mi pomůckami. Paní učitelky při tvorbě třídních vzdělávacích pro-
gramů připravují hry a činnosti vycházející především z potřeb
a zájmu věkové skupiny dětí. Nabídka aktivit je vhodně doplňována
výlety a kulturními akcemi. Díky tomu škola nabízí velice pestrý
program činností. Vítané jsou i akce, které nám pomohou zajistit
rodiče. V loňském školním roce bylo jednou z nich vystoupení
komorního souboru složeného z předních členů Symfonického
orchestru ČR v Praze. Děkujeme panu Köhlerovi, který celé vystou-
pení pro mateřskou školu zajistil a sám v něm účinkoval. Bylo zají-
mavé, jak jsou děti ke kvalitní klasické hudbě vnímavé a umí ji pro-
žít. Za tento zážitek všem členům souboru moc děkujeme.

Věřím, že dobrá spolupráce s rodiči bude pokračovat i v tomto
školním roce, ve kterém pro děti opět připravujeme mnoho zajíma-
vých témat, činností a akcí. O 168 dětí v šesti třídách se stará 12 paní učitelek, jedna asistentka pedagoga
a 6 provozních pracovnic, které zajišťují čistotu, pořádek a rády pomohou i při práci s dětmi.

Máme v plánu zlepšovat podnětné prostředí školní zahrady a využívat dostupnost přírodního prostředí
v okolí Kolovrat, Nedvězí i Uhříněvsi. Chystáme se také navštěvovat a obdivovat historické bohatství Prahy
i nejrůznější kulturní akce. Vždyť vše, co děti v tomto vnímavém věku prožijí, v nich zanechá stopu na jejich
další cestě životem, a my všichni si přejeme, aby tato stopa byla co nejpříjemnější a nejpodnětnější.

Věřím, že se nám to spolu s Vámi rodiči bude po celý školní rok dařit.
Ludmila Křečková, ředitelka MŠ Kolovraty
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Kolovratská škola je jednou z mála škol, které do svých osnov
zařadily předmět komunikační dovednosti

Začal nový školní rok – pro někoho možná už několikátý, někdo jiný má premiéru a letos poprvé s dětmi připravuje penál, obaluje sešity,
chystá pomůcky do školy. Ti, kteří ve školství působí dlouhodobě, mívají někdy na počátku školního roku podobné pocity jako na počátku roku
kalendářního. Opět začíná nová etapa - můžeme zkusit něco nového, čekají nás nové zážitky, noví lidé. To, co se vloni nepovedlo, můžeme
letos napravit, a přejeme si, aby to, co se vloni povedlo, se podařilo i letos. Opět se chystáme na tradiční rituály, které přicházejí ve stejnou
dobu a často i na stejném místě (ať jsou to třídní schůzky, porady nebo školy v přírodě).

Když děti začnou chodit do školy, pro učitele to znamená, že je musí naučit
mnoho dovedností, ukázat jim, jak se co dělá, jak mají o některých věcech pře-
mýšlet, jak vyřešit různé problémy. Pro rodiče školní docházka jejich potomků
znamená společné plnění domácích úkolů, společné učení, přípravu pomůcek
i tašky do školy. Rodinný život se musí tak trochu přizpůsobit školním povin-
nostem dětí (už není možné jezdit na dovolené kdykoli se nám to hodí, už nelze
vracet se z víkendu v noci z neděle na pondělí, protože dítko by druhý den ve
škole spalo místo toho, aby pracovalo). Specifikem kolovratské školy je, že má
pouze třídy prvního stupně, takže všechny děti, které sem chodí, jsou vlastně
ještě relativně malé a naši pomoc potřebují určitě víc než „puberťáci“ na druhém
stupni.

Speciální předmět pomáhá učitelům své žáky lépe poznat
Kromě školních znalostí a dovedností ale rodiče a učitelé mohou společně děti

naučit mnohem více. Ve škole děti musí dokázat pracovat samostatně, musí se
naučit komunikovat se svými vrstevníky, musí si zvyknout na to, že paní učitel-
ka nebo pan učitel jsou dospělí, kteří vydáva-
jí pokyny, které je třeba sledovat i následovat.
Vlastně nás poprvé učí, co to je mít nadříze-
ného. Některé dovednosti se doma těžko tré-
nují – jak naučit dítko, jak má naslouchat
svým vrstevníkům, spolupracovat s nimi,
nebo třeba s nimi diskutovat, když je doma
s rodiči samo, nebo má možná mnohem
mladšího či staršího sourozence. Někdy se
děsíme, že třídy jsou stále plnější, dětí je
v nich stále více a učitelé se obtížně stíhají
všem stejně individuálně věnovat. Na druhou
stranu můžeme chápat jako výhodu, že se
prostřednictvím školy dětí učí být mezi lidmi.
Nutno říci, že právě tuto „přidanou hodnotu“
školní docházky se ve škole v Kolovratech
rozhodli zpracovat velmi efektivně. Patří mezi
jednu z mála škol, které mají přímo speciální
předmět nazvaný „komunikační dovednosti“.
Dětem je pravidelně věnována pozornost
a společně se učí to, co v řadě škol probíhá
spíše mimoděk a někdy ne zcela úspěšně
(bohužel právě špatná atmosféra ve třídě a nepřátelská komunikace často vedou
k projevům šikany). Při hodinách komunikačních dovedností mají také učitelé
příležitost více své žáky poznat a hlavně ihned zasáhnout, když vidí, že se spo-
lečný život žáků ve třídě nevyvíjí správným směrem. 

Učitel a rodič by měli k sobě chovat vzájemnou úctu
Když mluvíme o sociálních a komunikačních dovednostech, které si děti ve

škole osvojují, významným vzorem pro ně je také způsob komunikace mezi uči-
teli a rodiči. Nikde není řečeno, že se musí mít rádi, ale pro dítě je nezbytné, aby
si vzájemně dávali najevo úctu a pokud se jim něco na jedné či druhé straně
nezdá, řešili to společně bez přítomnosti dítěte (je to podobné jako mezi rodiči
doma). Děti nejsou malí dospělí, ony se teprve učí, jak svět funguje. A my jim
v tom můžeme pomoci nejen tím, že se ve škole něco naučí, ale také tím, že
pohlídáme, aby svět kolem nich měl srozumitelná pravidla a jasnou strukturu.
K tomu patří, jak spolu dospělí komunikují, ale také co dětem dovolíme, které
hranice nesmí překročit, co si dovolit mohou a co už ne. A můžeme se na to
podívat ještě z jiného úhlu pohledu, ač bude možná znít trochu podivně. Podle
zákona jsou rodiče zodpovědní za výchovu i vzdělávání svých dětí. V důsledku
tedy mají mnohem větší rozhodovací pravomoc než učitelé. Jestliže ovšem před
dětmi o učitelích hovoří s despektem, nebo je degradují na hlídače svých dětí,
vzdělání jim tímto nezajistí, spíš naopak…

Škola pomáhá vést děti k samostatnosti
Učení a docházka do školy ovšem přinášejí i další možnosti rozvoje dětí, ke

kterým mohou přispět obě strany, tedy učitelé i rodiče. Co dělat, když děti naří-

kají, že něco nezvládnou, neumí, když stále očekávají, že budeme něco dělat za
ně? Ve škole je nejvyšší čas, aby se naučily, jak některé věci dokázat samy.
Nikdy to nejde najednou. My dospělí jsme tu od toho, abychom děti postupně
vedli a ukazovali jim, jak mohou zvládat samy. Naučit se věřit, že něco dokážu
(ať je to samostatná cesta do školy, vyřízení vzkazu pro paní učitelku, nebo třeba
příprava na velkou písemnou práci), je nesmírně důležité pro každodenní život.
U dětí, které toto zvládají, se pak ukazuje, že jsou mnohem více psychicky odol-
né, když se setkají s novou a neznámou situací. Přemýšlí, jak by ji mohly řešit,
nebojí se jí, náročné momenty ve škole i mimo ni zvládají s větším klidem a roz-
vahou, dokonce už v relativně nízkém věku. 

Děti ocení, když jim dospělí důvěřují
Co pro rozvoj psychické odolnosti mohou udělat dospělí? Je nesmírně důle-

žité nechat děti zažít, že určité činnosti dokážou samy. Neznamená to, že je hodí-
me do vody a čekáme, až začnou plavat. Spíše to znamená, že je postupně navá-
díme, občas situaci zjednodušíme tak, aby si s ní děti poradily a jakmile vidíme,

že už mohou něco udělat samy, umožníme
jim to. Pro děti je důležité, že vědí, že nás
mají v zádech, ale snad ještě důležitější je
pro ně zkušenost, že vědí, jak na to. Z naší
strany je pak velmi užitečné, když navíc oko-
mentujeme, že vidíme, že něco už umí
a zvládají, mezi řečí popíšeme, jak to děti
dělají a dáme najevo, že oceňujeme, jak jsou
šikovné. 

Také v situacích, kdy děti projevují obavy
a nejistotu, děláme dětem medvědí službu,
když problém jednoduše vyřešíme za ně.
Mnohem důležitější zkušeností pro dítě je,
když si společně sedneme a zkusíme vymy-
slet řešení. Co mohou udělat, co mohou zku-
sit, kdy mohou požádat o pomoc, například
paní učitelku nebo spolužáka, když si neví
rady. Když dětem ukážeme, že věříme, že
problém zvládnou a současně jsme jim
k dispozici, kdyby bylo skutečně ouvej, je to
pro ně mnohem podstatnější a užitečnější
životní zkušenost, než uděláme-li práci za ně.

Liberální výchova bývá často kamenem úrazu
V kombinaci domácího a školního prostředí se pro podobné zážitky nachází

množství příležitostí. Je proto nesmírně důležité, když si také rodiče a učitelé
vzájemně důvěřují, o dětech společně hovoří a jeden od druhého neočekávají, že
bude něco dělat za ně. Jakmile děti začnou chodit do školy, jedinou možností je
výchovu realizovat společně, a přitom v každém prostředí trochu jinak, což je
pochopitelné. Někdy si například rodiče myslí, že liberální výchova je to „pravé
ořechové“ – v posledních letech je to téměř módní trend. Většinou se ukazuje,
že děti podobné zacházení v domácím prostředí zvládnou, ale je zcela nemožné,
aby neměly pravidla, která je nutné dodržovat ve škole. Je jich tam příliš mnoho
na to, aby si mohlo každé dělat, co chce (navíc jim to k rozvoji, ani učení nepři-
spěje). Pro rodiče i učitele je důležité, aby akceptovali přístup druhé strany.
Zkušenosti z praxe i výzkumy totiž ukazují, že když se podmínky nastaví takto,
děti rychle pochopí, co se od nich kde očekává a vyžaduje. Někdy je pak až
s podivem, že děti ve škole vědí, jaká pravidla platí a chovají se podle nich, přes-
tože doma bychom je možná popsali jako bezhraniční a rozmazlené.

Děti pro svůj vývoj potřebují dospělé, kteří jim pomohou a podpoří je. Nikdo
si nepřeje vychovat neschopné a nesamostatné jedince. Paradoxně se však uka-
zuje, že čím jsou dokonalejší vychovatelé, kteří sledují každý pohyb dítěte, stále
se mu snaží dělat život jednodušší a hledají pro něj jen ty nejpohodlnější cesty,
tím více je pravděpodobné, že právě takového člověka vychovají…

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., psycholožka působící v organizaci DYS-centrum® Praha

a na katedře psychologie FF UK
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V gulášové (extra)lize v Lipanech zvítězil tým kuchařů z Kolovrat

V poslední srpnovou sobotu se v Lipanech konal

III. ročník Gulášové ligy. Soutěžní disciplinou je pří-

prava nejchutnějšího guláše tradičním způsobem,

tedy v kotlíku na otevřeném ohni. 

Soutěžící mají k dispozici 3 kg masa, ale další ingre-

dience si volí sami - záleží tedy na jejich zkušenostech,

gastronomické fantazii a erudici, zda jejich guláš bude

tím vítězným. Kromě těchto odborných aspektů je ale

nutné disponovat i souhrnem vlastností, kterým spor-

tovní psychologové říkají hezky česky „vlastnosti morál-

ně-volní“. Ty nabývají na významu zejména v situacích,

kdy kromě soupeřů ze startovní listiny vstupuje do hry

i moc vyšší, tedy příroda se svými rozmary. Soutěže

pod širým nebem mohou připravit mistrům kuchařům

i „kotlíkovým topičům“ nejednu horkou chvilku.

Nepřízeň počasí v tomto ročníku vzbuzovala otázku, zda

letošní soutěžící byli připraveni komplexně a nepodce-

nili v přípravě žádný z výše uvedených aspektů.

Již brzy po začátku soutěže všichni s obavami vzhlí-

želi k nebesům, jejichž tmavě šedá barva byla před-

zvěstí možných problémů. Někteří ze soutěžících mimo-

děk vzpomínali na poučky z tábornických příruček, které

barvitě popisují, jak udržet otevřený oheň v situaci, kdy

se otevře obloha a z ní se spustí pořádný liják. Zhruba

v polovině soutěže se příroda opravdu rozhodla podro-

bit soutěžící i pořadatele těžké zkoušce, snad s latent-

ním záměrem dosáhnout u nich ještě většího uspokoje-

ní z konzumace jednotlivých gulášů, jejichž nesporná

kvalita nebyla nepřízní počasí vůbec dotčena. 

Letošní soutěžní týmy se rekrutovaly z obyvatel pořá-

dající obce Lipany a z obcí Kuří a Kolovraty. Posledně

zmiňovaná obec si mohla dovolit vzhledem k počtu oby-

vatel sestavit soutěžní týmy dokonce dva. Dva týmy

z jedné obce v letošní soutěži byly novinkou a zároveň

počinem strategického významu, na který lze pohlížet

minimálně dvěma diametrálně odlišnými pohledy. Tím

prvním pohledem je aspekt vytvoření vnitřní konkuren-

ce, tím druhým snad vyšší šance na výhru. O tom, který

z aspektů nakonec převážil, referujeme později…

Letošní dvoučlenná porota byla reprezentována

zahraničními odborníky. Kdo by očekával gastronomic-

ké zástupce maďarské či rakouské kuchyně, bude pře-

kvapen. Členy poroty byli dva sympatičtí zástupci

země, jejíž národní gastronomie byla v roce 2010

zapsána do seznamu nemateriálního kulturního dědic-

tví UNESCO. Ovšem, kdo jiný, než vyslanci ze země gal-

ského kohouta, by nezaujatě mohl posoudit kvalitu

nefalšovaného kotlíkového guláše.

Výsledková listina obsahovala kromě vyhlášení pořa-

dí jednotlivých vynikajících gulášů i tři další soutěžní

pod-kategorie: „založení ohně“ (porotce člen HZS),

„kvalita slzného reflexu při krájení cibule“ a „funkční

a módní design pracovního oblečení soutěžících“.

Vítězem podkategorie „založení ohně“ se stala obec

Kuří. V pod-kategorii „kvalita slzného reflexu“ přesvěd-

čili domácí, tedy lipanští, kteří jako jediní dokázali roz-

plakat i svého maskota - hadrovou pannu oblečenou do

soutěžního lipanského stejnokroje sedící nad prkén-

kem s cibulí. Díky vysoké estetické úrovni výše zmíně-

ného stejnokroje se porota rozhodla udělit Lipanům

i titul vítěze v podkategorii „funkční a módní design

pracovního oblečení soutěžících“.

Zvítězil guláš týmu Kolovraty II, který tvořil Alan

Heidrich se synem Adamem. Zdá se tedy, že aspekt

vyššího počtu účastníků z jedné obce by mohl být

v budoucích ročnících jistou formou konkurenční výho-

dy. Zda se jí ostatní účastníci rozhodnout příští rok

v gulášovém klání využít, je otázkou i výzvou zároveň.

Organizátoři ujišťují, že místa, surovin i paliva je dost,

a diváci si s konzumací většího množství guláše pora-

dí snadno. Navíc příště slíbilo účast i sluníčko, takže za

rok na viděnou u ohňů. 

Gulášům zdar! 

Organizátorům, účastníkům a divákům díky!!!
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INZERCE

Děti z Lipan opět soutěžily
v cvrnkání kuliček

Poslední srpnovou sobotu, kdy se nad lipan-
skými usedlostmi vznášela vůně guláše, si
mohli malí i velcí zasoutěžit v tradičním cvrnká-
ní hliněných kuliček. Na vítěze čekaly hezké
odměny.

Na Svatomartinské oslavy 
přijede loutkové divadlo

Okrašlovací spolek lipanský ve spolupráci
s lipanskou hospodou U Klasiků připravuje
pro děti i dospělé Svatomartinské oslavy ve
dnech 11. a 12. listopadu 2011.

V pátek 11.11. se děti mohou těšit na diva-
delní představení loutkového divadla Aleše Bílka
s názvem Vysmáto. Poté za příznivého počasí
vyrazí lampiónový průvod na cestu kolem Lipan.
V případě špatného počasí je připraveno malo-
vání tváří a rukou malých návštěvníků.

Na sobotu 12.11. se chystá ochutnávka sva-
tomar tinského pečení a večerní unplugged
kapely Houpací kůň s dalšími hudebníky.

Slyšte, slyšte, děcka milá,

pohádka se povídá.

A kdo se rád tiše dívá,

hezké věci uhlídá.

dvoustranu připravili nadšenci 

z Okrašlovacího spolku lipanského 

Přispějte na webové stránky Lipan archivními fotografiemi

Zajímá vás historie místa, kde žijete? Chtěli byste poznat, jak žili obyvatelé Lipan?
Podívejte se na webové stránky Okrašlovacího spolku lipanského www.oslipansky.cz, kam
postupně přibývají dobové fotografie poskytnuté lipanskými starousedlíky. Děkujeme za ně.
Rádi zveřejníme další historické fotografie, případně i vzpomínky pamětníků. 

Sbor dobrovolných hasičů Lipany

Starší manželé koupí v Kolovratech nebo
blízkém okolí rodinný domek 2 až 3+1

se zahradou, v dobrém stavu. 
Děkujeme za nabídku.
Telefon: 739 413 702

V Lipanech si přišli na své příznivci 
francouzského jídla i národní hry petangue
V polovině prvního prázdninového měsíce pořádal Obchod vínem pod sv.

Martinem v Lipanech společně s L’nstitut Petanque Pastis Provence první Petangue
párty. Účastnili se rovnou měrou přátelé francouzského národního nápoje pastis
a příznivci moravských vín.

Pořadatelé připravili pro
hosty vlastními silami fran-
couzské menu, které však
bylo zhotoveno výhradně
z českých surovin: brochet-
tes de viande - maso na
špízu, merguez - klobásky
(jehněčí), chipolata - klobás-
ky (vepřové), quiche - slaný
koláč, salade de riz - rýžový
salát a ratatouille - proven-
sálské zeleninové jídlo. 

Součástí odpoledne byl
turnaj v petangue, kterého se
účastnily tříčlenné týmy.
Cenu za vítězství si odnesl
soutěžní tým Lipan, který

těsně odolal náporu francouzských přátel. Příjemně strávené odpoledne a kladná odezva účastní-
ků si již vyžádala přípravu druhého setkání, tentokráte plánovaného na 1. října letošního roku.

Rockoví fanoušci si pochutnali na kýtě
V polovině srpna se na zahrádce lipanské hospůdky 

U klasiků konalo rockové odpoledne za účasti kapel IT CROWD
(kolovratský PINK FLOYD revival), ROXOR (kolínští ostřílení
rockeři) a místní rockové partičky – Houpací kůň.

Pivo a víno teklo proudem a vzduch byl prosycen voňavou kýtou, kte-
rou hospodští otáčeli na grilu. Účast z řad domorodců i kamarádů muzi-
kantů byla hojná. Rockové melodie se linuly lipanskou vesničkou až do
setmění, poté se fanoušci přesunuli do útrob hospůdky, kde se pilo,
hodovalo a tančilo až do rána.
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foto Blanka Oujezdská

Součástí večerní prohlídky v kolovratském kostele byl varhanní koncert Jakuba

Janšty s průvodním slovem o historii tohoto nástroje.

Ani letos si zájemci o hlubší poznání kolovratské historie nenechali ujít zasvě-

cený výklad Jiřího Missbichlera. Pořadatelé z Infocentra plánují v příštím roce

věnovat jednu z vycházek dětem.

Infocentrum s knihovnou hostilo před prázdninami houslistku

Lucii Carlson (Novoveskou) žijící v USA, kterou na akordeon

doprovodil její manžel.
Léto v knihovně bylo věnováno

revizi knižního fondu.

V září mohli návštěvníci knihovny obdivovat keramické víly

s vitrážemi od Barbory Řehákové a Zuzany Krausové a kolá-

že z dobových fotografií Ivany Urbanové.

V polovině září se městská část už podruhé připojila 

k projektu Dny evropského dědictví a široké veřejnosti se

otevřely kostely v Kolovratech a v Lipanech. Role průvodců

se ujali František Dudek, Jaroslav Břečka, Tomáš Bezouška

a Bohuslav Řehák.
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Na zahradě statku vyhrávala muzika
Statek u Křečků, č.p. 14 (od roku 1926 č.p. 114)

byl hospodářskou usedlostí známou od roku 1841
a patřil do vesničky Tehovičky. Dnes ho najdeme
v ulici Mírová vedle hasičské zbrojnice. 

Hospodářský dvůr byl situován do obdélníku, kde
bylo obytné stavení, stáj, chlév a hospodářské
kolny. Při pohledu z ulice vidíme na levé straně obyt-
né stavení postavené od jihu k severu, které mělo
dvě části. V přední části bydleli mladí hospodáři,
v druhé bydlel hospodář na odpočinku, na takzva-
ném výměnku. Na pravé straně dvora byla stáj pro
koně a chlév pro osm dojnic.

Stáj i chlév byly rovněž postaveny od jihu k seve-
ru a měly doškovou střechu. Severní část dvora
uzavíraly dvě kolny. Vpředu stála menší kolna krytá
došky, do které se uklízelo zemědělské nářadí. Za ní
stála kolna vyšší, zděná s nehořlavou krytinou. Ta
sloužila k uskladnění topiva a vykonávaly se zde
různé práce za nepříznivého počasí. Na severní stra-
ně v zahradě stála stodola s doškovou střechou,
která v roce 1926 vyhořela. V roce 1927 na tom
samém místě postavil hospodář novou, moderní
stodolu. Hnojiště se jako ve všech hospodářstvích
nacházelo na dvoře před stájemi. Celý pozemek byl
ohraničen kamennou zídkou. U statku byla velká
ovocná zahrada. V místech, kde stojí hasičská
zbrojnice, býval rybníček a na něm plno husí. Na
této zahradě při různých obecních nebo spolkových
slavnostech vyhrávala kapela Josefa Ročka z č.p.
22 (122). Dnes se tu říká u Černohorských.

V roce 1841 byl majitelem a hospodářem Josef
Křeček. 

Ten předal hospodářství svému synovi Františku
Křečkovi (nar. 1861), který zemřel v roce 1943 ve
věku 82 roků. František na statku hospodařil do roku
1928, kdy zde jako hospodář nastoupil jeho syn
Ladislav (nar. 1904). Ladislav měl bratra a sestru.
Bratr František padl v I. světové válce a jeho jméno
najdeme na pomníku u školy. Sestra se provdala za
hospodáře Josefa Skřivana z Kolovrat, č.p. 5.
Ladislav na statku hospodařil do roku 1942, kdy
prodal koně a nechal si jednu krávu a kousek pole,
a stal se úředníkem PRISPOLU, zaměřeného na
nákup a prodej dobytka. Také na tomto statku měli
kočího i služebnou. Ladislav Křeček ukončil svůj
život dobrovolně v roce 1948. 

Významné jubileum zmiňoval i tisk
I na tomto statku žili pracovití a vzdělaní lidé, kteří

se těšili vážnosti jak v Tehovičkách, tak
v Kolovratech. Velmi známou a uznávanou osobou
byl František Křeček (1861), který nebyl jenom dob-
rým hospodářem, ale i dobrým starostou obce. Tato

slova dokládá novinový článek v časopisu Venkov
z roku 1941, ze kterého je následující výňatek:

Osmdesátka Františka Křečka – vzorného

zemědělského pracovníka

Zítra, v pátek 27. července 1941, se dožívá 80.

narozenin František Křeček, rolník na odpočinku

v Kolovratech na Říčansku. Plným právem tak jako

oráč, jenž vyoral brázdu na tvrdé půdě, tak jako kapi-

tán jenž převedl rozbouřeným mořem svoji loď do

přístavu neporušenou, tak i náš jubilant může s uspo-

kojením ohlédnouti se po svém prožitém životě a říci

si s čistým svědomím: „Dobře jsem pracoval“.

Všude kamkoli se podívá, všude vidí pilnou svoji

ruku podnikavého svého ducha a poctivou svoji

námahu. On to byl, jenž vedl svoji obec po dvanáct

roků jako starosta a jenž třicet roků zasedal v jejím

zastupitelstvu, on to byl, jenž byl spoluzakladatelem

Sboru dobrovolných hasičů a jest jeho čestným

předsedou. Též pro svoji roz-

šafnost a spravedlnost byl

povolán do okresního zastupi-

telstva (města Říčan) a zde

působil dlouhá léta jako člen

okresního výboru. Také jeho

zásluhou mnohá silnice byla

upravena a znovu založena. Po

čtyřicet roků zasedal v ředitel-

ství Městské spořitelny na

Královských Vinohradech, odbočka v Říčanech. Co

tu práce a co píle. Osmdesátka zastihla našeho

milého jubilanta při dobrém zdraví a náladě. Vždyť

v životě nikdy nebyl nemocný a nepotřeboval léka-

ře. Celý širý kraj, který mu musí být vděčný za

všechny oběti přinesené ve prospěch celku, přeje-

me mu, aby ještě dlouhá léta mohl si spokojeně

pokuřovat tu svoji fajfčičku a náš tisk, jehož je

odběratelem od jeho založení, v klidu a ve zdraví

přečísti.“

Otec byl vzorem pro syna
Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, a tak

je tomu i v případě Františkova syna Ladislava. Také
on vykonal hodně jako hospodář, ale hlavně jako
veřejný činitel. V roce 1922 po vzoru svého otce
vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů
v Kolovratech. Hasičská dobrovolná práce se mu
stala koníčkem a pomoci někomu v nouzi bylo pro
něj samozřejmostí. Od roku 1925 do roku 1930 byl
prvním cvičitelem místního sboru a v roce 1930 se
stal velitelem kolovratských hasičů a župním vzdě-
lavatelem Župy Říčanské Kamlerovy 37. Od roku
1932 byl zástupcem České zemské hasičské jedno-

ty a v roce 1934 se stal před-
sedou krajské župy Kazín.
V letech 1931 až 1936 
byl krajským náčelníkem
hasičstva. Je spoluautorem
Památníku Sboru dobro-
volných hasičů, vydaného
k Župnímu sjezdu hasičské
župy Říčanské Kamlerovy,
který se konal v roce 1937
v Kolovratech. 

V roce 1933 se stal starostou obce a v roce 1935
byl zvolen do okresního zastupitelstva v Říčanech.
Zasloužil se o to, že v roce 1933 byla zřízena první
úřadovna starosty v bývalém obecním domku č.p.
109 (dnes se tam říká u Rajchlů). Byl aktivním čle-

nem Tělocvičné jednoty Sokol Kolovraty a pracoval
v dramatickém odboru Sokola, kde působil jako
jeden z mnoha divadelních režisérů. 

Byl také autorem divadelních scének z vesnické-
ho života, které se odehrávaly při různých slavnost-
ních příležitostech, jakých bývalo v obci hodně. Byl
vynikajícím řečníkem při slavnostních příležitostech
v Kolovratech i v říčanském okrese. Při pohřbech se
na zdejším hřbitově se zesnulým občanem loučil
jménem obce - to pak nezůstalo jediné oko suché.
Ladislav Křeček byl člověk všestranně společenský. 

V rodině Ladislava se v roce 1929 narodila dcera
Libuše, kterou spolu s manželkou Boženou vycho-
vávali na statku jako budoucí hospodářku. Libuše se
v roce 1950 provdala za syna sedláka Ctirada
Bohuslava z Lipan č.p. 4. V roce 1951 se jim naro-
dil syn, který dostal jméno po otci, Ctirad.

Hospodáři se vystěhování neubránili
Mladí manželé Bohuslavovi žili v Lipanech u rodi-

čů manžela až do roku 1953, kdy je zde zastihla
těžká doba. Bylo to v období, kdy z Lipan byli vystě-
hováni všichni sedláci. Mladí Bohuslavovi skončili
v pohraničí, v obci Křemíže, mezi Teplicemi a Bílinou.
Zde byli přiděleni na práci v zemědělství u Státního
statku. Protože oba manželé vyrostli v hospodář-
ských dvorech, byli na tvrdou práci zvyklí.

Když se mladí manželé Bohuslavovi stěhovali do
pohraničí, nechali malého syna krátce na hlídání
u babičky Křečkové v Kolovratech. To se nelíbilo
lidem, kteří měli vystěhování na starosti a přikázali
Boženě Křečkové, že musí malého vnoučka ihned
předat rodičům. Jinak hrozilo, že bude vystěhovaná
s nimi. Tak si manželé pro syna přijeli. 

Mladí manželé prožili ještě jednu velmi nepříjem-
nou událost. Bylo to v době, kdy z domu
Bohuslavových byla odstraněna pamětní deska
matky Antonína Švehly, jež se zde narodila. Pamětní
deska, kterou navrhl akademický sochař Jaška
a odlil pan Barták v Hrdlořezech za 9 000 Kč, byla
odvezena do statku ke Křečkovým do Kolovrat
a posléze zničena na skládce železa.

Bývalá selka Božena Křečková na statku zůstala
sama a do svého stáří pracovala v JZD Kolovraty na
polích. 

Manželé Bohuslavovi se v roce 1988 vrátili do
zděděného statku u Křečků. Od té doby se zde říká
u Bohuslavů. Ctirad Bohuslav zemřel náhle v roce
1990 ve věku 64 roků. Paní Božena Křečková ho
následovala o rok později ve věku 83 roků. O býva-
lý statek č.p. 114, který je další zachovalou památ-
kou a vzpomínkou na Tehovičky, svědomitě pečuje
Libuše Bohuslavová se synem Ctiradem.

za Spolek Kolowrat Jiří Missbichler

Statkář Křeček byl dobrý hospodář i uznávaný starosta
Pohnuté osudy potomků statkáře, váženého starosty a spoluzakladatele místního sboru dobrovolných hasičů Františka Křečka jsou dalším

příspěvkem k historii Kolovrat. Autor Jiří Missbichler i tentokrát čerpal ze starých kronik i z osobních svědectví.

Zleva Ladislav Křeček, Jaromír Bohuslav a Karel Hervíř na
hasičské slavnosti v Lipanech

František Křeček
(1861)

Ladislav Křeček
(1904)

Ladislav Křeček se svými rodiči



Skautský areál je otevřený i postiženým
Skautský areál v Prknovce i letos připomínal Babylon. O prázdninách do rozlehlého

lesoparku zavítali skauti ze všech koutů Evropy. Mnozí se do areálu na okraji Kolovrat
rádi vracejí nejen kvůli příjemnému prostředí a blízkosti Prahy či Ladova kraje, ale také
díky vstřícnosti a ochotě vedoucího areálu a dlouholetého skauta Václava Šebka.

Koho o letošních prázdninách skautský areál
hostil?

Skladba oddílů je poslední dobou stejná.
Skauti z Čech pobývají v areálu od jara do podzi-
mu a to převážně o víkendech. Občas u nás tráví
jednodenní pobyt skauti - vyznavači romantiky,
kteří rádi přespí třeba ve sněhu pod širým nebem
a pro ohřátí jim stačí krb v klubovně.

Předpokládám, že skauti ze zahraničí se
k nám vypraví na delší dobu...

Jsme v seznamu skautských areálů registro-
vaných Skautským světovým ústředím v Ženevě.
Zahraniční návštěvníci nás znají i z internetu.
Letos nás navštívily dvě skupinky německých
skautů, Irové nebo Holanďani, kteří dvakrát noco-
vali v tee-pee. Jedna z německých skupinek

měla společný program s našimi skauty. Prostřednictvím hry poznávali památky Starého města,
navštívili Voděradské bučiny, nocovali u Ondřejova, a na raftech sjížděli Sázavu.

Co všechno areál skautům nabízí?
K dispozici je čtrnáct stanů

s podsadou, z nichž deset je bezba-
riérových. Jsou uzpůsobeny tak,
aby v nich mohlo přespat postižené
dítě společně se zdravým. Bohužel
zatím není vybudován bezbariérový
přístup do budovy, kde je zázemí
s klubovnami. Na toto úskalí však
předem zájemce o pobyt u nás upo-
zorňujeme. Kapacita tábora je také
omezena dostatkem pitné vody,
jsme totiž závislí na studni. V plánu
je vybudování kanalizace, ale zatím
nemáme na tyto technické úpravy
prostředky.

Před několika lety jste mluvil o tom, že vám ruce svazují nedořešené majetkoprávní vztahy. Je
nějaká naděje, že majetek bude spravovat skautské středisko?

Zákon o zestátnění majetku bývalé mládežnické organizace SSM a bezplatný převod na skautské
organizace nebyl do dnešního dne naplněn. Soudy se pořád vlečou a nebere to konce. Přestože jsme
do rekonstrukce a dobudování zázemí vložili nemalé prostředky, areál můžeme užívat jen dočasně.
Provozní náklady jsou hrazeny z příspěvků skautů a o zahradu pečuji převážně sám s pomocí skautů.

Letní sezóna je u konce. Znamená to, že si můžete trochu odpočinout?
Péče o areál nikdy nekončí. Mám v plánu obnovit tábornické prvky, jako je totem vytvořený z kmene

starého stromu, a dát do pořádku i další dřevěné objekty v areálu. Blanka Oujezdská
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Na Medník za kandíkem
Rodinné centrum Macek opět vyrazilo na

výpravu za přírodou v okolí Prahy. Tentokrát
skupinku velkých i malých turistů čekala nauč-
ná stezka z roku 2009, která nahradila vůbec
první oficiální naučnou stezku na území Česko-
slovenska z roku 1965.

Naučná stezka začíná i končí na železniční
zastávce Petrov u Prahy, prochází údolím řeky
Sázavy a po svazích vrchu Medník. Seznamuje
nejen s faunou, flórou a přírodními poměry
Medníku a jeho okolí, ale informuje rovněž např.
o stavbě železniční trati Posázavského pacifiku,
řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu. Na
cestě dlouhé cca 6 km nás čekalo celkem 
14 zastávek. První informuje o nové verzi stezky,
druhá o vodáctví v oblasti Sázavy. Řeka je téma-
tem také třetí zastávky. Čtvrtá zastávka nás uvede
do specifické oblasti ochrany přírody, kterou jsou
invazivní druhy. Posázavský pacifik je tématem
páté zastávky - upozorní nás na pozoruhodnosti
na trati v okolí Medníku jako je Pikovická jehla
nebo viadukt Žampach. Šestá zastávka se věnuje
charakteristice suťových lesů. Studánky, prame-
ny a podzemní voda, to je obsah sedmé zastáv-
ky, stejně jako bezobratlí živočichové vázaní na
studánky a prameny. S tím souvisí i prameništní
potůček, na jehož příkladě vysvětluje osmá
zastávka závislost naší republiky na srážkové
vodě. Ovlivnění lesů člověkem je obsahem devá-
té zastávky, na niž navazuje desátá pojednávající
o stromu jako samostatném ekosystému.

Jedenáctou zastávkou se dostáváme k unikát-
nosti lokality Medníku, kterou je kandík psí zub.
Dvanáctá zastávka nás vrací k činnosti člověka
na Medníku, tedy přímo ke geologii a těžbě zlata.
Poslední zastávka věnovaná přírodě popisuje
ekosystém květnatých bučin. Úplný závěr nauč-
né stezky tvoří čtrnáctá zastávka věnovaná tram-
pingu a turistice. Vzhledem k tomu, že výpravu
na Medník jsme naplánovali na konec sezóny
květu byliny kandík psí zub, bylo samozřejmě
naším cílem tuto vzácnost najít a ulovit. Štěstí
nám opravdu přálo, našli jsme postupně pět
posledních květů letošní sezóny.

Kandík psí zub je ohrožený druh

Kandík psí zub (Erythronium denscanis) je
kriticky ohroženou liliovitou rostlinou, vysky-
tující se v habrových doubravách a bučinách.

Kandík roste na Medníku především v části
území zvané V jámách, kterou při procházce roz-
hodně nepřehlédnete. V minulosti se zde těžilo
zlato. Jak se do této lokality kandík dostal, je
záhadou, protože jeho přirozeným výskytem je
oblast Středomoří. Jednou z hypotéz je vysaze-
ní byliny mnichy strahovského kláštera.
Populace kandíku podle odhadů čítá necelých 
6 000 jedinců. Před několika lety se však začal
na některých místech vytrácet, proto se přistou-
pilo k prosvětlení některých lesních partií s jeho
výskytem a populace začala opět narůstat.

-pb-

Obec ošetřila stromy podél vycházkových tras
V loňském a letošním roce proběhla úprava

alejových stromů vysázených v obci a podél
vycházkových okruhů v blízkém okolí Kolovrat.
Ošetření výsadeb bylo umožněno s finančním
přispěním Hlavního města Prahy v rámci grantů
z oblasti životního prostředí. Celkem bylo ošetře-
no více než 2 800 mladých alejových stromů.
Smyslem výchovného řezu stromů je zajistit
správnou tvorbu koruny s ohledem na ošetřovaný
druh dřeviny. Správně provedeným řezem v mládí
stromu se lze vyvarovat pozdějším zlomům
a poškozením koruny. Při výchovném řezu lze bez rozsáhlejších poranění stromu zasáhnout do kos-
terních větvení, která tvoří základní tvar koruny. Dalším cílem řezu je upravit podchodnou výšku
a tím zajistit dobrou prostupnost vycházkových okruhů i do budoucna.

janalbert@seznam.cz
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Přestože je geokešing u nás velmi rozšířený,
řada lidí zatím této novince nepropadla. Můžete
jim tuto hru přiblížit?

Cílem je dojít na určité místo a najít schránku
označovanou jako cache, česky keš, kterou tam
nechal jiný hráč, a na internetu zveřejnil její země-
pisné souřadnice. Pokud se chcete stát se kače-
rem, což je počeštěný výraz slova geocacher - člo-
věk hledající cache, musíte se nejprve
zaregistrovat na oficiální stránce této hry –
http://geocaching.com. Registrace je zdarma a po
jejím dokončení můžete zapisovat své nálezy nebo
zobrazit souřadnice keší. 

Předpokládám, že bez navigace se hledač
neobejde…

Přesně tak. Ke zdárnému nalezení pokladu
potřebujeme kromě internetu ještě GPS přijímač.
Automobilové navigace se k tomuto účelu moc
nehodí kvůli nízké přesnosti, proto se používají
speciální turistické GPS navigace, které vás nave-
dou k cíli s přesností několika metrů. Jejich cena
se pohybuje od 2000 Kč, ale pokud chcete mít
přístroj s turistickou mapou a řadou dalších funk-
cí, musíte si připlatit. Geocaching lze však provo-
zovat i bez navigace. Pokud opomenu možnost
použití některého z mobilních telefonů vybavených
GPS přijímačem, postačí nám internetová mapa,
například mapy.cz, do které zadáme souřadnice
keše. Tím se na mapě zobrazí bod, kde se krabič-
ka nalézá. Tato metoda však není tak přesná
a odlov krabičky třeba uprostřed lesa je téměř
nemožný.

Kde najdeme kořeny této inteligentní hry?
První keš byla založena v květnu 2000, hned

druhý den poté, co americká vláda vypnula uměle
zaváděnou chybu v systému GPS. Díky tomu se
přesnost zvýšila z původních více než padesáti na
několik metrů. Základní princip hry se za tu dobu
téměř nezměnil - nálezce si může z obsahu krabič-
ky něco vzít, ale musí na oplátku zanechat něco
svého. V první keši nazvané Stash #1 byla kupří-
kladu dvě CD, videokazeta či plechovka fazolí.
Dnes je vkládání jídla do schránek zakázáno a nej-
častěji tam najdete plastové hračky z kindervají-

ček. Samozřejmě existují i tematické keše, ve kte-
rých se mění známky, dopisy nebo třeba věci
s počítačovou tématikou. Kromě pokladu se v keši
skrývá také logbook- což je notes, sešítek, nebo
jiný papír, do kterého při nalezení keše zapíšete
svou přezdívku, datum nálezu a obvykle připojíte
vzkaz pro zakladatele.

Je znám počet kešek rozesetých po zeměkou-
li?

V současné době je na světě více krabiček, než
je obyvatel Prahy. Jejich počet se pomalu blíží
k hranici půldruhého milionu. Česká republika ve
srovnání s ostatními státy nezůstává vůbec poza-
du. Uznejte sami, že 24 000 skrýší - z toho tucet
v Kolovratech - je poměrně dost.

Jaké nástrahy čekají na „kačery“?
Při hledání pokladů musíme být samozřejmě

opatrní a nenápadní, aby úkryt neodhalil nějaký
mudla. 

Mudla? 
Pokud jste četli Harryho Pottera, tak vám toto

slovo přijde povědomé. V knize jím kouzelníci
označují lidi, kteří neumí kouzlit a o kouzlech neví
zhola nic. Geocaching si toto slovo „vypůjčil“
a označuje jím člověka, který o skrýších nic netu-
ší. Přestože jsou krabičky maskovány tak, aby
nebyly mudly odhaleny, občas se stává, že je geo-
cacher při neopatrném hledání či ukládání zpozo-
rován a kolemjdoucího samozřejmě zajímá, co to
tam dotyčný schovává. Druhým úskalím je samot-
ná krabička. Nejčastěji se jedná o plastový box,
který je umístěn kvůli ochraně před hlínou, vlhkos-
tí a opotřebením v igelitové tašce a při nedůklad-
ném zamaskování skrýše může vypadat jako
pohozený odpad.

Bývají kešky schované i jinak? 
Co se týče krabiček i skrýší, téměř ničemu se

meze nekladou. Kromě běžných svačinových kra-
biček, ukrytých nejčastěji v kořenech stromů,
dutých pařezech, pod kameny, či v keřích, můžete
nalézt falešné ptačí budky, patníky či trezor, k jehož
otevření potřebujete zjistit správný číselný kód.

S geocachingem byste se ale hlavně měli dostat
na zajímavá místa - jako jsou například rozhledny,
památníky, kostely či hrady a samotný nález cache
by měl být takovou třešničkou na dortu. Bohužel
v dnešní době a hlavně ve větších městech se
tento smysl s rostoucím počtem keší pomalu
vytrácí.

Je nějaké pravidlo, jak mají krabičky vypadat?
Protože nejsou všechny krabičky stejné, dělí se

do několika skupin podle velikosti. Ve městě se nej-
častěji setkáváme s tzv. mikrokešemi. Jak název
napovídá, jedná se o malé krabičky většinou od
filmu do fotoaparátu či malé plechové krabičky od
bonbonů. Díky své velikosti mohou být skryty
téměř v každé skulině, připevněny magnety zespo-
du na zábradlí nebo lavičku. Jedna taková je scho-
vána již několik let na Václavském náměstí přímo

před vchodem do Národního muzea. Kvůli velikos-
ti je ale v jejich nitru schován pouze kousek papíru
pro zapsání nálezu a žádný předmět na výměnu se
tam nevejde. Krabičky těchto velikostí jsou větši-
nou pouze v husté, městské zástavbě a jinde je
takřka nenajdeme.

Liší se kešky i podle náročnosti při vyhledává-
ní?

Každá keš je ohodnocena jednou až pěti hvěz-
dičkami podle obtížnosti nálezu a terénu. Navíc si
každý může vybrat podle svého gusta. Pokud plá-
nujete rychlý odlov a chcete jít najisto, tak vaším
cílem bude tradiční keš, která je umístěna přímo na
souřadnicích uvedených na internetu. Pro přízniv-
ce luštění a namáhání šedé kůry mozkové jsou
jako stvořené „mystery cache, u nichž je třeba
souřadnice krabičky zjistit vyluštěním šifry, výpoč-
tem nebo vyhledáváním na internetu. Jestliže máte
rádi procházky, vyzkoušejte „multi cache“, sérii
několika krabiček jdoucích za sebou. Souřadnice
vás dovedou na místo, kde se skrývá první krabič-
ka s informací, kde nalézt další. Většinou se jedná
o jednoduchý rébus či dosažení souřadnic. Až
poslední krabička řetězce, zvaná finále, obsahuje
lockbook pro zapsání návštěvy a drobnosti na
výměnu.

Můžeme narazit i na jiné typy kešek?
Kromě těchto tří typů ještě existuje řada dalších,

se kterými se tak často nesetkáváme. Příkladem je
„webcam cache“, u které je na souřadnice namíře-
na webová kamera, přenášející živě obraz na inter-
net. Jako důkaz, že jste keš nalezli, musíte přiložit
vaši fotku zachycenou touto kamerou. Protože se
nikam nezapisujete, tento typ cache se nazývá vir-
tuální.

Pokud by ještě někdo váhal, zda vyrazit do
terénu za poklady, čím ho přesvědčíte?

Geocaching je hra pro všechny bez rozdílu věku.
Sami si plánujete kdy a kam půjdete hledat, a navíc
vás tento koníček zavede na zajímavá místa, která
neznáte, procvičí váš mozek či schopnost orienta-
ce. Geocaching není jen o obcházení skrýší s navi-
gací, je to také dobrodružství. Při nočních keších
procházíte lesem s baterkou a sledujete reflexní
značky, odrážející světlo. Pokud jste milovníci
adrenalinu a netrpíte klaustrofóbií, nazujte holinky,
slezte do kanálu a postupujte, sledováni pavouky,
temnou a úzkou štolou. 

Máte vy sám nějaký podobný zážitek?
Jednou jsem hledal kešku v Dolních

Měcholupech a museli jsem pro ní do kanálu, kde
tekla voda. Já byl koupele ušetřen, kamarád ne.

Blanka Oujezdská

Geocaching je dobrodružná hra pro hledače bez rozdílu věku
Oblíbený geocaching (česky geokešing), tedy dobrodružnou hru, která spojuje navigaci a orientaci v terénu, turistiku a občas pro-

cvičí mozkové závity, není třeba zvlášť představovat. V Kolovratech se o dvě z dvanácti „kešek“ stará student František Honsa.

Pokud si chcete geocaching vyzkoušet,
navštivte stránky české komunity-
http://geocaching.cz, kde najdete tipy
a rady jak začít nebo navštivte oficiální
stránky- http://geocaching.com



... ze sportu 20

Klub hledá nohejbalisty
Nohejbalový oddíl sportovního klubu MAEST-

RO CLUB Kolovraty hledá hráče pro doplnění
svého týmu, který nastupuje v pražské nohejbalo-
vé soutěži. Tréninky máme v zimní sezóně 2x
týdně v kolovratské tělocvičně (Mírová 57/47) –
v úterý (19:30 – 21:00 hod.) a v pátek (21:00 –
22:30 hod.). Více informací na http://www.mae-
stroclub.cz nebo u vedoucího oddílu Petra Součka
(soucek@maestroclub.cz, 604 695 462).

Turnaj se vydařil
V sobotu 20. srpna 2011 uspořádal MAEST-

RO CLUB Kolovraty v Praze - Uhříněvsi již osmý
ročník nohejbalového turnaje trojic. Zúčastnilo
se ho celkem 13 týmů, z toho tři týmy MAEST-
RO CLUBU. MAESTRO CLUB A (po třech vítěz-
stvích, jedné remíze a jedné prohře) do play-off
postoupilo ze druhého místa a vytvořilo si dob-
rou pozici pro čtvrtfinále.

MAESTRO CLUB B se nakonec po dvou vítěz-
stvích, dvou remízách a dvou prohrách do play-
off prodralo ze čtvrtého místa. MAESTRO CLUB
C obsadil konečné 10. místo. Nejvíce práce měl
MAESTRO CLUB A, který si s Toy Story poradil
až ve třech setech. MAESTRO CLUB B obsadil
konečné 8. místo.

MAESTRO CLUB A v semifinále podlehl
Citadele a nakonec obsadil konečné 4. místo.
Nejlepším týmem se stala Citadela, která si tak
zopakovala vítězství z roku 2008.
http://nohejbal-uhrineves2011.maestroclub.cz/.

Petr Souček 

Klub podporuje PARAPLE
Již několik let podporuje MAESTRO CLUB

KOLOVRATY obecně prospěšnou společnost
CENTRUM PARAPLE, která pomáhá lidem ochr-
nutým po poškození míchy přizpůsobit se nové
životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav
a dosáhnout co největší míry soběstačnosti
a nezávislosti. 

I letos předali zástupci našeho klubu Filip
Novák a Petr Souček Centru Paraple dárkový
šek, tentokrát ve výši 3 500 Kč. Šek za Centrum
Paraple převzala Hana Laburdová, která je spe-
cialistkou fundraisingu.

Občanské sdružení Sport Kolovraty 
nabízí všem kolovratským dětem

košíkovou
od 13. října v tělocvičně při ZŠ

Nejmladší děti (1. až 3. třída) 
od 17.30 do 18.15 hod.
Starší děti (4. až 6. třída) 
od 18.15 do 19.00 hod.

Letní volejbalové radosti Studia Sport
Volejbalové Studio Sport uzavřelo minulou sezónu suverénně získanými tituly Přeborníků Prahy

v kategorii mladších žákyň (obhajoba bez jediné porážky) i v minivolejbalu (obhajoba podruhé, cel-
kem pátý titul). A protože bez práce nejsou koláče, srpnové soustředění v jihočeské Růžené při-
neslo v tropickém počasí i desítky hodin dřiny. A vyplatilo se.

Hned zkraje září zářily starší žákyně na Velké ceně Prahy, kde s velkou převahou porazily všechny soupeřky 2:0
(celkem 20 družstev, z toho polovina mimopražských), navíc Anna Suchánková byla vyhlášena nejlepší smečařkou
a kapitánka Tiziana Baumruková nejlepší hráčkou turnaje (za mořem je to nejprestižnější titul MVP). Kromě toho

„Béčko“ s jedinou porážkou v semifinále s později vítězným „Áčkem“
vybojovalo skvělé třetí místo! Den před tím nově složené družstvo
mladších žákyň skončilo druhé za vítěznou budějovickou Hlincovkou,
Míša Palinková si kromě toho odnesla pohár jako nejlepší blokařka. 

Týden poté znovu na kurtech Meteoru zvládly kvalifikace pro
Přebor Prahy s přehledem mladší i starší žákyně bez porážky a budou
soutěž zahajovat opět v elitní 1. lize. Minivolejbal s upravenými pra-
vidly podle celostátního projektu Minivolejbal v barvách obsazujeme
dvěma týmy a už skoro jako samozřejmost bereme, že se oba probo-
jovaly do 1. ligy Přeboru Prahy. Poprvé, zejména pro získávání zku-
šeností, obsazujeme kategorii kadetek. Je toho pro náš tým trenérek
opravdu hodně, tím spíš, že se k nám hlásí další a další adeptky hry
pod vysokou sítí, a už jsme překročili rekordní číslo 70 děvčat od 
7 do 15 let. Naším největším problémem je tak vejít se časově i finanč-

ně do tréninkových hodin v tělocvičně ZŠ U obory v Uhříněvsi.
Vždyť starší žákyně trénují už 4x týdně, mladší 3x, přípravka
a mini 2x, celkem jde týdně přibližně o 13 hodin, trenérky tak
musejí zvládnout náročnou logistiku prolínání jednotlivých
tréninkových skupin. Výsledky však jasně potvrzují, že
Studio Sport je v těchto věkových kategoriích bez chlubení
nejlepší v Praze - obětavá, kvalitní a hlavně dlouhodobě sys-
tematická práce s dětmi se vyplácí. Tedy vyplácí se jen
pokud jde o výsledky. 

Však také máme ve výběru Prahy ročníku 1998 hned 
4 dívky (z Lipan, Uhříněvsi a Hájku) a kapitánkou výběru je
Tiziana. Na jaře by se poprvé měl sejít i reprezentační výběr
České republiky této kategorie a dá se očekávat, že zastou-
pení bude mít i Studio Sport. Z průběhu soutěží budeme pra-
videlně informovat.

PaedDr. Jiří Baumruk, www.studiobaumruk.cz

Loučení s další tenisovou sezónou
Koncem září končí jubilejní 10. tenisová sezóna v Kolovratech, ve které se můžeme prezentovat

pěknými výsledky jak v soutěži družstev, tak i v jednotlivcích. 

O úspěších jednotlivců jsme již psali v minulém čísle Kolovratského zpravodaje, i když naši tenisté ještě několik
úspěchů přidali. S dosavadními výkony všech družstev klubu jsme nadmíru spokojeni. Žádný z okolních klubů se
nemůže pochlubit takovými výkony mládeže. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem trenérům, kteří se snaží
koncepčně předat svým svěřencům co nejvíce zkušeností a zkvalitnit jak herní formu, tak i taktiku.

Umístění našich družstev v sezóně 2010/2011
Dospělí - 2.třída: 1. místo s plným počtem
bodů a postup do 1. třídy
Dorost - 1. třída: 5.místo, náš nejlepší hráč
hostoval v nejvyšší soutěži
Starší žáci – 1. třída: 4. místo, náš nejlepší
hráč hostoval v nejvyšší soutěži
Mladší žáci – 1. třída: 4.místo
Přípravka: 4. místo

V průběhu celé sezóny jsme také pořádali
celostátní turnaje mladších a starších žáků
a dorostu. Nejen na těchto turnajích nás dobře
reprezentovali hráči Martin Tříška, Dominik Sochůrek, Vít Uhlíř, Jan Hanzal, Jan Bubeník, Milan Válek, Šimon
Odvárko a Karolína Nováčková.

Jako každoročně jsme organizovali dvě tenisová soustředění. První se uskutečnilo na tenisových dvorcích
v Kolovratech ve dnech 4. až 8. července. Soustředění pro zdokonalení herní a kondiční přípravy našich dětí a mlá-
deže absolvovalo 30 dětí ve věku 5 až 10 let vždy od 9 do 15 hodin. Druhé soustředění jsme zajistili již tradičně
v Bedřichově v Jizerských horách. Soustředění se konalo ve dnech 14. až 20. srpna za účasti 19 závodních tenis-
tů. 

Nastává podzim a my jsme společně 1. října uzavřeli sezónu na antuce rozlučkovým klubovým turnajem všech
kategorií nezávodně hrajících dětí. Na závěr tenisové letní sezóny, 8. října, též uspořádáme tradiční turnaj pro nere-
gistrované dospělé hráče ve čtyřhrách.

Tuto zimu snad již naposledy budeme dojíždět do hal v okolí, kde se musíme přizpůsobovat nabídce a stávajícím
možnostem provozovatelů. Tím nutíme rodiče k přizpůsobení se programu ratolestí hrajících tenis. Přesto věříme, že
naši svěřenci budou i za těchto podmínek trénovat tak, aby udrželi své vybojované posty i v zimní sezóně. Všem
přejeme do další práce, aby byli zdraví a měli chuť se zlepšovat. Rodičům patří vřelý dík za trpělivost a vstřícnost ke
spolupráci.

Hana Vlastníková, Sport Kolovraty

Mladší žákyně na Velké ceně Prahy se

svými poháry

Starší žákyně Studio Sport „A“ i „B“ si z Velké

ceny Prahy odvezly téměř všechny trofeje
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S chutí do nové sezóny
Devět mužstev fotbalového oddílu má již za

sebou sportovní přípravu na podzimní utkání. Děti
a mládež na sportovních soustředěních, dospělí
formou tréninků a přátelských zápasů. 

V podzimní sezóně čeká na hráče Sokola přes
100 zápasů jak v domácím prostředí, tak i na hřiš-
tích soupeřů. 

Počátkem srpna
se na domácím
hřišti natáčela část
sitcomu společ-
nosti Wilma - film
production pro ně-
meckou televizi
Kika TV. Jako kom-

pars byli pozváni malí fotbalisté Sokola Kolovraty od
sedmi do deseti let. Pro kluky to bylo zajímavé zpe-
stření prázdnin s nevšedními zážitky.

Jako každý rok ladila formu před nadcházející
sezónou naše mládežnická mužstva na sportovních
soustředěních. Dorost a starší žáci se připravovali
v Radvanicích a mladší žáci, starší a mladší pří-
pravka v Českém Dubu. Počasí klukům přálo a tak
během celého týdne měli o něco tepleji než by bylo
ideální. Předpřípravka, tedy nejmenší děti procháze-
ly sportovní přípravou na domácím hřišti, kde pro
ně trenéři vymysleli opravdu pestrý program zakon-
čený turnajem čtyř týmů. 

Dočkáme se postupu?
Pečlivou přípravu zahájili také muži A. Během

léta došlo v týmu k výrazným změnám. Podařilo
se získat nové posily a především zkušeného tre-
néra Jindřicha Všetečku. 

Mužstvo začalo přípravu již počátkem srpna, kdy
sehrálo čtyři přátelská utkání a smolný pohárový
zápas s Benicemi. Úvod soutěže se vydařil a výhra
v Krči byla naprosto zasloužená. I další zápas ukon-
čený vítězstvím nad Dubčí 9:1 na domácím hřišti
před plnými ochozy a výbornými fanoušky je pro
Sokol Kolovraty náznak, že se „blýská na lepší časy“. 

Určitě bychom měli představit změny v týmu.
Vedoucím mužstva je P. Všetečka, a Kolovraty bude
reprezentovat spousta nových hráčů. Z Horních
Měcholup přišli J. Linhart, M. Sivák, S. Hadžiosma-
novič, J. Všetečka a Jar. Linhart. Z Unionu Vršovice
posílí mužstvo J. a L. Tušovi, z ČAFC P. Kryštof
a z Podlesí O. Malíček a O. Machů. Z minulé sezóny
zůstali hráči T. Reitmeier, R. a O. Rosák, J. Zajíček,
M. Kotala, D. Šebek, M. Seko, D. Maštera, M. Šusta,
P. Šimek a A. Choutka. Věříme, že naše Áčko bude
předvádět pohledný fotbal, který bude bavit nejenom
hráče, ale i naše příznivce. Tímto si dovolujeme
srdečně pozvat fanoušky Sokola Kolovraty na všech-
na utkání našich týmů. Program je pravidelně publi-
kován na webových stránkách Sokola a také
v Kolovratských měsíčnících.

Přibylo nové, třetí hřiště 
Během září bylo v areálu otevřeno nové, třetí

hřiště, kde se budou připravovat zejména
nejmenší fotbalisté. V budoucnu ale poslouží
i široké veřejnosti. 

Hřiště se podařilo dokončit zejména díky dotaci
Magistrátu hl. města Prahy a MČ Praha – Kolovraty.
Na konci června proběhla údržba hlavní hrací plo-
chy, při které došlo k prořezání, dosetí a ošetření
travního porostu. Tato údržba je pro naše hlavní
hřiště zcela zásadní a bez ní bychom jen obtížně
udržovali travnaté hřiště v hratelném stavu. Do
konce roku je naplánována výstavba nové přístupo-
vé cesty od hlavního vchodu k budově zázemí klubu
a vylepšení osvětlení hřiště s umělou trávou. V nové
sezóně se naši příznivci mohou těšit na novou svě-
telnou tabuli, která byla poprvé zapojena při osla-
vách 85. výročí založení klubu. 

Při oslavách založení Sokola předvedli
své umění Internacionálové Bohemians

Na konci června proběhla velkolepá oslava 85. výročí založení Sokola
Kolovraty s bohatým programem. Nejdříve si zahrála nejmladší fotbalová dro-
botina. Nejmenší předvedli své fotbalové umění s chutí a radostí. Rodiče star-
ších dětí s nostalgií vzpomínali na sportovní začátky svých ratolestí. Vzápětí
nastoupily na zelený pažit maminky fotbalových nadějí. 

Tento zápas nebyl o gólech, ale bezesporu o ženské kráse. Ačkoliv vyhrál tým žlutých, rozhodně to neby-
lo fotbalovým uměním, ale možná velmi specifickým rozcvičením před zápasem. Zatímco tým oranžových se

poctivě rozcvičoval na hřišti, zkušenější trenéři žlutého kolektivu zvo-
lili jinou taktiku a pozvali své svěřenkyně na malé pivo. Historicky
poprvé ukazovala stav utkání světelná tabule v rohu hřiště, kdy koneč-
ný výsledek byl 2:0 ve prospěch žlutého týmu.

Poslední zápas byl vyvrcholením oslav a spousta fotbalových
fandů se na něj těšila. Nastoupilo mužstvo kolovratské staré gardy
proti Internacionálům Bohemians 1905. Výsledek byl příznivý pro tým
z Vršovic a to v poměru 6:3, neboť i po létech to tito pánové prostě

mají v nohách. Padaly kuriózní žluté karty - například za zmatečné pobíhání po hřišti či za nevstřelení branky
do soupeřovy sítě. 

V závěru slavnostního odpoledne pogratulovalo vedení Sokola se starostou Ing. Michalem Habartem nejstar-
ším členům, pánům Vokálovi a Haškovi, za jejich dlouholetou činnost v oddílu. Jednotlivá mužstva pak pokra-
čovala ve svých oslavách u příležitosti ukončení sezóny. Pro děti byly připraveny skákací hrady, malování na obli-
čej a pro dospělé bohaté občerstvení. Počasí nám také přálo, a oslava se tedy protáhla do večerních hodin.

Nová pravidla dětského fotbalu sázejí na hru
Fotbalové asociaci České republiky se podařilo prosadit a zavést nutné změny ve sportov-

ní přípravě dětí do 12 let. Je škoda, že oproti ostatním zemím jsme se této změny dočkali
s patnáctiletým zpožděním.

Hlavním důvodem je především nezatěžovat hráče a hráčky tlakem na výsledky, protože děti mají sport
brát hlavně jako zábavu a hru. U těch nejmenších ve věku 6 až 8 let navíc platí zákaz uveřejňování konečné-
ho stavu utkání. Zcela zásadní novinkou je zmenšení velikosti hřišť a snížení počtu hráčů, kteří se aktivně
účastní utkání. Cílem je mnohem větší zapojení dětí do hry a o to tady jde především. Největší chybou je
zaměňovat nebo si plést dospělý fotbal s mládežnickým a právě k tomu po dlouhou dobu u nás docházelo
a bohužel stále dochází. 

Sportovní příprava dětí musí být pojata ve všeobecné rovině. Ve všech oddílech se trenéři potýkají
s nedostatkem obratnosti mladých sportovců. Polovině dětí chybí základní gymnastické návyky - musí se učit
kotrmelce, lézt po laně či přeskočit překážku. Zvládnutí těchto nejjednodušších dovedností je podmínkou pro
jejich další správný tělesný vývoj a je také prevencí před vznikem zdravotních problémů v budoucnosti. 

Pro Sokol Kolovraty je samozřejmostí celková sportovní připravenost všech dětí a mládeže v oddíle. V sou-
časné době všeobecně ubývá dětí, které aktivně sportují. Při dnešní velké konkurenci nových aktivit, obzvláště
různých forem počítačových her, záleží hlavně na rodičích, zda svého potomka ke sportu vedou či nikoliv. Věříme,
že změna pravidel přivede k fotbalu více dětí, a že je tato nejpopulárnější hra na světě bude ještě více bavit.

za SOKOL Pavel a Iveta Hrubých
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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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