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P EDSTAVUJEME  NOVÉ 
LENY  ZASTUPITELSTVA

NOVÁ ŠKOLA BY MOHLA 
P IVÍTAT D TI V ZÁ Í

ŽIVNOSTNÍCI  V KOLOVRATECH 
V ERA  A DNES



VÁNOČNÍ JARMARK
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Divadélko Kašpárek potěšilo novou pohádkou Děti ze sboru Coro Piccolo jsou stálým hostem

Pěvecký sbor Elišky Erlichové přijel z Říčan

Kolemjdoucí obdivovali „živý betlém“ za oknem

Starosta pozdravil spoluobčanyOhňová show rozzářila atrium

Děti ze školky nacvičily pásmo písniček

Jazzbáby zapěly písně stříbrného plátna



NA ÚVOD

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 

předně bych Vám chtěl popřát vše nejlepší do roku 2015! Především hodně zdraví, lásky a pohody. Všem
zastupitelům pak přeji, aby je práce pro MČ Praha–Kolovraty těšila, aby ji vykonávali věcně, s nadhledem
a aby se příliš nenechali ovlivňovat politickým soupeřením, které se již bohužel usídlilo i v komunální poli-
tice. 

V uplynulém roce jsem byl postaven před těžkou
volbu, zda přijmout roli starosty a s ní i největší díl
odpovědnosti za dění v Kolovratech a Lipanech.
Věřte, nebylo to snadné rozhodování. Práce staros-
ty je velmi časově náročná a navíc jsem musel
mimo jiné opustit zaměstnání, ve kterém jsem byl
velmi spokojen. Nejvíce mi v rozhodování pomohla
má žena, která mou novou roli jednoznačně podpo-
řila, a také mnozí z vás, kteří jste mi vyslovili pře-
dem důvěru, za což všem děkuji.

V rozhovoru jsem slíbil, že Kolovratský zpravodaj
bude obsahovat i věci, které se nepovedly, nebo
nebyly zrealizovány. Nepovedlo se vydat mimo-
řádné předvánoční číslo Kolovratského zpravodaje,
zapojit se do 14. grantové výzvy Operační program
Praha konkurenceschopnost (OPPK) a změnit
běžící projekt přístavby školy. Jednotlivé body si
dovolím rozebrat.

Dříve jmenoval redakční radu starosta, avšak
v minulém období byl přijat statut Kolovratského
zpravodaje, a tak musela být rada volena zastupi-
telstvem. Novou radu zpravodaje jsme zvolili až na
desátém zasedání, tj. 18. prosince loňského roku,
a k přípravě předvánočního čísla nezbyl čas.

Do 14. výzvy OPPK jsme se nezapojili, protože
v rozpočtu obce nebyly žádné peníze na projekto-
vou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že k renovaci

parku Na Viničkách existují pouze studie (čtyři), ale žádná z těchto studií nebyla dotažena do konce a neby-
la vypracována projektová dokumentace, nebylo možné o projekt zažádat.

Ohledně mého plánu změnit projekt na přístavbu vědělo jen málo lidí, ale přesto považuji za důležité s tím
občany seznámit. Běžící přístavba prvního stupně školy (viz článek místostarostky Mgr. Stanislavy
Bartošové) je na místě, kde původně měla být budova pro jídelnu, školní družiny a základní uměleckou
školu. Předchozí vedení obce rozhodlo o výstavbě tří přízemních tříd. To vše by bylo v pořádku, kdyby zákla-
dy a přízemní budova byly nosné a dalo se na ně v budoucnu přistavět. Opak je bohužel pravdou. Z těchto
důvodů jsem chtěl změnit běžící projekt a udělat stavební moduly, ze kterých budou třídy, jako nosné. Ovšem
výstavba již byla v takové fázi, že to nebylo možné. Do budoucna chci vypracovat koncepci rozvoje školství
v Kolovratech ve spolupráci s okolními obcemi. Na několika schůzkách jsme se na tom již předběžně domlu-
vili se starosty okolních městských částí.

K tomu, co se povedlo, patří bezesporu mnohá jednání se starosty okolních městských částí i obcí mimo
Hlavní město Prahu, kdy jsme sjednotili priority, na kterých budeme společně pracovat.

Dále velmi pozitivně hodnotím jednání se zástupci Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy,
na kterém bylo přislíbeno, že se již nebude opakovat situace, kdy k požáru nejsou povoláni naši dobrovolní
hasiči a profesionální jednotce trvá cesta víc než čtvrt hodiny. Za Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy se
jednání účastnilo osm vedoucích zaměstnanců, za Kolovraty mimo mě velitel Martin Dynybil a Michal Oplt.
Doufám, že co bylo dojednáno, bude tak i fungovat. Jelikož už v minulosti byl s oznamováním z linky 150
problém, bylo to řešeno, ale nyní se situace u dvou požárů opakovala. Všem občanům bych pro jistotu
doporučil volat v případě požáru nejen linku 150, ale i 267 710 505, což je číslo našich dobrovolných hasi-
čů v Kolovratech.

Vyjma zmíněná jednání jsme rozpracovali mnohé projekty a doufám, že v dalších číslech zpravodaje Vás
budu informovat o konkrétních výsledcích. Rovněž všechny jmenované komise a zvolené výbory pilně pra-
cují a o výsledcích Vás budou průběžně informovat.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se účastnili přípravy a realizace Vánočního jarmarku, ať už toho
pořádaného městskou částí nebo následně toho, který pořádala škola. Obě akce považuji za velmi zdařilé.
Z jejich průběhu bylo patrné, že jediné co jim chybí, je větší prostor. I to je jedna z věcí, na které budeme
pracovat.

Mgr. Antonín Klecanda, starosta MČ Praha–Kolovraty
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Editorial
Vážení čtenáři,

srdečně Vás zdravím
v novém roce. Dovolte mi
popřát vám především
hodně zdraví, lásky a poro-
zumění. Nechť se Vám
splní vše, po čem toužíte.

Jak jsem slíbila
v minulém čísle, předsta-

víme Vám nové zastupitele a přinášíme i mnoho
dalšího čtení.

Jistě jste si všimli, že tento zpravodaj je
v novém plášti. Celý zpravodaj včetně grafické
úpravy zpracovala nová Redakční rada. Pevně
věřím, že se Vám bude líbit a každý si zde nalez-
nete to své.

Ing. Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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ZAMYŠLENÍ MÍSTOSTAROSTŮ

Mgr. Kateřina Čuřínová

Vážení spoluobčané, 

děkuji Vám všem, kteří jste mne volili, za proje-
venou důvěru. Musím říci, že rozhodnutí kandidovat
v komunálních volbách nebylo vůbec jednoduché.
Řada z Vás se jistě ptala, proč jsem se po jedno-
značně vyhraných volbách nestala starostkou naší
městské části. Byla jsem přece na první pozici kan-
didátní listiny. Důvod je prostý. Jsem matkou tří
synů a má rodinná situace i pracovní povinnosti mi
neumožňují věnovat se práci pro naši obec na plný
úvazek. Proto jsem uvítala, když s kandidaturou na
starostenskou pozici souhlasil můj kolega Antonín
Klecanda.

Musím říci, že jednoduché nebylo
ani rozhodnutí kandidovat jako takové.
Stejně jako my všichni, tak i já mám
své koníčky, svou již zmíněnou rodinu
a práci. Bylo a je mi jasné, že se svými
rozhodnutími nezavděčím všem
a z pozice „neškodné spoluobčanky“
se rychle mohu dostat do pozice
„veřejného nepřítele“. Má nespokoje-
nost s poměry v Kolovratech a Lipanech byla však
natolik velká, že jsem se rozhodla – a dnes jsem
v této pozici. V pozici, ve které se budu maximálně
snažit naslouchat a vycházet Vám všem vstříc, ve
které budu hájit zájmy naší městské části.
Rozhodně však neslibuji, že kladně vyřídím poža-
davky všech, to není reálné. Neslibuji ani, že se situ-
ace v naší městské části změní jako mávnutím
proutku. A konečně neslibuji, že se podaří uskuteč-
nit všechny body našeho programu již v tomto
volebním období; některé z nich vyžadují dlouholeté
úsilí.

Budu velmi ráda, když se budete jako občané
zapojovat do života městské části. V každém z Vás
je ohromný potenciál, kterým můžete i Vy přispět
k rozvoji naší obce.

Ráda se s Vámi sejdu během mých hodin pro
veřejnost, které Vám budou k dispozici každé první
pondělí v měsíci mezi 15. a 16. hodinou v přízemí
Úřadu městské části Praha–Kolovraty.

Přeji nám všem příjemný život plný dobré vůle
a setkávání na půl cesty.

Mgr. Stanislava Bartošová

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

je mi velkou ctí Vás poprvé pozdravit jako zástup-
kyně starosty, kterou jsem se stala po podzimních
volbách.

Naše sdružení Sousedé 2014 získalo ve volbách
dva mandáty. To, že jsem byla zvolena do funkce
zástupkyně starosty, vnímám jako velký závazek,

nejen vůči našim voličům, ale vůči všem občanům
Kolovrat a Lipan. Mé hlavní kompetence jako
zástupkyně starosty jsou: životní prostředí, územní
rozvoj, majetkové záležitosti, vztahy k nemovitos-
tem (pozemky), zájmová činnost dětí a mládeže.
Kontaktovat mě můžete písemně prostřednictvím
úřadu, na e-mailové adrese bartosova@kolovraty.cz,
nebo osobně poslední středu v měsíci od 
17 do 18 hod. na úřadě.

A jaké jsou mé dosavadní dojmy ve funkci?
Vzhledem k tomu, že jsem se do dění v obci zapo-
jovala již dříve, příliš překvapená nejsem. Práce je
hodně, a jelikož je funkce zástupkyně starosty neu-
volněná (tzn., že funkci vykonáváte vedle svého
běžného zaměstnání), nevíte občas, kam dřív sko-

čit. Některé věci již bohužel nelze
ovlivnit, například výstavbu dvou vel-
kých bytovek u Donáta, určité para-
metry v projektu přístavby školy apod.
Jako pozitivní fakt vnímám, že přes
téměř naprostou obměnu vedení obce
zde existuje kontinuita například ve
stavební komisi, kde je to s ohledem
na dlouhodobý průběh staveb (nere-
spektující hranice volebních období)

zvláště potřeba. Dále to, že se v užším vedení obce
dokážeme zatím dohodnout. A věřím, že se v zásad-
ních věcech dokážeme dohodnout i v zastupitelstvu.

Přeji Vám všem, sousedům z Kolovrat a Lipan,
v novém roce 2015 vše nejlepší.

Martin Šusta

Vážení spoluobčané,

výsledek podzimních komunálních voleb v roce
2014 přinesl Kolovratům a Lipanům zásadní změnu
– vysoké vítězství nezávislých kandidátů. Poprvé
v historii se tak stal starostou nezávislý kandidát
a nikoli zástupce politické strany. Osobně vnímám
tuto změnu pro Kolovraty i Lipany jako velmi důleži-
tou. To, jak důležitá bude tato změna pro naši měst-
skou část, budete moci posoudit v příštích čtyřech
letech našeho volebního období. Upřímně děkuji
vám všem, kteří jste přišli k volbám a dali hlas něk-
terému z kandidujících subjektů.

Od ustavujícího zasedání, kde bylo zvolené nové
vedení obce, uběhly dva měsíce. Ty jsme vyplnili
vzájemným seznamováním s kolegy zastupiteli,
seznámením s chodem úřadu a jeho zaměstnanci
a přebíráním agendy po předchozím zastupitelstvu.

Z prvních dvou měsíců společné práce mám
dobrý pocit. Jednání finančního výboru, kterých
jsem se zúčastnil, měla věcnou atmosféru a velmi
profesionální průběh. Chtěl bych na tomto místě
ocenit podporu od zaměstnanců úřadu i od kolegů,
kteří byli členy zastupitelstva v předchozím období,
a poděkovat jim za trpělivost a odpovědi na všech-

ny naše otázky. Stejně dobrý pocit mám i z jednání
nového vedení obce, jehož jsem členem.

V úvodu letošního roku nás čeká příprava a schvá-
lení rozpočtu. Budeme hospodařit podle roz-
počtového provizoria – do té doby, než bude schválen
rozpočet magistrátu Prahy (pravděpodobně v únoru
2015). Dalším velkým úkolem je výstavba nového
pavilonu ZŠ. Přiznávám, že způsob financování
malých městských částí, mezi které patří
i Kolovraty, není nastaven dobře. Slyšel jsem hodně
o tom, jak je Praha bohatá proti zbytku republiky, ale
to platí pouze pro velké městské části. V případě
naší obce jsme spíše chudou Popelkou. Velmi bych
chtěl ocenit aktivní postoj, který k problematice
financování a výstavby zaujal pan starosta.

Závěrem bych rád poděkoval předchozím zastu-
pitelům za vše dobré, co pro Kolovraty i Lipany
vykonali.

Přeji nám všem, aby se nám v novém roce daři-
lo v pracovním i osobním životě a aby se nám
v Kolovratech i Lipanech dobře žilo.
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Kompetence místostarostů
Mgr. Kateřina Čuřínová

školství, kultura, sociální záležitosti, občanské
a obecní veřejné aktivity, vztahy a spolupráce
s obcemi, městy a zahraničím, komunikace, infor-
mace a periodika městské části (zpravodaj,
měsíčník)

Mgr. Stanislava Bartošová

životní prostředí, územní rozvoj, majetkové záleži-
tosti, vztahy k nemovitostem (pozemky), zájmová
činnost dětí a mládeže

Martin Šusta

finance, granty, doprava, informační a komunikač-
ní technologie, bezpečnost, investiční činnost.

Plán zasedání zastupitelstva
na 1. pololetí roku 2015

1. středa 28. ledna 2015 od 19 hodin 
v zasedací místnost ÚMČ

2. středa 25. února 2015 od 19 hodin 
v zasedací místnosti ÚMČ

3. středa 25. března 2015 od 19 hodin 
v zasedací místnosti ÚMČ

4. středa 29. dubna 2015 od 19 hodin 
v zasedací místnosti ÚMČ

5. středa 27. května 2015 od 19 hodin 
v sále KD U Boudů

6. středa 24. června 2015 v 19 hodin 
v zasedací místnost ÚMČ

Všechna zasedání jsou veřejná.

Zástupci starosty věří, že v zásadních otázkách rozvoje Kolovrat 
se shodnou i s ostatními členy zastupitelstva 

Svým potenciálem mohou přispět k zlepšení života v obci i sami občané



VÍTĚZOVÉ VOLEB

Mgr. Antonín Klecanda
(SNK Naše Kolovraty), 

starosta MČ

Praha–Kolovraty, 34 let,

ženatý, jedna dcera,

v Kolovratech žije šestým

rokem

Ve funkci starosty chci dokázat, že i pro naši
obec jsou dostupné nejrůznější dotační tituly
a granty. To, co nemůžeme prosadit sami, jako malá
městská část v Praze, to můžeme prosadit s okol-
ními obcemi. Proto jsem začal komunikovat s ostat-
ními starosty. Ve většině okolních obcí se změnilo
po letošních komunálních volbách vedení, takže pro
většinu z nás je to nová role. Za zmínku určitě stojí
to, že v okolních obcích převážně vládnou nestra-
níci, což je mi velmi sympatické. Dali jsme si cíl
budovat společný koncept školství, propojovat jed-
notlivé obce stezkami a zaměřit se na zlepšení
dopravy. Prioritou je pro všechny dohled nad dobu-
dováním Pražského okruhu tak, jak byl navržen
(valy, zářezy do krajiny, protihlukové zdi atd.).

V Kolovratech a Lipanech bych rád informoval
občany a spolky o všech grantech, které jsou pro ně
dostupné, a zpřístupnil jim je prostřednictvím měst-
ského úřadu. Mnohé věci, které se nám v obci nelíbí
a na jejichž nápravu městská část nemá dostatek
financí, se dají řešit přes nejrůznější dotační tituly.
Jako aktuální příklad uvádím grantové řízení na pod-
poru projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy, v rámci kterého lze čerpat finance na
rozšiřování a údržbu zeleně, environmentální pro-
gramy a mnohé další.

Rád bych, abychom na konci mého starostování
měli Kolovraty s více aktivitami pro děti a mládež,
s celkově větší občanskou vybaveností, vzájemnou
propojeností, mezilidskou úctou a otevřeností.

Mgr. Kateřina Čuřínová
(SNK Naše Kolovraty), 

překladatelka, 44 let,

vdaná, tři synové,

v Kolovratech žije 15 let

V říjnu tohoto roku jsem
začala působit spolu se

svými dvěma kolegy ve funkci neuvolněné místosta-
rostky Městské části Praha–Kolovraty. Do mého
portfolia spadá oblast školství, kultury, sociálních
záležitostí, občanských a obecních veřejných aktivit,
oblast vztahů a spolupráce s obcemi, městy a zahra-
ničím, oblast komunikace a informací obecně (tedy
samozřejmě i činnost Kolovratského zpravodaje).
Trochu logicky z vymezení mých pravomocí vyplývá
i to, že se budu věnovat komunikaci s Komisí pro
Lipany, až tato komise začne fungovat.

Naše práce je poněkud složitá vzhledem k tomu,
že mezi minulým a současným vedením obce chybí

návaznost. Ze zastupitelstva minulého funkčního
období zůstal v podstatě pouze jeden člen. Velmi
jsme proto samozřejmě uvítali nabídku některých
bývalých členů zastupitelstva či vedení městské
části na účast v jednotlivých komisích a výborech.
Jsme vděčni za každou pozitivně podanou ruku.
Věřím, že pozitivní atmosféra bude do budoucna
v Kolovratech i Lipanech příznivější.

Martin Šusta
(SNK Naše Kolovraty), 

manažer, 47 let, ženatý, 

2 dcery, v Kolovratech žije

12 let

Moje priority pro volební
období vycházejí z odpovědi

na otázku, proč jsem se rozhodl kandidovat. Když
jsem se v loňském létě o kandidatuře rozhodoval,
uvědomil jsem si, že v Kolovratech se mně i mé
rodině žije moc dobře; že za 12 let, které uplynuly
od našeho přistěhování, se v Kolovratech změnilo
hodně a to k lepšímu (nový pavilon základní a mateř-
ské školy, rekonstrukce restaurací, úprava okolí
rybníka a další); a že jsem se na stará kolena svého
fotbalového důchodu dočkal skvělého zázemí
v místním Sokole.

Současně jsem si ale uvědomil, že se postupně
vytratila atmosféra, kterou jsem si pamatoval
z našich kolovratských začátků. Jednoduše řečeno
– v některých oblastech obec stagnuje, vytratil se
prostor pro komunikaci a vzájemný respekt k jiným
názorům. Některá rozhodnutí vedení obce z posled-
ních let jsem vnímal jako rozporuplná a bez uvede-
ní důvodů; a považuji je za netransparentní.

Pracuji ve firmě, ve které jsme zvyklí se poměřo-
vat s těmi nejlepšími a víme, že úspěch je podlože-
ný nejen poctivou, každodenní prací, ale i dostat-
kem komunikace a naslouchání. Nechci se pouštět
do laciné kritiky, a proto jsem se rozhodl, že se budu
ucházet o zodpovědnost za věci veřejné.

Rád bych přenesl své zkušenosti do práce zastu-
pitelstva. Mezi mé priority patří hospodaření obce
a spravedlivá podpora všech, kteří pracují ve pro-
spěch obce nebo jejich obyvatel. Rád bych přispěl
i ke zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma část-
mi obce.

Mgr. Stanislava Bartošová
(SNK Sousedé 2014),

koordinátorka projektů,

vdaná, 41 let, 2 děti,

v Kolovratech žije přes 

11 let

V Kolovratech žiji již přes
polovinu svého dospělého života, narodily se tu obě
mé děti. Dlouhodobá aktivita v místních spolcích,

účast a zájem o veřejné dění, a v poslední době kle-
sající spokojenost s tím, jak se obec vyvíjí a kam
směřuje či jak se komunikuje a spolupracuje
s občany, vykrystalizovaly do rozhodnutí zapojit se
do místní politiky. Společně s dalšími členy místních
spolků a dalšími sousedy jsme založili sdružení
nezávislých kandidátů SOUSEDÉ 2014, které ve vol-
bách na podzim 2014 získalo 2 mandáty v zastupi-
telstvu. Stala jsem se tedy zastupitelkou a zvolena
jsem byla jako jedna ze tří místostarostů.

Pro výkon funkce v místní samosprávě mohu
využít své bohaté pracovní zkušenosti – ze státní
správy, školství i z komerční firmy. V poslední době
pracuji ve velké neziskové organizaci, kde se věnuji
projektům, ale i správním řízením, legislativní pro-
blematice, životnímu prostředí, všemu, co souvisí
s pozemky apod. – což zatím pokládám za svou
největší školu pro práci ve vedení obce.

Ve funkci se chci řídit principy a cíli, s kterými šlo
naše sdružení do voleb, tj. především důraz na ote-
vřenost, spolupráci, komunikaci, podporu spol-
kového a sousedského života. Při rozhodování se
budu důsledně řídit zájmy obce. Funkci v místní
samosprávě vnímám jako službu občanům.

Ing. et Mgr. Blanka
Stibůrková, PhD.
(SNK Naše Kolovraty),

vědecká pracovnice, 43 let,

3 děti, v Kolovratech bydlí

12 let

V letošním roce jsem se
prvně účastnila komunálních voleb a usedla
v zastupitelstvu. Do této práce jsem nešla s naiv-
ními představami, přesto mne vliv „politiky“ a stra-
nického vymezování poměrně překvapil. Domnívám
se, že v tak malé městské části jako jsou Kolovraty,
je nutná spolupráce všech členů zastupitelstva bez
ohledu na stranu či sdružení, za které obdrželi man-
dát.

Pracuji ve finančním výboru, což s ohledem na
napnutý rozpočet a rozsáhlé investice spojené
s výstavbou nového školního pavilónu není jedno-
duché. Jsme tedy spíše v pozici skrblíka, ale dou-
fám, že pokud se povede navýšit finanční pro-
středky, budeme moct doporučit zastupitelstvu
i dodatečné přiznání podpory kolovratským
příspěvkovým organizacím. Děkuji všem členům
finančního výboru za jejich práci a jsem ráda, že se
nám podařilo udržet kontinuitu díky zastoupení místo-
starosty za předchozí volební období Davida
Borgese.

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem naší měst-
ské části, a proto doporučuji všem obyvatelům sle-
dovat jeho práci a přispívat tak svými názory a při-
pomínkami k rozvoji obce. Vedle kontaktu
s úředníky je to jediná cesta, aby běžný občan
pochopil fungování městské části.
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František Šlingr
(SNK Naše Kolovraty), 

ředitel společnosti, 40 let,

ženatý, 3 děti, v Kolovratech

žije od narození

Na začátek bych rád všem,
od kterých jsem dostal hlas,

poděkoval za projevenou důvěru. Mohu slíbit, že se
budu snažit tuto důvěru nezklamat.

V Kolovratech jsem se narodil a jsem tedy jediným
zastupitelem, který zná obec z pozice rodáka.
Absence takového člověka v zastupitelstvu posled-
ních let byla jedním z faktorů, proč jsem se rozhodl
do zastupitelstva kandidovat. Pokud se podívám na
naši obec, tak musím konstatovat, že to, co zde chybí,
vědí asi všichni – dobudovat první stupeň ZŠ, rozšířit
nedostatečnou kapacitu jídelny pro děti, opravit
spoustu chodníků, lépe udržovat zeleň či vybudovat
bezpečnou cestu pro pěší mezi Lipany a Kolovraty.

Avšak tím nejdůležitějším, co tady chybí a co už ne
všichni vědí, je zlepšení vztahů mezi jednotlivými
sdruženími, spolky a v neposlední řadě námi všemi,
kteří jsme se rozhodli tady žít. Bohužel na toto ne-
existuje žádný předpis, zákon, či rozhodnutí zastupite-
lů. Rád bych se však pokusil, aby se tyto vztahy zlep-
šily díky spravedlivému rozdělování grantů, vzá-
jemné komunikaci, a nasloucháním všech podnětů.

Do nadcházejícího období jsem si zvolil práci ve
stavební komisi, i když jsem vážně zvažoval práci
v komisi finanční, neboť finance a hospodaření jsou
mým koníčkem a také součást mého zaměstnaní.
Na otázku proč právě stavební komise, mám jedno-
duchou odpověď – budu se snažit, aby výstavba
v naší obci měla koncept a smysl. Toto je třeba
plánovat dlouhodobě a ne vytloukat klín klínem!

Rád bych dodal, že po prvních jednáních je mi více
než jasné, že někteří zastupitelé z opozice nepracují
pro obec (jak měli napsáno ve svém volebním pro-
gramu), ale spíše proti současnému vedení. Víme, že
nikdo z lidí, kteří jsou ve vedení obce poprvé, nemů-
že mít stejné zkušenosti jako ti, kteří v zastupitelstvu
působili několik let. Mohu však slíbit všem, kteří nám
dali ve volbách důvěru, že si nenechám od takových
lidí zkazit chuť do další práce.

Mgr. Natalie Halmanová
(SNK Naše Kolovraty), 

26 let, svobodná,

v Kolovratech žije 20 let

Kolovraty jsou pro mě veli-
ce důležité místo. Byla bych
ráda, kdyby se zde žilo co

nejlépe nejen mně, ale všem, pro které je toto místo
domovem. Chtěla bych všem lidem popřát do nové-
ho roku spoustu energie ke splnění cílů, které jsme
si dali a ke zvládnutí všech překážek, které nás
čekají. Toto přeji i všem zastupitelům. Doufám, že
do nového roku vstoupíme s energií plnit plány,
které jsme si stanovili. Jako předsedkyně kulturně-
mediální komise přeji nově zvolené redakční radě
dobře fungující spolupráci, jejímž výsledkem budou
kvalitní periodika, referující o životě v naší městské

části. Těším se na spoustu společných kulturních
akcí a na podněty od Vás, občanů Kolovrat a Lipan.

JUDr. Vladislava
Růžičková
(SNK Naše Kolovraty),

advokátka, 43 let, vdaná,

tři děti, v Kolovratech žije

12 let

Za dobu, co žiju v Kolovra-
tech, mohu již pozorovat a posuzovat řadu změn,
které se v naší městské části v posledních letech
staly. Moje rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva
bylo dáno především pocitem nespokojenosti a také
přesvědčením, že řadu záležitostí v MČ Praha –
Kolovraty je možné řešit více ve prospěch naší měst-
ské části a jejích občanů. Jsem členkou kontrolní
komise, v rámci jejíž činnosti bych chtěla především
využít svých profesních zkušeností advokátky.

Po krátkém čase práce v zastupitelstvu a kontrolní
komisi mohu říci, že rozsah problémů nahromadě-
ných za minulé roky předčil i má, již od počátku dosti
pesimistická, očekávání. Už v prvních týdnech jsem
se setkala se smlouvami, které zcela jistě nejsou uza-
vřeny ve prospěch naší městské části. Tento stav se
samozřejmě budeme snažit změnit. Dále jsem také
předsedkyní grantové komise. V oblasti udělování
grantů zůstává nadále prioritou podpora volnočaso-
vých aktivit dětí i mládeže; nicméně bychom chtěli
podpořit nově také aktivity zaměřené na seniory.

Milou zkušeností je pro mě dosavadní vstřícná
a konstruktivní spolupráce s panem starostou, se
všemi členy kontrolní komise, se všemi členkami
grantové komise a s některými zaměstnankyněmi
úřadu. Naopak nemilou zkušeností je dosavadní
vystupování jednoho ze zastupitelů za ODS, kterému
bohužel patrně nepůjde o konstruktivní řešení zále-
žitostí naší městské části, ale o vlastní zviditelňo-
vání, obstrukce a vyhledávání konfliktů za každou
cenu. Vzhledem k výše uvedenému považuji tedy za
velmi prospěšné, že díky silnému mandátu od voli-
čů je možné takovéto jednání snadněji překonávat.

Zdeňka Musilová
(SNK Naše Kolovraty), 

66 let, vdaná, 2 děti, 

3 vnoučata, v Kolovratech

žije 28 let

Než jsem v roce 2001 zača-
la pracovat jako vedoucí

tehdy nově otevřeného Infocentra s knihovnou,
myslela jsem si, že občany Kolovrat s jejich přáními
a problémy dobře znám. Díky každodennímu kon-
taktu s návštěvníky Infocentra jsem zjistila, že tomu
tak není. Lidé se při svých návštěvách často rozpo-
vídali o tom, jak se jim v Kolovratech žije, a tak vím,
že častým základem jejich nespokojenosti byl pocit,
že jim nikdo nenaslouchá. 

Tehdy jsem si uvědomila, jak je nutné, aby se
všichni občané u svých zastupitelů potkávali
s ochotou a skutečným zájmem o dění v obci. Toto

bylo mým cílem v době, kdy jsem byla členkou
zastupitelstva, a zůstalo i nadále. A to byl také
důvod, proč jsem přijala nabídku kandidovat do
voleb za sdružení Naše Kolovraty.

Jsem ráda, že svoje zkušenosti mohu využít
v práci předsedkyně Sociální a bytové komise. Za
velkou výhodu považuji také to, že díky téměř třiceti
letům, které jsem strávila v Kolovratech, znám každo-
denní problémy lidí, kteří se na členy komise obrace-
jí. Mohu všem slíbit, že jejich důvěru nezklamu.

Doc. Ing. Lenka 
Švecová, Ph.D.
(SNK Sousedé 2014),
pedagožka, 36 let, vdaná,
dva synové, v Kolovratech
žije 12 let

Pocházím z malého města
na severu Čech, takže když jsme stáli s manželem
před rozhodnutím, kde budeme bydlet s možností
pracovat v Praze a navštívili jsme Kolovraty, naše
volba byla jasná. Příští měsíc tu oslavíme 12 let,
což je třetina mého života. Letos to již bude
v domku o pár ulic dál, než je areál Mladotova, kde
jsme bydleli ještě před měsícem. Máme dva báječ-
né kluky, sedmiletého Honzíka a tříletého Ondráška.
Moje pracovní kariéra je spjata s Vysokou školou
ekonomickou v Praze, kde jsem působila jako vyu-
čující a v různých vedoucích funkcích již od svých
studií. Příležitostně externě pracuji i pro další sub-
jekty (veřejnou správu i firmy). 

Přelom roku 2014 a 2015 mi přinesl tři zásadní
změny v mém životě: stěhování, změnu zaměstnání
a práci v zastupitelstvu. Kolovraty jsou místo, kde
se cítím doma. A protože jsem budovatelský typ,
tak jsem po nastěhování do „Mladotovky“ strávila
první léta péčí o ní (a nejen já). Když jsem končila
s funkcí předsedkyně, nebylo mi lhostejné, jak areál
dopadne, takže po dlouhém přemlouvání jsem
přesvědčila manžela, aby otěže převzal on. O dění
v Kolovratech jsem se vždy zajímala a posledních
pár let jsem cítila, že se mi některé věci úplně nelíbí
(např. rozjíždějící se nová výstavba či nedostatek
financí pro školu). Vždy jsem zastávala názor, že
nestačí jen kritizovat, a proto jsem se rozhodla
věnovat své úsilí a energii Kolovratům. Zda moje
snaha nebude marná, ukáže až čas. 

Mgr. Pavel Ondroušek
(ODS), 

manažer, 46 let, 3 děti,

ženatý, v Kolovratech žije

17 let

Volební období, zahájené
před několika měsíci, je již

mým třetím v řadě, kdy mohu pracovat pro naši
obec jako zastupitel. Upřímně si vážím důvěry, kte-
rou mi zvolením občané Kolovrat a Lipan vyjádřili,
a děkuji za ni. Funkci zastupitele nepovažuji až tak
za privilegium, pravomoc ovlivňovat správu věcí
veřejných a spolurozhodovat o záležitostech, které
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se dotýkají všech obyvatel. Spíše ji vnímám jako
závazek a povinnost vykonávat ji co nejlépe a ve
prospěch celé městské části a jejích občanů. Kdo
mě zná, ví, že toto nejsou prázdná slova, ale že je
používám v jejich pravém a původním smyslu.
Stejně jako předcházející dvě volební období budu
pracovat zodpovědně a poctivě, bez ohledu na svůj
osobní prospěch, budu podporovat všechna dobrá
a správná řešení a rozhodnutí zastupitelstva.
Zároveň se ale postavím proti všemu, co bude proti
zdravému rozumu, proti zájmům městské části
a jejích občanů, proti dobrým a osvědčeným věcem
z minula. 

Díky výsledku voleb, které plně respektuji, a roz-
dělení mandátů mezi jednotlivými volebními subjek-
ty, jsou možnosti mé a mého kolegy z kandidátky
ODS velmi omezeny. To se již ukázalo při projedná-
vání nového obsazení Redakční rady Kolovratského
zpravodaje nebo při diskusi k zásadně změněným
podmínkám poskytování grantů (dosud známé jako
granty na podporu využití volného času dětí
a mládeže). 

SNK Naše Kolovraty beze zbytku využilo své
početné převahy při hlasování, aniž by projevilo
skutečný zájem o názory jiných než vlastních zastu-
pitelů. Proto nebude dost dobře možné prosazovat
odlišné věci a získávat pro naše návrhy a připomín-
ky podporu. Jsem optimista, a tak věřím nebo spíš
doufám, že tento přístup byl spíše ojedinělým a že
v následujících čtyřech letech budou brány v potaz
i názory opravdu všech zastupitelů.

Ing. Jan Kolář 
(ODS), 

geodet, 44 let, ženatý, tři

děti, v Lipanech žije 26 let

Do obecního zastupitelstva
jsem byl zvolen poprvé a za
podporu všem svým voli-

čům děkuji. Skutečnost, že jsem byl zvolen díky
„preferenčním“ hlasům, beru jako výzvu i zod-
povědnost. Přes nesnadnou pozici zastupitelů zvo-
lených za ODS se pokusím přenést témata voleb-
ního programu na jednání nového zastupitelstva.
Nové vedení obce bohužel nenašlo místo pro
zástupce zvolené za ODS a Lipany ani v řídících
a v rozporu s demokratickými zvyklostmi ani v kon-
trolních orgánech zastupitelstva. Tato skutečnost
bohužel nesvědčí o deklarované zlepšené komuni-
kaci a spolupráci mezi zastupiteli různých uskupe-
ní.

I z pozice opozičního zastupitele bych se však
chtěl podílet na dořešení některých témat, která byla
v minulosti zanedbána, a která v konečném důsled-
ku zhoršují vztahy mezi občany. Konkrétně se jedná
o dlouhodobé nerespektování vlastnických práv
k nemovitostem z hlediska územního plánování
a o neřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům
pod obecními stavbami. Také se pokusím udržet
dosavadní podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže, přestože pro tento rok slova „děti“
a „mládež“ z nových grantových programů a zásad
pro jejich přidělování bohužel zcela vymizela.

Jako člen stavební komise bych se chtěl soustře-
dit na oblast územního rozvoje a jeho zodpovědné-
ho plánování. Důsledky územního plánu přijatého
v roce 2000 a následné překotné developerské
výstavby podporované tehdejším vedením bez
zabezpečení doprovodné infrastruktury pociťují
občané Kolovrat a Lipan dodnes. Přeplněná škola
a školka, nevypořádané vlastnické vztahy či nová
a často i nevzhledná bytová výstavba je toho důka-
zem. Svou činností v zastupitelstvu a ve stavební
komisi bych se chtěl zejména zaměřit na řešení 
problémů s pěším propojením Kolovrat a Lipan a na
zajištění bezpečnosti na komunikacích se zvýšeným
pohybem dětí.

Nadále budu pokračovat ve svých činnostech
v občanských sdruženích a spolcích, ve kterých
jsem členem. Budu rád, pokud mi občané a voliči
předají další podněty, kterými by se mělo nové
zastupitelstvo zabývat. Závěrem bych chtěl všem
občanům i novým zastupitelům popřát mnoho štěstí
a úspěchů v roce 2015.

Miroslav Procházka 
(SNK Pro obec), 

výkonný ředitel, 57 let,

ženatý, dva synové,

v Lipanech žije 16 let 

Do zastupitelské politiky
vstupuji s rozhodnutím zajis-

tit pro mou obec odpovídající pozornost při jednáních
zastupitelstva a svými zkušenostmi pomoci při
rozumném rozvoji Kolovrat a Lipan. Ve snaze o další
rozvoj obce se budu dovolávat součinnosti jejích
obyvatel. Vychovávejme ze sebe a z našich dětí 
patrioty s touhou rozvíjet úsilí předchozích generací! 

Volby jsem prožíval s nadějí na budoucí spolu-
práci s kolovratskými kolegy. Dlouhodobou bezrad-
nost kolovratských komunálních politiků ve vztahu
k Lipanům jsem připraven vyvažovat aktivitou
v zastupitelstvu. Nehodlám planě pojmenovávat
důvody, které dlouhodobé nedostatky nikdy neřešily
a nevyřeší. V minulosti došlo k zásadním rozhodnu-
tím vedení obce o privátním majetku bez jednání
s jejich majiteli. Tento přezíravý přístup je nutné
navždy vyřadit z rozhodování kolovratských zastupi-
telstev! 

Mé úsilí bude nasměrováno k narovnání vztahů
s majiteli pozemků a k realizaci bezpečného propoje-
ní obou částí obce. Dětem a rodičům z Lipan musí
být umožněno bezpečné a klidné dosažení toho, čím
Kolovraty disponují a co bylo vybudováno i z našeho
podílu při naplňování obecního rozpočtu. Jsem při-
praven se podílet na změně přístupu k automobilové
dopravě, která stále více zasahuje do našich životů.
Podpořím především zvýhodnění rezidentů proti těm,
kteří naší obec využívají jako tranzitní a přestupní sta-
nici na úkor bezpečnosti a vzhledu našich ulic.
Rozhodnutím vítěze voleb nejsem zastoupen
v žádném z výborů a komisí ÚMČ, které určují budou-
cí vývoj Kolovrat a Lipan. Mou práci můžete sledovat
na stránkách www.proobeclipany.cz.

-ouj, JN-
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Volební období 2014 – 2018
Kandidát Počet hlasů Strana

Čuřínová Kateřina 792 Naše Kolovraty
Klecanda Antonín 789 Naše Kolovraty
Růžičková Vladislava 788 Naše Kolovraty
Šusta Martin 773 Naše Kolovraty
Stibůrková Blanka 782 Naše Kolovraty
Halmanová Natalie 723 Naše Kolovraty
Musilová Zdeňka 722 Naše Kolovraty
Šlingr František 796 Naše Kolovraty
Bartošová Stanislava 282 Sousedé 2014
Švecová Lenka 259 Sousedé 2014
Procházka Miroslav 159 PRO OBEC
Ondroušek Pavel 236 ODS
Kolář Jan 247 ODS



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

Grantové programy
podpoří spolkový život

Městská část Praha–Kolovraty vyhlásila
Kolovratské grantové programy pro období od 
1. 1. do 30. 6. 2015 a pro období od 1. 7. do 
31. 12. 2015.

Názvy programů:
1. Podpora pravidelných zájmových činností pro
rozvoj kulturního a společenského života a spor-
tovních aktivit v MČ Praha – Kolovraty

2. Podpora jednorázových a krátkodobých akcí
pro rozvoj kulturního a společenského života
a sportovních aktivit v MČ Praha – Kolovraty

Termíny uzávěrek:
• pro první období je termín již uzavřen
• pro druhé období budou žádosti přijímány 

od 4. 5. 2015 do 25. 5. 2015

Zásady pro poskytnutí grantu:
Finanční podpora může být poskytnuta právnic-

kým i fyzickým osobám, především spolkům,
působícím v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury,
sportu, sociálních služeb a dalších volnočasových
a občanských aktivit, které mají sídlo nebo působí
na území MČ Praha–Kolovraty. Granty budou přiz-
nány projektům, které budou realizovány v MČ
Praha–Kolovraty nebo které budou přínosem pro
její obyvatele. Granty nemohou být poskytovány
příspěvkovým organizacím zřízeným MČ
Praha–Kolovraty. Jednotlivé granty jsou odvislé od
výše schválených finančních prostředků, které
jsou určeny pro tuto oblast v rámci obecního roz-
počtu.

Použití grantů:
a) náklady na nájemné a provoz nebytových pro-

stor (tělocvičen, hřišť, kluboven a učeben)
b) nákup drobného dlouhodobého hmotného

majetku (neinvestičního)
c) nákup materiálu
d) provozní náklady včetně nákladů na soustředě-

ní a turnaje
e) honoráře účinkujících (na základě smlouvy),

ozvučení sálu
f) hospodářskosprávní výdaje (tisk propagačních

materiálů na akci, ceny pro účastníky)
Ze získaného grantu nelze hradit výplatu odměn
nebo mezd členů organizace, pohoštění, kance-
lářskou, výpočetní techniku či hudební vybavení
většího rozsahu.

Podrobnosti:
Dokumenty Vyhlášení grantů 2015 a Žádost

o poskytnutí grantů 2015 lze nalézt na adrese
www.kolovraty.cz.

Formuláře pro jednotlivé programy včetně pod-
mínek jsou k vyzvednutí v podatelně úřadu MČ,
která zároveň žádosti přijímá. Vyúčtování bude
k dispozici na finančním oddělení úřadu a na webu
obce. Výsledky budou zveřejněny na webových
stránkách a na úřední desce MČ Praha–Kolovraty.

Práce výborů a komisí zastupitelstva
se rozběhla naplno

Kontrolní výbor je zřizován ze zákona a do jeho kompetencí patří zejména kontrola plnění usnesení zastu-
pitelstva, dodržování právních předpisů ostatními výbory a komisemi včetně úřadu městské části a plnění
dalších úkolů, jimiž jej zastupitelstvo pověří. 

Kompetence starosty jsou poměrně široké, proto je zde kontrolní výbor jako pravá ruka zastupitelstva.
Není ale poradním orgánem starosty, jak tomu někde bývá, což vede k tomu, že starostové někdy uzavřou
velmi nevýhodné smlouvy pro své obce a občané se to dozvědí, až když je pozdě. Po výměně zastupitelstva
lze spatřovat roli výboru také v pohledu do minulosti, kdy by se měly „provětrat skříně“ a „udělat generální
úklid“. Konkrétně se chceme podívat na některé historické kauzy, týkající se např. konírny u Boudů, ale chce-
me se také zabývat využitím obecního majetku. Vypadá to, že toho moc není, ale jsou to desítky a stovky
dokumentů, které je potřeba nejen přečíst, ale také kriticky zhodnotit.

Lenka Švecová, předsedkyně

Finanční výbor se na schůzích, které se konají každý měsíc, zabývá průběžnými rozpočtovými opatře-
ními, provádí kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem a finančními prostředky HMP. Dále se podílí
na přípravě a sestavování rozpočtu hlavní i zdaňované činnosti, vyhodnocuje a posuzuje výsledky hospoda-
ření městské části, spolupracuje na přípravě záměrů obce v oblasti hospodaření a předkládá iniciativní návr-
hy systémových řešení pro zvýšení obecních příjmů a efektivní hospodaření s finančními prostředky i majet-
kem obce. Náš výbor aktuálně připravil podklady pro zastupitelstvo k rozpočtu na rok 2015 a materiál pro
prodej bytu ve vlastnictví městské části.

Blanka Stibůrková, předsedkyně

Grantová komise navrhla programy podpory zájmových činností pro rozvoj kulturního a společenského
života a sportovních aktivit v naší MČ. Tento návrh byl na prosincovém zasedání zastupitelstva přijat a opro-
ti minulým letům tak budou moci být granty poskytovány nejen pro aktivity týkající se dětí a mládeže. Tímto
je dána zejména možnost poskytnutí grantů pro aktivity zaměřené na seniory, případně i podpory dalších
zajímavých a pro naši obec přínosných projektů. Prioritou při poskytování grantů zůstává finanční podpora
volnočasových aktivit dětí a mládeže, tak jak tomu bylo i v letech minulých, kdy žadatelé připravili řadu skvě-
lých projektů. Jednotlivé granty pak budou moci být přidělovány definitivně až po schválení rozpočtu MČ pro
rok 2015.

Vlaďka Růžičková, předsedkyně

Sociální a bytovou komisi tvoří v tomto volebním období tým odborníků, kteří mají zkušenosti z různých
oborů v sociální oblasti, konkrétně ze školství, z práce pro seniory nebo pro sociálně potřebné lidi. Dá se
tedy říci, že díky tomu můžeme porozumět a profesionálně pomáhat všem věkovým skupinám, což je vel-
kou výhodou. Členkou je také bývalá předsedkyně sociální a bytové komise, jejíž praxe je pro naši práci vel-
kým přínosem. 

Naše komise už několik let spolupracuje s kolegy z uhříněveského úřadu při přípravě projektu Komunitní
plánování sociálních služeb pro Městskou část Praha 22. Důležitou náplní práce naší komise je evidence
písemných žádostí a návrh kritérií pro umístění seniorů v Domově s pečovatelskou službou nebo žádostí
o přidělení obecních. K příjemnějším povinnostem patří návštěva jubilantů společně se zástupci obce. 

Zdeňka Musilová, předsedkyně

Kulturně-mediální komise byla zřízena zcela nově, protože vyvstala potřeba zaměřit se na určitá témata
vymezeně. Od doby, kdy byla komise jmenovaná, se její členové sešli už několikrát a intenzivně pracují na
konkrétních úkolech týkajících se kulturní a mediální oblasti. Na prosincovém zastupitelstvu byla odhlaso-
vána nová redakční rada, která okamžitě začala pracovat na lednovém zpravodaji s cílem výrazně zlepšit jeho
obsah i formu. Kromě toho pracujeme na úpravě pravidel pro zveřejňování informací ve všech médiích, kte-
rými Kolovraty disponují. Plánujeme zlepšit přehlednost a aktuálnost webových stránek Kolovrat a začínáme
s organizací kulturních akcí na rok 2015. 

Natalie Halmanová, předsedkyně

Komise pro Lipany byla v minulém volebním období po delším čase opět zřízena díky iniciativě
Okrašlovacího spolku lipanského. Komise má za úkol napomáhat starostovi obce v řešení problematiky
Lipan a spolupracovat s ostatními komisemi naší městské části. Komise bude vyjadřovat stanoviska obča-
nů Lipan při projednávání legislativní, stavební a dopravní agendy související s naší obcí. Lipanští ustavením
komise získávají velmi dobrou možnost podílet se na zásadních rozhodnutích, která lze v následujících čty-
řech letech očekávat – dálniční obchvat, propojení s Kolovraty chodníkem, změny územního plánu, doprav-
ní problematika. Věřím, že občané Lipan napomohou členům komise v její obnovené činnosti. 

Miroslav Procházka, předseda
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Zasedání ZMČ 8. listopadu 2014

Rozpočtová opatření: ZMČ vzalo na vědomí informaci
o provedených rozpočtových opatřeních za měsíce září
a říjen 2014.

Plnění rozpočtu: ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní
činnosti MČ k 30. 9. 2014 
Upravený rozpočet roku 2014 v tis. Kč:

Příjmy: 21.486,90, výdaje: 21.479,50
Saldo příjmů a výdajů 7,40
Plnění rozpočtu k 30.9.2014:

Příjmy 18.108,47, výdaje: 15.980,05
Saldo příjmů a výdajů: 2.128,42 
Upravený plán roku 2014 v tis Kč:

výnosy 4.290, náklady 2.970, hospodářský výsledek
1.320, odvod do hl. činnosti 1.520 
Skutečnost k 30.9.2014:

výnosy: 3.674, náklady 1.521, hospodářský výsledek
2.153, odvod do hl. činnosti: 1.011 Kč

Prodej bytu: ZMČ schválilo záměr úplatného převodu –
prodeje bytové jednotky č.115/002 v domě č. p. 115,
ulice V Tehovičkách, v Kolovratech i podílu na společ-
ných částech nemovitých věcí za kupní cenu
2.520.000 Kč.

Volba tajemníků komisí: ZMČ zvolilo tajemníkem finan-
čního výboru Hanu Vítkovou (FO ÚMČ) a tajemníkem
kontrolního výboru Ing. Vlaďku Jindřichovou (OSM ÚMČ).

Člen školské rady: ZMČ schvaluje, aby členem školské
rady zřízené při ZŠ Kolovraty, byla za zřizovatele, MČ
Praha–Kolovraty, jmenována Mgr. Kateřina Čuřínová,
zástupce starosty, s účinností od 19. listopadu 2014. 

Kompetence kontrolního výboru: ZMČ pověřuje kon-
trolní výbor zabývat se i těmito body: kontrola vybra-
ných realizovaných výběrových řízení, kontrola využití
obecního nemovitého majetku, kontrola vybraných
nájemních smluv, kontrola vybraných dalších smluv.

Zasedání ZMČ 16. prosince 2014

Dodatek zřizovací listiny MŠ: ZMČ, jako zřizovatel
příspěvkové organizace Mateřská škola Praha–
Kolovraty schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace, týkající se pořádání kulturně
společenských akcí a výstav.
Plán zasedání ZMČ: ZMČ schválilo plán zasedání ZMČ
Praha–Kolovraty na 1. pololetí roku 2015 (uveden na
straně 4 Kolovratského zpravodaje)
Grantové programy: ZMČ schválilo vyhlášení
Kolovratských grantových programů pro rok 2015
(uvedeno na straně 8)
Rozpočtové provizorium: ZMČ schválilo pravidla pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ:
• MČ bude hradit nutné výdaje ve výši potřebné pro

zajištění jejího běžného provozu
• ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí

vzniku škody na majetku nebo ohrožení života a zdraví
osob) bude čerpat výdaje v nezbytně nutném rozsahu

• MČ bude včas a řádně hradit výdaje vyplývající ze
zákonných a smluvních povinností

• MČ poskytne MŠ a ZŠ měsíčně neinvestiční příspěv-
ky ve výši 1/10 schválených neinvestičních příspěv-
ků roku 2014

• MČ přizpůsobí reálný průběh výdajů skutečnému
objemu použitelných peněžních prostředků

• MČ nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
nebude zajištěno jejich finanční krytí

Redakční rada: ZMČ odvolalo všechny členy bývalé
Redakční rady Kolovratského zpravodaje a zvolilo
novou radu ve složení: předsedkyně: Blanka Oujezdská,
členové: Petr Bartoš, Pavel Klikar, Tamara Hejč Petrová,
Věra Vondrovicová. -ouj-

Důležité je, že se tato možnost už otevírá. Před
rokem a půl mi na místním úřadě vysvětlili, proč to
možné není. O to větší radost mám teď, kdy nový
starosta Antonín Klecanda nápad přivítal a přislíbil
poskytnutí vhodného obecního pozemku. 

Ráda bych ale, aby konkrétní podoba i účel spo-
lečného prostoru vykrystalizoval mezi lidmi, kteří
jej skutečně hodlají využívat. Můj nápad je zahra-
da s různými možnostmi jejího pojetí. 

Může se jednat o pěstování zeleniny, bylinek,
léčivek, květin k řezu, o množení méně běžných
odrůd, o ukázku různých typů záhonů, o dekorativ-
ní jedlou zahradu, o inspirativní místo určené
k setkávání lidí s podobnými zájmy. Mohou se zde
konat výměnné burzy sazenic a semínek atd.
Třeba ale máte jiný nápad, jak pozemek využít

pro veřejné účely. Přijďte s ním ostatní
seznámit. Nebo byste chtěli propůjčit vlastní
nevyužívaný pozemek?

Vyzývám tedy k diskusi všechny, koho téma
zajímá. Pobavíme se o tom, proč něco takového
vůbec v Kolovratech budovat. Promítneme si foto-
grafie podobných projektů v Čechách i v zahrani-
čí. Pustíme si ukázku z filmu Transition 2.0, který
pojednává o celosvětovém hnutí usilujícím o větší
soběstačnost, obnovu vazeb v komunitách a život-
ní styl šetrný k přírodě. 

Proč přicházím s projektem na společné vyu-
žití veřejného prostoru? Kolovraty jsou mé rodi-
ště, mám zde silné vazby, vnímám jedinečnost
tohoto místa a jeho proměny – někdy k lepšímu,
jindy naopak. V posledních letech se zabývám per-

makulturou, což je termín pro vytváření dlouho-
době udržitelných lidských sídel na základě spo-
lupráce s přírodou. V této oblasti jsem absolvova-
la mnohé kurzy, navrhla několik pozemků, získala
osvědčení Ukázkový permakulturní projekt a mezi-
národně uznávaný certifikát Permaculture Design
Course. 

Tolik pro ilustraci o mých kompetencích a moti-
vaci. Do lidské řeči převedeno – těší mě navrho-
vání pozemků, u kterých se setkává jejich charak-
ter, potřeby jejího obyvatele, ekologie, estetika
a také radost. A radost, věřím, by ze společného
projektu mohli mít i mnozí z vás. 

Více informací na 
www.nasekolovraty.cz/obsah/jedla-zahrada 

Alena Kopřiva Chadová
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Informace ze zasedání ZMČ

Veřejná zahrada možná brzy vznikne i v Kolovratech
Pokud byste se chtěli dozvědět víc o projektu veřejné neboli jedlé zahrady v Kolovratech, přijďte ve středu 11. února 2015 od 18 hodin

do Infocentra s knihovnou, kde se bude o této myšlence debatovat.

Výhodná dotace na výměnu
olověných rozvodů 

Obyvatelé starších bytů a domů mají možnost
požádat o finanční příspěvek na výměnu olově-
ných rozvodů za zdravotně nezávadné potrubí.
Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto pod-
programem přispět ke zkvalitnění bytového
fondu a docílit snížení jedovatého olova v pitné
vodě.

Dotace je poskytována fyzickým i právnickým
osobám na výměnu všech olověných rozvodů
vody v celém domě, a to v maximální výši 
20 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku. Žádosti
o příspěvek musí být doručeny nejpozději do 
16. února 2015. Je potřeba také doložit technické
řešení zahrnující rozsah a technologický postup
oprav s předběžným položkovým rozpočtem.

U žádostí se bude posuzovat, zda v domě
s olověnými rozvody vody je zjištěno vyšší množ-
ství olova než 10μg v litru pitné vody. Odběry
a hodnocení provede autorizovaná nebo akredito-
vaná laboratoř. 

Peníze musí být vyčerpány do konce letošního
roku, ale akce může být dokončena až v následu-
jícím roce.

Formulář žádosti je uveřejněný na webových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
http://www3.mmr.cz/zad.

Info: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-
bytova-pol i t ika/Bytova-pol i t ika/Programy-
Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-
podpory-bydleni-pro-rok-2015/Podprogram-Podp
ora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo



INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Příchod k MŠ uzavřen

Od konce loňského roku je uzavřen příchod do
areálu Mateřské školy Kolovraty po chodníku či
zeleni ve směru z ulice Albíny Hochové.

Tato uzavírka potrvá až do doby ukončení
výstavby nového pavilonu ZŠ a jeho inženýrských
přípojek a dalších stavebních činností.

V souvislosti se zmiňovanou výstavbou nebude
možné procházet přes dětské hřiště Na Parkáně.
Přístup na samotné dětské hřiště od budovy pošty
omezen nebude.

Eduard Gožďál, stavební oddělení

Kácení ovocných dřevin

Nová vyhláška, která přináší nový režim
kácení především pro ovocné dřeviny, nabyla
účinnosti od 1. listopadu 2014.

Vyhláškou č. 222/2014 Sb. se mění vyhláška
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
kácení. Nově nebude třeba povolení ke kácení
ovocných dřevin rostoucích na pozemcích
v zastavěném území vedeném v katastru nemovi-
tosti jako druh pozemku zahrada, zastavěná plo-
cha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň. 

Nový režim umožní nezbytnou pravidelnou
obnovu na pozemcích, kde se pěstuje ovoce pře-
devším pro osobní spotřebu. Ovocné dřeviny pak
definuje vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení
druhového seznamu pěstovaných rostlin (kromě
běžných ovocných dřevin sem patří např. i ořešák
vlašský, líska, kdouloň a mandloň). 

U povolování kácení okrasných dřevin noveliza-
ce vyhlášky přináší změnu. Opět se vrací k původ-
nímu režimu, kdy je možno bez povolení kácet
pouze okrasné dřeviny s obvodem do 80 cm ve
výšce 130 cm nad zemí. Nadále platí, že kácení se
provádí zpravidla v období jejich vegetačního
klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologic-
kých a ekologických funkcí dřevin, což je většinou
od 1. listopadu do 31. března.

Vlaďka Matinová, odbor správy majetku

Přistavení mobilní 
kanceláře plynáren

čtvrtek 5. 2. 2015 od 12.00 do 14.30 hod.
pondělí 9. 3. 2015 od 14.30 do 17.00 hod.
pondělí 13. 4. 2015 od 10.30 do 13.30 hod.
úterý 19. 5. 2015 od   8.00 do 11.00 hod.
středa 24. 6. 2015 od 10.30 do 13.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém
automobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na par-
kovišti u úřadu MČ Praha–Kolovraty, Mírová 364.

Motoristé by měli vyjít technice 
zimní údržby vstříc

Zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví MČ Praha–Kolovraty provádí na území
Kolovrat a Lipan v tomto zimním období firma Vojtěcha Polidara, která byla vybrána na zákla-
dě výběrového řízení. Aby technika mohla odklízet sníh rychle a důsledně, neměla by jí v tom
bránit vozidla odstavená u plotů v blízkosti chodníků a silnic.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. 

Poněvadž v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit okamžitě na celém
území MČ, je stanoven plán údržby v okruzích I–III dle priority. Nákres okruhů je k nahlédnutí v aktualitách
na webových stránkách MČ. (Poznámka: Ve správě TSK Praha jsou pouze komunikace Mírová, Za
Podjezdem, K Říčanům, Do Lipan, V Listnáčích a Do Kopečka.)

Při sněžení, kdy je zřetelné, že bude muset být provedena zimní údržba místních komunikací, je nutno par-
kování na těchto místech omezit. Parkovat vozidlo je případně možné jen na dobu nezbytně nutnou, a to
z důvodu, aby nevznikla škoda na obecním nebo na soukromém majetku a aby zimní údržba mohla být pro-
vedena kvalitně a v plném rozsahu. 

Žádáme tímto majitele vozů, aby v době prohrnování místních komunikací parkovali svá vozidla tak, aby
nepřekážela při odklízení sněhu. Pokud mají motoristé k dispozici garáž či jinou plochu na parkování, pro-
síme, aby v této době nechali stát svá vozidla na těchto místech, nikoliv na komunikacích podél svých oplo-
cených pozemků. Znemožňují tím průjezd techniky při odhrnování sněhu. Pak se často stává, že komunika-
ci nelze prohrnout a občané dávají najevo nespokojenost s provedením zimní údržby.

Děkujeme všem za pochopení. Vlaďka Matinová, 

odbor správy majetku MČ Praha-Kolovraty

Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
v 1. pololetí 2015

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou určeny pro objemný odpad z domácností, který nemůže být pro své
rozměry odkládán do popelnic (např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany, WC mísy, staré sportovní náčiní apod.) 

Do těchto kontejnerů nepatří živnostenský odpad, výrobky podléhající zpětnému odběru (TV a PC moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky, vyřazené elektrozařízení), dále nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky,
barvy, motorové oleje, rozpouštědla), a také bioodpad, stavební odpad a pneumatiky. 

Kvóta velkoobjemových kontejnerů přidělená Magistrátem hl.m. Prahy pro naši městskou část na 1. polo-
letí je 6 kusů.

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2015
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Termín Místo Doba

úterý 3. března Lipany: křižovatka ulic V Listnáčích a Do Kopečka 16.10 – 16.30 hod.

úterý 2. června Kolovraty: ulice V Tehovičkách 16.50 – 17.10 hod.

úterý 1. září Kolovraty: ulice Do Lipan (parkoviště pod kostelem) 17.20 – 17.40 hod.

Stanoviště Místo přistavení březen 2015 duben 2015 květen 2015

1.
ul. U Vodice
(parkoviště na konci ulice)

úterý 24. 3.
16–20 hod.

−
úterý 26.5. 
16–20 hod.

2.
ul. A. Hochové
(nad vlakovou zastávkou)

úterý 24. 3.
16–20 hod.

úterý 28.4.
16–20 hod.

−

3.
ul. Mírová
(parkoviště u kostela)

úterý 24. 3.
16–20 hod.

− −

4.
Lipany
(náves)

úterý 24. 3.
16–20 hod.

− −

Vlaďka Matinová, odbor správy majetku 
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Stavba U Donáta se rozběhla, 
nespokojení lidé bojují dál

Na okraji Kolovrat, v lokalitě U Donáta, kde by měly v brzké době vyrůst dva bytové domy
s 80 byty a zhruba se stejným počtem nadzemních parkovacích míst, začaly přípravné sta-
vební práce. Lidé před časem podali na pražský magistrát podnět k prošetření, zda bylo
povolení stavby v souladu se zákonem. Navíc kompenzační příspěvek od developera ve výši
2,4 milionu korun nepovažují za adekvátní. Magistrát hl. m. Prahy však začátkem září všech-
na odvolání zamítl. Odpůrci stavby se ale nevzdávají a před časem podali na magistrát 
žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti uděleným výjimkám i stavbě samotné – ta
však odkladný účinek na stavbu nemá.

Koncem roku 2013 vydal Stavební úřad v Uhříněvsi územní rozhodnutí a stavební povolení pro výstavbu
tohoto bytového projektu. Na křižovatce ulic Nad Parkánem a K Říčanům vyrostou nejen dva čtyřpatrové
domy s cca 80 cenově dostupnými byty, ale i osm řadových rodinných domů soukromého developera
BEMETT, a.s. Zeleň je v projektu obsažena pouze v minimální míře. 

Stavba neúměrně zatíží infrastrukturu obce
Na jaře roku 2012 oslovila společnost BEMETT Městskou část Praha–Kolovraty a předložila záměr

výstavby dvou bytových domů. Všechny stavby na území Prahy musí být vybaveny jedním garážovým
stáním na každou bytovou jednotku. Postavit podzemní garáže nebo parkovací dům by bylo dosti nákladné,
a tak BEMETT požádal o výjimku na dopravu v klidu. Se záměrem investora však nesouhlasila stavební
komise kolovratského zastupitelstva. Další dění okolo projektu nebylo veřejnosti známé, protože z jednání
nebyly zveřejněny žádné zápisy a vedení obce tuto záležitost neprobíralo ani během veřejných setkání
s občany, ani na žádném z pravidelných zasedání zastupitelstva. O výstavbě rovněž nikdy neinformoval
Kolovratský zpravodaj ani webové stránky Kolovrat. Výsledkem jednání byl však souhlas s udělením dvou
výjimek, a to na výstavbu venkovního parkoviště a na zastavění plochy, podepsaný bývalým starostou
Michalem Habartem. 

Nespokojení občané se nevzdávají
V době, kdy se o plánované výstavbě dozvěděli majitelé pozemků v bezprostřední blízkosti, bylo o stavbě

v podstatě už rozhodnuto. Přesto však vznikla petice třicítky občanů a 16 účastníků řízení, kteří podali spo-
lečné odvolání proti udělení výjimek. V listopadu 2012 Stavební úřad v Uhříněvsi výjimku na parkoviště i přes
námitky mnoha účastníků schválil a společnost BEMETT koupila pozemky pod plánovanou stavbou. V polo-
vině roku 2013 se o celou kauzu začíná zajímat občanské sdružení Kolovratský KOS a stává se účastníkem
řízení. V lednu 2014 se řada účastníků řízení odvolala k vydanému územnímu a stavebnímu rozhodnutí.
V září 2014 však Magistrát hl. m. Prahy všechna odvolání zamítl a územní rozhodnutí i stavební povolení
nabylo právní moci. Stavba začala. 

Je politováníhodné, že stavba, která vyvolala tolik negativních reakcí ze strany veřejnosti i mnoha účast-
níků řízení, našla tak velkorysou podporu u vedení obce i všech dotčených úřadů. Stavba může navýšit počet
obyvatel městské části o cca 10 %, a to v době, kdy se při každém zápisu řeší kapacita školky, školy i škol-
ní jídelny. 

Příspěvek ve výši 2,4 milionu korun na rozvoj infrastruktury MČ ze strany develo-
perské společnosti BEMETT se jeví jako naprosto nedostačující, ať už vzhledem k úspo-
rám investora, které byly dosaženy rozdílem nákladů mezi podzemním a pozemním
garážovým stáním, či vzhledem k současným potřebám obce (týkajícím se například
výstavby kontejnerových modulů pro 1. stupeň základní školy). 

S podrobným průběhem celé kauzy se můžete seznámit 
na webu www.nasekolovraty.cz (sekce Nová výstavba) 
či www.sousede2014.cz (sekce Kauzy) 
anebo na http://kolovratskykos.webnode.cz/kasuzy/novy-obytny-soubor-kolovraty/.

-ouj-

Pomník lidské chamtivosti
Nový rok přinesl Kolovratům zahájení malebné,

oku lahodící výstavby developera BEMETT v loka-

litě při ulici K Říčanům na parcelním čísle

744/227. Již v tomto roce se budeme moci poko-

chat pohledem na jeden bytový dům a jeden čtyř-

patrový skoro 70 metrů dlouhý pomník lidské

chamtivosti.

Posuďte sami, zda tato stavba odpovídá urba-

nistickému řešení okolní navazující zástavby tak,

aby se dalo s čistým svědomím mluvit o nesníže-

ní krajinného rázu ani o nezhoršení estetické kva-

lity prostředí v dané lokalitě, kdy rozměrově

poměrové charakteristiky návrhu nevybočují

z měřítka okolní zástavby, která je tvořena rodin-

nými domky s výškou hřebenu maximálně 

8 metrů. Již příští rok přibude v Kolovratech 

78 nových malometrážních bytů s budoucími

požadavky nových majitelů o umístění jejich dětí

do již dnes tak plné kapacity mateřské a základní

školy. 

O tom, jak se prodává, bychom se mohli od

developera učit. Doporučuji také rychlý propočet,

pokud je v nabídce celkem 78 bytů a podle webo-

vých stránek má být již přes 40 % prodáno, tak ať

dělám, co dělám, pořád mi číslo 12 nevychází (to

je počet prodaných bytů uvedených v soupisce

bytů). Ale přece tam prodejce nenapíše, že byty

nikdo nechce. O tom, že reklamní triky mu nejsou

vzdáleny, svědčí i inzerát v deníku Metro, který

vyšel někdy na podzim, kdy zákazníka na první

pohled zaujaly příjemné vizualizace (jiných) byto-

vých domů bez uvedení této informace. A že

o tom ví (že jsou to jen triky), svědčí i text na jeho

webu: „veškeré (zejména obchodní, technické

a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely,

vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady pre-

zentované společností BEMETT včetně veškerých

údajů na webových stránkách společnosti

BEMETT jsou pouze ilustrační, nejsou

závazné…“. 

Kdo trpí agorafóbií, tak toho tato nabídka jistě

zaujme. Užitná plocha bytů 3+kk je kolem 

57 m2 (kromě dvou) a u všech 2+kk to je celých

51 m2. Jsou možné i garsonky o ploše 25 m2.

Máte rádi v zimně chladněji a v létě tepleji?

Energetická třída C je tomu předpokladem. Jste

rádi ve středu dění? Vnitřní sádrokartonové kon-

strukce vám umožní intenzivnější kontakt s rodi-

nou a sousedy. Nemáte rádi masívní dřevo?

Nemusíte se bát, budou tam sololitové interiérové

dveře. Jak je známo, móda se vrací ve vlnách,

nová výstavba se vrací k přímotopům. Snídáte

a večeříte rádi na zahrádce? Kupte si byt s před-

zahrádkou, ale nesmí vám vadit, že těsně vedle

vás budou startovat auta. 

BEMETT to dosud neměl jednoduché, proti

výjimce i proti stavebnímu řízení dorazila spousta

odvolání, ale je to zkušený developer, takže stěžo-

vatelé neuspěli.

Lenka Švecová
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Panoramatická vizualizace, autor Luděk Pikard
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Rekonstrukce hlavního nádraží
přinese změny jízdních řádů

Na začátku února začne Správa železniční
dopravní cesty rekonstruovat na pražském hlav-
ním nádraží zastřešení nad prvním až čtvrtým
nástupištěm.

Rekonstrukce dvorany potrvá téměř dva roky
a během této doby bude nosná ocelová konstrukce
nově natřena a dělníci vymění přes dvacet tisíc
skleněných tabulí. Především ty jsou dnes ve velmi
havarijním stavu, takže při deštích prší přímo na
nástupiště a tabule hrozí zřícením. Rekonstrukce,
která bude stát téměř půl miliardy korun, změní
jízdní řád některých vlaků.

Nejvýraznější změnou bude vedení osobních vlaků
do Prahy Libně a Úval ze stanice Praha Masarykovo
nádraží (linka Řevnice – Úvaly). Také rychlíky (linka
R4) ve směru Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem
a Děčín budou výchozí ze stanice Praha Masarykovo
nádraží. Na jízdu osobních vlaků směr Benešov
u Prahy nebude mít tato výluka žádný vliv.

Výstavba zasklené nástupištní haly se realizovala
ve stejném období, kdy Josef Fanta stavěl novou
budovu pražského hlavního nádraží. Montáž haly trva-
la pouze jeden rok a jako vzor posloužila nástupištní
hala na nádraží v haličském Lvově. Hala na pražském
Nádraží císaře Františka Josefa tak byla teprve druhou
prosklenou dvoranou na tehdejších rakouských dra-
hách. Hala má rozměry 228 x 76 metrů.

Tomáš Bezouška

Masopustní průvod

V sobotu 21. února se v 10 hodin vypraví od zvo-
ničky masopustní průvod. Finále je pak u kašny.

„Zveme všechny kolovratské i přespolní na prů-
vod s tradičními staročeskými maskami a maso-
pustními písněmi. Snad i nějaký ten koláček cestou
sezobnete a páleného se napijete. Zastávek bude
po obci několik, na každé zastávce pěkná písnička.
A na závěr se usneseme, jestli byl ten medvěd
hříšný a má se potrestat,“ zvou pořadatelé ze vzdě-
lávacího spolku Soova. Pro více informací piště na
adresu: srsnovahelena@gmail.com.

Pane Šlingře, stavební komise je veřejností
vnímána jako jeden z nejdůležitějších orgánů
místní samosprávy, protože investiční akce tvoří
významnou položku rozpočtu obce. Jak jste se
v nové roli předsedy komise zabydlel?

Myslím, že jsem se zabydlel docela rychle. Jako
asi všichni moji kolegové, i já jsem si udělal jakýsi
audit toho, co se za poslední období v obci řešilo.
Musím říci, že mě některé skutečnosti velmi překva-
pily. Například několik žádostí či návrhů, které byly
podány na začátku roku 2014, nebylo do současné
doby vůbec řešeno! Z tohoto pohledu je před námi
velký díl práce. Rád bych docílil toho, aby se sta-
vební komise se žádostmi či návrhy zabývala v co
nejkratším termínu a občanům se tak dostávalo
odpovědí pokud možno co nejdříve.

Zásadní akcí pro tento rok bude výstavba 
kontejnerového pavilonu základní školy. Mohl
byste připomenout, v jaké fázi se stavba nachází
a zda se podaří zajistit finance na včasné dokon-
čení?

Prakticky s nástupem nového vedení se řešil pro-
blém, který spočívá ve špatně zpracované projek-
tové dokumentaci inženýrských sítí. Z tohoto důvo-
du musí být stavba odložena a v současné době se
tento projekt přepracovává. Pevně však věříme, že
stavební práce začnou už na jaře a realizaci zvlád-
neme do konce školního roku, aby se přes prázdni-
ny stihla škola vybavit a připravit pro nové žáky. 

Problematika financování je spíše dotazem pro
finanční výbor, ale děláme všichni maximum pro to,
aby měli noví žáčci s novým školním rokem kam
nastoupit. Prezentovaná skutečnost, že finance zaji-
stilo předchozí vedení, se na pravdě zakládá pouze
zčásti. Navrhovaná řešení zůstala pouze ve fázi
návrhu, ale jejich realizací se bude muset zabývat
nové vedení – a tím se dostáváme do časového
problému. Takže odložení výstavby nám dává aspoň
trochu času navíc, abychom tyto věci dotáhli do
konce. 

Bolavým místem Kolovrat je i dopravní situace.
Lidé si stěžují na množství aut zaparkovaných
v ulicích nad vlakovou zastávkou. Problematická
je křižovatka ulic K Poště a K Říčanům, obyvatelé
Lipan zas volají po zpomalovacích retardérech.
Jsou v plánu nějaká opatření, která přispějí k bez-
pečnosti chodců i motoristů?

Toto je jedna z věcí, která je naší prioritou! Za
pouhé dva měsíce se podařilo členům stavební
komise dohodnout, která místa v obci budou řeše-
na přednostně a jakým způsobem to zajistit. V lednu
proběhla schůzka, na které byla prezentována 
konkrétní řešení. Jedním z nich je křižovatka ulic
K Říčanům a K Poště, kde historicky docházelo

k dopravním nehodám. Z našeho pohledu i z pohle-
du občanů se jedná o nebezpečné místo v naší
obci.

Parkoviště u nádraží je dalším z bodů, které
v současné době řešíme. Mám za sebou první jed-
nání se zástupci ČD. Jedná se o značně rozsáhlou
problematiku, proto chceme občany informovat
o této věci na webových stránkách městské části.
Pokud bych to měl shrnout, problém se týká smluv-
ních ujednání k tomuto pozemku.

Zima se určitě podepíše na stavu komunikací,
které volají po údržbě a opravách už několik let.
Najdou se peníze na nejnutnější opravy?

Peníze nelze najít, ty se musejí sehnat! V příštím
roce bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce páteřní
komunikace obce, tedy ulice Mírová. Ta by měla
projít důkladnou rekonstrukcí včetně obrubníků,
a proto během ní bude určitě omezena doprava
v celé obci. Pevně věřím, že občané nutnost všech
omezení, která tyto práce způsobí, pochopí a vyjdou
nám vstříc.

Samostatnou kapitolou je údržba vycházkových
okruhů. Kvůli omezenému rozpočtu se tráva
v posledních letech nesekala tak často, jak porost
vyžadoval. Prořezat by potřebovaly i stromy
v remízkách. Podaří se to zlepšit?

O tomto problému všichni víme. Situace byla
vyvolána šetřením finančních prostředků, kterých
není dostatek. Tudíž jsou pouze dvě možnosti, buď
budeme šetřit dále a situace se nezlepší, nebo zku-
síme peníze sehnat a o zeleň v obci a její celkový
vzhled se budeme starat tak, jak si zaslouží.

Po vašich předchůdcích jste zdědili nedořešený
projekt propojení Kolovrat a Lipan chodníkem pro
pěší a pro cyklisty… 

To bude jeden z nejtěžších úkolů nového vedení,
protože se bohužel nikdo v posledních několika
letech tímto projektem důsledně nezabýval. Jde
o to, že pozemky pod komunikací nejsou majetkově
vypořádány, silnice není postavena dle pravidel
TSK, takže ji tato organizace nechce převzít. Dále,
na tento chodník je potřeba mít souhlas stejných
majitelů, kterým patří části pozemků pod komunika-
cí. A navíc celkovou investici není možné financovat
z obecních peněz, neboť se jedná o částku převyšu-
jící rozpočet obce na několik let! Závěrem chci zdů-
raznit, že naším hlavním úkolem je co nejdříve se
pokusit o nápravu všech nesrovnalostí. Pokud se
nám to povede, můžeme začít jednat s odborem
městského investora o případné investici do tohoto
projektu.

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

Prioritou je dostavba školy, zlepšení
dopravy i chodník do Lipan

Přestože stavební komise pracuje v novém složení teprve pár měsíců, její členové se už
stihli domluvit na prioritách a způsobech řešení neutěšené dopravní situace v obci. Dalšími
neméně důležitými úkoly, které před nimi stojí, je dostavba školy, rekonstrukce komunikací
či vytoužené propojení Kolovrat a Lipan.
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Kolovratští hasiči a profesionální sbor
se dohodli na větší spolupráci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Největší pozitivní věcí je naplněnost

členské základny v zásahové jednotce. Léta jsem zde psal o problému omladit
základnu a o nechuti nových občanů podílet se na této chvályhodné činnosti. Nyní
máme opačný problém, máme přeplněnost a některé budoucí členy v záloze.

Příslibem do budoucna je snížení věkového průměru.

Technické zásahy převažovaly před hašením požárů
Je již několikaletým trendem, že hašení požárů ustupuje před technickými zásahy. Těch je opravdu

mnoho. Jen zmíním: čerpání vody, odstraňování polomů stromů, poškozených částí střech při větrné smršti,
dále zajištění terénu po úniku PHM či oleje na pozemní komunikaci, odstraňování sněhových převisů a ram-
pouchů z budov, likvidace obtížného hmyzu atd.

Vzhledem k tomu, že bych chtěl jen stručně informovat o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Kolovraty,
nebudu hasičské zásahy podrobně rozebírat. Ty, které tyto informace zajímají, mohu odkázat na web
www.hasicikolovraty.cz, kde jsou informace detailní.

Dobrovolníci a profesionálové budou více spolupracovat
Vrátil bych se k zásahům ke konci roku, kdy v části Tehovičky došlo k požáru rodinného domku. Naše

jednotka byla vyslána se zpožděním a na místo dorážela jako druhá hned za HZS Říčany. Při zásahu jsme
zachránili jednu osobu – nájemníka zmíněného domu, který byl s nadýcháním kouře převážen ZZS do
nemocnice. Ihned vyvstaly polemiky, proč to zpoždění, z jakého důvodu atd. Pro nás je velmi trapné odpo-
vídat lidem na dotazy typu „kde jsme se zase flákali“ a podobně. Velkou iniciativu projevil starosta Antonín
Klecanda, kterého ihned zajímalo stanovisko příslušného vedení HZS hl. m. Prahy. Napětí mezi Kolovraty
a HZS hl. m. Prahy zvýšil požár o několik dní později v prostoru parkoviště pod kostelem, kde hořel kontej-
ner na plast a oheň poškodil i fasádu přilehlého domu. K tomuto případu nebyla naše jednotka vůbec vyro-
zuměna. Po schůzce s představiteli HZS hl. m. Prahy, starostou Kolovrat a představiteli SDH Kolovraty došlo
k dohodě o větší spolupráci. Nechme se překvapit.

S panem starostou pracujeme na sestavení pravidel lepší informovanosti občanů, zlepšení akceschopnos-
ti jednotky na dosahovém telefonu. Ten by byl pro občany v našem hasičském obvodu k dispozici, čímž by
se předešlo výše uvedeným problémům. Ještě bych rád dodal, že pokud o něčem nevíme, nemůžeme vyjet.

Kroužek mladých hasičů si vede dobře
Dalším ohlédnutím za rok 2014 je kroužek mladých hasičů. Po restrukturalizaci minulého roku vše šlape

a s dětmi se posouváme od chův k instruktorům v hasičských činnostech. Sice pořád vládne „stop stav“, ale
kroužek je pro veřejnost otevřený, tudíž není problém se dostavit s dítětem a podívat se nebo se po dohodě zapo-
jit. Nejlépe je předem se domluvit prostřednictvím e-mailu starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz. Pro shrnutí:
kroužek funguje v kalendářním roce, stejně jako ve školním roce, pravidelně každou středu od 17.15 do 19 hodin.

SDH Kolovraty se samozřejmě činí na poli kulturně společenském. Začátkem února se koná tradiční hasič-
ský ples, dále pálení čarodějnic, poté i překvapení, které zde nebudu zmiňovat.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem SDH Kolovraty popřál v novém roce 2015, hodně zdraví,
štěstí a radosti v životě. 

Ivo Hasalík, starosta SDH

Informace: www.hasicikolovraty.cz, facebook: hasicikolovraty
Kontakt: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz
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Hasiči měli perný rok
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Kolo-

vratech vyjela v průběhu roku 2014 k 44 událos-
tem. Vzhledem k tomu, že letos Prahu nepostih-
ly žádné velké rozmary počasí (povodně či silný
vítr), tak z našeho pohledu jde o nadprůměrný
rok.

Likvidovali jsme 8 požárů. Ostatní zásahy byly
technického charakteru. Kolovratským spoluobča-
nům jsme pomáhali v 18 případech. Zasahovali
jsme ale i například v Libni, na Žižkově nebo v Újez-
dě nad Lesy. O to víc nás mrzí, že se opět opako-
vala situace, kdy jsme o události v naší městské
části byli informováni se značným zpožděním nebo
nebyli jsme informováni vůbec. 

V březnu tohoto roku jsem se proto ve spolu-
práci s bývalým starostou Michalem Habartem
obrátil na pražského primátora s žádostí o pomoc.
Výsledkem toho byla odpověď ve smyslu „všech-
no bylo v pořádku, zapomeňte“. 

Na podzim tohoto roku se však situace ve dvou
případech opakovala. Při druhém požáru kontej-
neru navíc došlo opožděným zásahem ke zbyteč-
nému poškození fasády rodinného domu. Po této
události se do řešení problému vložil nový staros-
ta Antonín Klecanda. Výsledkem bylo jednání
s nejvyššími zástupci HZS Praha, které proběhlo
na nově otevřené stanici v Modřanech. Vedením
operačního střediska HZS nám byla slíbena nápra-
va, aby se taková situace již neopakovala. Až čas
nám ukáže, jestli se něco v tomto smyslu změní.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
zásahové jednotky za výborné zvládnutí všech
zásahů, při kterých nedošlo k žádnému zranění ani
poškození techniky. 

Děkuji i našim rodinným příslušníkům za tole-
ranci při naší vskutku časově náročné činnosti.
Bez jejich pochopení bychom opravdu nebyli
schopni toto vykonávat. 

Vám všem bych chtěl do nového roku popřát
všechno nejlepší a všem hasičům, aby se ze
svých zásahů vraceli ke svým rodinám vždy živi
a zdrávi. Těším se, že se i v roce 2015 budeme
setkávat na společenských akcích, které pro
veřejnost připravujeme. 

Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty

Manuál jak se chovat, 
když hasiči přijdou zvát na ples

Když zazvoní členové SDH Kolovraty u vašich

dveří, tak zcela jistě jsou v hasičském stejnokroji

nebo zásahovém obleku. Pozdraví vás, pozvou na

ples. Jak se zachováte vy, to už záleží na vás – zda

je pozvete dál, pohostíte, případně přispějete na

hasičský ples. Hasiči nežebrají ani neštěrchají

pokladničkou. Víme z opačného pohledu, jak je

nepříjemné, když se někdo chová arogantně nebo

jaké to je, když nás obtěžují podomní obchodníci.

Je nutné si uvědomit, že kolovratští hasiči jsou

chloubou nás všech a je to skupina lidí ochotných

kdykoliv komukoliv pomoci, a to i s nasazením

vlastního života.
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Rodiče vyprovázející školáky často riskují
…před základní školou v Kolovratech se stala vážná dopravní nehoda, při níž bylo

vážně zraněno…, tak takovou zprávu by se určitě nikdo z nás dozvědět nechtěl. Jistě,
jde jen o fiktivní, ale velmi razantní úvodní větu, jejímž úkolem je uvést čtenáře do
plné smyslové pohotovosti, a týká se především rodičů, kteří vozí své děti do školy
autem. Tento článek nemá pouze informativní charakter, ale je veden především sna-

hou připomenout některé zákonné povinnosti a poukázat na případy nepochopitelného
a někdy doslova život ohrožujícího chování některých rodičů, nemluvě o skutečnosti, jak špatný příklad
svým jednáním dávají všem přítomným dětem.

Strážníci denně dohlížejí na bezpečnost školáků
Není žádnou novinkou, že strážníci MP v Kolovratech o denních směnách dohlížejí v ranních hodinách

před základní školou na bezpečné přecházení našich dětí. Tato činnost se stala nedílnou součástí výkonu
služby a jistě ji vítá každý rodič. Dovolte mi připomenout, co je vlastně úkolem strážníka, vykonávající tento
dohled. Především jde o zajištění bezpečného přecházení dětí přes komunikaci. Pokud to situace vyžaduje,
zastaví strážník jedoucí vozidla v obou směrech a zajistí tak dětem bezpečný přechod. Nezřídka strážník ško-
lačku či školáka přímo osobně převede, a to tehdy, pokud má dítě ze samostatného přecházení strach nebo
z jiných důvodů váhá. Občas je zapotřebí dětem také na místě připomenout, jak správně přecházet vozovku
a čeho si všímat, ale i to patří k naší práci. Zajistit bezpečnost a dát projíždějícím řidičům najevo „pozor, jsou
zde děti“, není ale zdaleka jedinou činností strážníka při dohledu u školy. Všichni určitě víme, jaká jiná nebez-
pečí číhají na naše děti v blízkosti škol. Strážník tedy na místě bedlivě sleduje i okolí a všechny přítomné
osoby, a také projíždějící nebo zaparkovaná vozidla. Protože co kdyby? Dealeři omamných látek vyhledáva-
jí své potenciální budoucí zákazníky právě u základních škol. Nebezpečí ale také hrozí i od jiných osob, které
v dětech vidí cíl svého zvrhlého chování a lákají je do vozidla pod záminkou svezení nebo nějaké finanční či
hmotné odměny.

Děti chrání i zpomalovací retardér a zákaz zastavení
I úřad městské části má v tomto smyslu ochrany svých obyvatel a dětí u škol své zájmy a povinnosti. Na

ulici Mírová proto nechal v nedávné minulosti vybudovat například zpomalovací retardér a zajistil nové vodo-
rovné značení přechodů pro chodce. Dále pak je v úseku před základní školou místní úpravou snížena nej-
vyšší povolená rychlost na 40 km/h. Nelze opomenout ani oboustranný zákaz zastavení, který je v tomto
úseku velice důležitý. Tento zákaz by měl být garantem toho, že se v prostoru před školou nebudou hroma-
dit zastavující vozidla, která pak vytvářejí nebezpečnou překážku silničního provozu a tím významně přispívají
ke vzniku různých kolizních situací. A zde je kámen úrazu. Naprostá většina rodičů tato omezení z pochopi-
telných důvodů respektuje a my jim za to vřele děkujeme. Ale najdou se i tací, kteří respektují jen sebe, a bez-
pečnost ostatních je jim naprosto lhostejná.

Loučení před školou může mít tragické následky 
Maminka přiváží své dítě ke škole a zastaví vozidlo v úseku zákazu zastavení, přímo na přechodu pro

chodce. Dítě vystupuje směrem do vozovky a nastává loučení. Podotýkám, že toto se děje před zraky
strážníka. Kroutíte hlavou? Není divu. Pak už stačí jen další nepozorný zezadu přijíždějící řidič, snížená vidi-
telnost v kombinaci s kluzkým povrchem vozovky nebo námrazou, a neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat.
Mimochodem tato maminka na vysvětlení svého krajně nebezpečného počínání uvedla, že přece vysadit dítě
přímo na přechodu u strážníka je vlastně to nejbezpečnější, co může udělat. 

Další maminka přiváží svou ratolest a opět poruší zákaz zastavení. Školák vyběhne z vozidla urychleně na
chodník a jde ke vchodu školy. Za chůze nepřetržitě mává mamince ve vozidle, která popojíždí rychlostí
chůze. Po celou dobu ale upřeně hledí na své dítě, opětuje mávání a ještě jednou raději zastaví a čeká, až
syn zcela zmizí v útrobách školy. Opět se divíte? Bohužel, taková je skutečnost.

Opatrnost i obyčejná slušnost se vždy vyplatí
Pokud měl kdokoli ze čtenářů to štěstí, že se ještě nikdy nestal účastníkem dopravní nehody, měl by si

uvědomit, že tato událost je vždy dílem velice krátkého okamžiku, kdy účastníci nejsou v podstatě ani schop-
ni reagovat na odvrácení hrozícího nebezpečí. Vše je ale v nás, lidech. Respektování zákonných ustanove-
ní, opatrnost a obyčejná lidská slušnost jsou rozhodně tou nejlepší cestou, jak předcházet nechtěným
a nešťastným událostem. Žádné dopravní omezení ani dohled strážníka však nemůže zabránit nevyhnutelné-
mu, když budeme lhostejní.

Pokud se jakýkoli rodič v uvedených příkladech poznal, měl by se nad sebou hluboce zamyslet. Není tu
přece jen mé dítě, ale i děti těch ostatních, které svým jednáním ohrožujeme a dáváme jim špatný příklad.
Přitom je to vlastně zcela jednoduché. V bezprostředním okolí školy je několik parkovišť, kde lze ratolest bez-
pečně vysadit a nerušeně a dlouze se rozloučit. Poté nasměrovat dítě na přechod ke strážníkovi a ten zajis-
tí jeho bezpečné přecházení, popřípadě jej převede.

Závěrem mi ještě dovolte jménem svým i svých kolegů popřát všem kolovratským a lipanským občanům
šťastné vykročení do roku 2015.

Vladimír Bačák, velitel kolovratských strážníků

Tříkrálová sbírka
„Slyšte, slyšte, všichni, malí i velcí, dítě se

nám narodí...“ Tato slova se v sobotu 10. ledna
ozvala z prostranství u kostela sv. Ondřeje
v Kolovratech, kde byl k vidění Živý betlém
s příjezdem mudrců.

Pro všechny přítomné to byla příležitost završit
vánoční svátky a připomenout si, co se odehrálo
před dvěma tisíciletími v malé osadě Betlém.
Představení zároveň zahájilo třetí ročník Tříkrálové
sbírky v Kolovratech. 

Více informací na www.trikralovasbirka.cz.

Jitka Novotná, foto Pavel Klikar
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Městská část Praha–Kolovraty zajišťuje vzdělání
pro místní děti na 1. stupni základní školy. To, že
kvůli nárůstu počtu dětí v naší městské části škola
kapacitně nestačí, je myslím dostatečně známo.
V současné době se žáci učí již na třech různých
místech (stará a nová školní budova a jedna třída
dokonce v prostorách hudební školy) a také v pro-
storách, které pro to původně nebyly určeny. To je
organizačně i technicky značně náročné – pro per-
sonál školy i pro žáky. Muselo už dojít i na slučování
tříd. Ani tato nouzová opatření však do budoucna
nic neřeší, protože počet dětí školou povinných
bude v naší městské části ještě narůstat. Vybudovat
nový objekt s dalšími třídami se tedy ukázalo jako
nevyhnutelné.

Malá rekapitulace na úvod
Aby se místní žáci 1. stupně nadále vůbec někam

vešli, nechalo předchozí vedení obce vypracovat
projekt na výstavbu přízemního kontejnerového
pavilonu, do něhož lze umístit tři třídy prvního
stupně základní školy. Protože rozpočet městské
části nedisponuje potřebnými investičními prostřed-
ky, byla na Magistrát hl. m. Prahy minulým vedením
naší MČ podána žádost o dotaci 7 milionů korun.
Celková cena na výstavbu byla kalkulována na část-
ku cca 11 milionů korun s tím, že zbývající část 
(4 miliony) doplatí obec z vlastních zdrojů.

Přidělení peněz provázely bouřlivé reakce
Na jaře tohoto roku magistrát nejprve dotaci pro

Kolovraty naprosto nesmyslně zamítl. Následovaly
události, které máme ještě v živé paměti – bouřlivé
reakce občanů, petice rodičů adresována magi-
strátu, další jednání ze strany vedení naší obce
a nakonec se podařilo v červnu požadovanou dota-
ci 7 milionů na přístavbu kolovratské školy od
Magistrátu konečně získat. Ještě v předchozím
volebním období byla vypsána výběrová řízení 

a v soutěži byly vybrány stavební firmy, tak, aby se
mohlo co nejdřív začít se stavbou. 

Stavba se oproti původním plánům prodraží
Problematická je částka, kterou to nakonec celé

bude stát. Původně uvažovaná cena za celou
výstavbu se začala ukazovat jako výrazně podhod-
nocená. Jak postupně probíhala výběrová řízení,
začala odhadovaná cena pomalu růst. Ještě před
volbami se mluvilo už o 13 milionech. Ani to však
bohužel není částka konečná. 

Po skončení všech výběrových řízení a celkové
kalkulaci je nyní již jasné, že celá stavba bude nako-
nec ještě o dost dražší. Nyní jsme na částce téměř
16 milionů, a to bez vybavení učeben a zázemí.
Sedm milionů máme již od magistrátu, obec tedy
musí z vlastních zdrojů za školu s vybavením dopla-
tit téměř 10 milionů korun! Takové peníze MČ na
svém účtu samozřejmě nemá. Pokud se nepodaří
sehnat další dotaci (o niž se nové vedení usilovně
snaží), bude se muset pro dofinancování využít
všech dostupných zdrojů, včetně např. financí
z rozprodeje obecních nemovitostí, čímž se vyčer-
pají finanční rezervy, které by městská část mohla
do budoucna mít. 

Původní harmonogram počítal také s tím, že
škola bude postavena již v zimních měsících. Teď je

již jasné, že se tento termín nestihne. Jednak se
objevily komplikace ohledně přeložek sítí, a také
bude záležet, jaká bude zima – některé práce se
v mrazu nedají vykonávat. Reálný předpoklad
hotové stavby je tedy duben až květen. Žáci by tedy
novou přístavbu měli začít navštěvovat v novém
školním roce. 

Škola bude mít jen přízemí
Stavba nového školního pavilonu, stejně jako

většina stavebních aktivit, není ohraničena voleb-
ními obdobími. Je typem akce, kterou jedno vedení
obce zahájilo, a jiné vedení obce ji musí dovést ke
zdárnému konci. Projekt i rozpočet stavby je již dán,
smlouvy byly již v minulosti podepsány. Lze se tedy
pohybovat jen ve vymezených mantinelech, přesto-
že bychom některé věci zvolili jinak, a to nejen
ohledně výše dotace, o niž se žádalo. 

Například na přízemní objekt se do budoucna
bohužel nebude dát postavit další patro, a tak zůsta-
ne poměrně velká výměra strategického pozemku
zastavěna pouze přízemní budovou. Také možnost,
že by se tento objekt v budoucnu dal snadno pře-
stavět na školní jídelnu, se nyní ukazuje jako značně
problematická. Těmito z mého pohledu nedostatky
samozřejmě nechci snižovat význam toho, čeho se
dosáhlo. 

Dalším krokem je rozšíření jídelny
Jak už bylo řečeno, do nového pavilonu se

vejdou tři třídy – tím bude vyřešen problém se sou-
časnou kapacitou 1. stupně kolovratské školy pro
nejbližší období. Tím však plány pro naši školu
nekončí. Bude potřeba akutně řešit kapacitu školní
jídelny, která je již na své hranici. Ideální by rovněž
bylo, kdyby místní žáci mohli navštěvovat
v Kolovratech i 2. stupeň základní školy a nemuseli
tak dojíždět do škol v okolí, zvláště když i okolní
školy začínají praskat ve švech. To jsou úkoly, které
nás čekají do budoucna. Důležitou podmínkou pro
jejich vyřešení jsou ovšem finanční prostředky,
které bude potřeba získat.

O těchto věcech i o dalším vývoji stavby vás
budeme nadále průběžně informovat.

Mgr. Stanislava Bartošová, místostarostka

ilustrační foto Eduard Gožďál a Kateřina Čuřínová
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Nová škola by mohla přijmout první žáky asi v září
Téma kapacity základní školy v MČ Praha – Kolovraty zajímá jistě nejen rodiče současných nebo budoucích školáků. Toho, že se v prosto-

ru u mateřské školy, vedle parkoviště u trati, začíná cosi stavět, si již všímá dost občanů. Proto jsme se v tomto čísle Kolovratského zpravo-
daje pokusili shrnout současnou situaci týkající se přístavby základní školy.



ŠKOLÁCI A PŘEDŠKOLÁCI

Kolovratší školáci by se brzy 
mohli učit i venku

Vážení přátelé kolovratské základní školy,

ráda bych Vás krátce informovala o některých aktivitách školy v 1. pololetí školního roku.Jak již bylo řeče-
no mnohokrát, chloubou naší školy je samostatný předmět Komunikační dovednosti. V rámci tohoto
předmětu se zaměřujeme na řadu komunikačních témat i na prevenci rizikového chování. Využíváme však
také nabídky externích partnerů. Stejně jako v minulých letech spolupracujeme na realizaci preventivních
témat s Městskou policií a sdružením ProPrev, neboť chceme naše žáky dostatečně připravit na řešení život-
ních situací, do kterých se mohou v budoucnosti dostat. V tomto školním roce jsme svůj preventivní pro-
gram rozšířili o spolupráci s Centrem dopravní výchovy Prahy 15. Jedná se o dopravní výchovu, zajištěnou
strážníky Městské policie jak v učebnách, tak na dopravním hřišti v Horních Měcholupech. Učebny jsou
vybaveny interaktivní tabulí a dalšími pomůckami, praktická výuka probíhá na dopravním hřišti na zapůjče-
ných jízdních kolech. V rámci projektu škola také získala kvalitní výukové materiály – dopravní značky, meto-
dické příručky pro výuku první pomoci a pravidel pro chodce i cyklisty. S těmito materiály budou učitelé
v rámci prevence úrazů a dopravní výchovy pracovat v hodinách komunikačních dovedností. 

Zúčastnili jsme se interaktivního programu prevence dětských úrazů, který připravila Nadace České poji-
šťovny v úzké spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a zdar-
ma jej rozšiřuje do základních škol. Účastí v projektu škola získala hodnotnou interaktivní učebnici Prevence
rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství. S Českou pojišťovnou dále plánujeme rea-
lizaci Dne zdraví.

Školáci pomáhají sběrem plastových víček postižené holčičce
Součástí témat řešených v hodinách tohoto předmětu je kromě jiného vzájemná pomoc a charita. Proto

opět pomáháme konkrétnímu dítěti se zdravotním postižením. Sbíráme plastová víčka a sběrem přispíváme
malé Dominice Palkechové, trpící těžkou spastickou diparezou po dětské mozkové obrně. Dominičce
pomáhá léčba pomocí tzv. kosmooblečku, tuto metodu však pojišťovny nehradí.

Nadále se snažíme zlepšit materiálně technické vybavení školy a tím zkvalitnit výuku. K tomuto účelu nám
velmi napomáhají Vaše příspěvky, ať už finanční, či formou sběru papíru. Klub rodičů Klubko vybral v tomto
školním roce přes 70 tisíc korun. Sběrová soutěž nám přinesla od začátku školního roku již bez mála 50 tisíc
korun. Díky pomoci rodičů a veřejnosti tedy můžeme školu dále vybavovat moderními pomůckami, na něž nám
státní dotace nestačí. Zakoupili jsme například do tříd tři velkoplošné obrazovky a další dvě interaktivní tabule.
Dovybavujeme školu pomůckami pro realizaci prvků metody výuky matematiky dle Dr. Hejného a pomůckami
pro zkvalitnění výuky anglického jazyka. Další finanční prostředky plánujeme získat prostřednictvím různých
dotačních programů. V nejbližší budoucnosti bychom se chtěli zaměřit na využití venkovních prostor školy
k vybudování stanovišť pro venkovní výuku se zaměřením na přírodní vědy a ekologickou výchovu.

Snažíme se dětem výuku maximálně zpestřit, proto se jednotlivé třídy účastní mnoha vzdělávacích akcí.
Vloni 26. listopadu například proběhl na naší škole program Exkurze pravěkem, který žákům názorně při-
blížil nejen vývoj lidstva, kulturu, způsob lovu, život zvířat a lidí, ale i složitost obstarávání si potravy našich
předků.

Vyšli jsme vstříc požadavku rodičů a rozšířili počet třídních schůzek a konzultací. Součástí prosincových
schůzek byla beseda zaměřená na studium na víceletých gymnáziích, kterou jsme připravili ve spolupráci se
společností SCIO. Plánujeme také další besedu pro rodiče, tentokrát na téma bezpečné chování a bezpečný
internet.

Prodejem vánočních výrobků děti přispěly na nákup klavíru
Adventní čas byl pro naši školu ve znamení řady tradičních akcí. Na Kolovratském jarmarku sklidili velký

úspěch žáci z dramatického kroužku Kašpárek. Naši malí herci pod vedením paní učitelky Ivany Bouškové
nacvičili představení Otesánek.

V pátek 5. prosince ve škole nechyběl Mikuláš, čert ani anděl. Žáci 5. A a 5. B se skvěle ujali svých rolí
a pro mladší spolužáky připravili zábavné mikulášské rojení. Nezapomněli jsme na Barborky ani na svátek
sv. Lucie.

Školní vánoční jarmark jsme realizovali tentokrát v sále U Boudů. Výtěžek z prodeje výrobků využijí z části
jednotlivé třídy a zčásti z něj pořídíme elektrické klávesy pro výuku hudební výchovy. Výhodou realizace jar-
marku v sále U Boudů je, že mají návštěvníci možnost vidět výrobky všech tříd i školní družiny pohromadě.
Vánoční atmosféru podtrhla vystoupení tříd 1. B a 3. C. Jsme si však vědomi některých organizačně tech-
nických problémů, které vznikly při zahájení jarmarku, kdy se sešlo najednou velké množství návštěvníků.
S touto zkušeností budeme pracovat při přípravě příštího jarmarku a jistě najdeme vhodné způsoby řešení.

Před odchodem na vánoční prázdniny žáky příjemně naladil koncert sboru Coro Piccolo – zpěváčci ze
sboru dokázali vytvořit úžasnou atmosféru a koledami rozezpívali celé publikum.

Vážení přátelé, děkuji Vám za přízeň a všem přeji v roce 2015 hodně pracovních i osobních úspěchů. 
Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka ZŠ
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Škola chystá maškarní bál
A jaké jsou plány žáků základní školy na nej-

bližší měsíce?
Blíží se zápis do prvních tříd. Tentokrát děti

budou provázet pohádkoví hrdinové pejsek s koči-
čkou. Paní učitelky i páni učitelé připravili pro
budoucí prvňáčky řadu zajímavých úkolů i drob-
ných dárečků. Zápis proběhne ve dnech 3. – 5.
února 2015 vždy od 14 do 18 hodin. Archy pro
objednávky konkrétních časů jsou umístěny v MŠ. 

Pro rodiče budoucích prvňáčků samozřejmě
máme na 29. 1. 2015 připravenu informativní be-
sedu s pedagogy a vedením školy.

V pátek 20. února 2015 se uskuteční další škol-
ní ples. Tentokrát jsme se rozhodli pro formu
maškarního bálu – připravte si tedy masky, nebo
alespoň škrabošky, a těšte se na zábavu s tancem
a tradiční dražbou.

Vladimíra Neklapilová

Den stromů ve školce
Den stromů jsme v říjnu oslavili výstavou dět-

ských prací. Děti ve školce, ale i doma s rodiči,
vytvořily mnoho kouzelných exponátů různě
výtvarně pojatých stromů, zvířat a podzimních
dekorací, že bylo škoda je neukázat ostatním.
Uspořádali jsme proto výstavu, které předcházel
lampionový průvod. 

Sešli jsme se v Atriu u Infocentra a bylo nás
opravdu hodně. Po krátkém úvodu jsme se vydali
s rozsvícenými lampiony směrem k hřišti Na
Parkáně, kde nás překvapila tma jako v oprav-
dickém lese a několik lesních bytostí, ze kterých
přecházel zrak. 

Potom již čekala návštěvníky malá odměna
a především prohlídka samotné výstavy. Děti si
tuto tajemnou a trošku strašidelnou atmosféru
opravdu užily. 

Děkuji tímto všem kolegyním ze školky a jejich
rodinným příslušníkům za přípravu a organizaci
této akce a za krásné kostýmy. 

Ing. et Mgr. Michaela Konečná, ředitelka MŠ

Školní vánoční jarmark se vydařil



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Desetiletý Macek je dnes už rodinným centrem
Deset let je v životě člověka poměrně dlouhá doba. A co teprve v životě organizace! A protože 10. naro-

zeniny oslavilo uplynulý podzim kolovratské Rodinné centrum MACEK, je čas na malou vzpomínku.
Nápad založit v Kolovratech mateřské centrum vznikl – jak jinak – při mateřské dovolené. Tehdy jsem žila

v Kolovratech ještě poměrně krátce, ale už jsme tu navázaly přátelství s dalšími maminkami, začaly jsme se
scházet venku s dětmi – i seznaly jsme, že by bylo dobré mít se kde scházet i za horšího počasí nebo v zim-
ních měsících, zkrátka mít k dispozici veřejný prostor pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi. Od toho byl
jen krůček k nápadu založit v Kolovratech mateřské centrum. 

Idea byla vytvořit místo, kde by se rodiče s předškolními dětmi mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti,
nechat se vytrhnout z domácího stereotypu, dětem i rodičům nabídnout zajímavé aktivity a děti postupně
zvykat na kolektiv dalších dětí. 

Mateřské centrum zakládalo 6 maminek. Vymyslely jsme název (MACEK – jako MAteřské CEntrum
Kolovraty), logo, provozní náležitosti a poté, co se nám podařilo nalézt i prostor, kde se to celé může ode-
hrávat (tzv. konírnu vedle hospody U Boudů), už nestálo nic v cestě mateřské centrum v říjnu 2004 otevřít. 

Macek má své pokračovatele
K šesti zakládajícím členkám se postupně přidávaly další dobrovolnice a také se postupně rozvíjela náplň

a program – mnohé jsme vymýšlely společně, něco jsme okoukaly odjinud, každá přispěla svými zkuše-
nostmi a nápady. Začínaly jsme hernou dvakrát týdně, přidaly se jednorázové akce (z nichž většina pokra-
čuje doposud) a další aktivity. Od počátku byla důležitá nejen naše vzájemná spolupráce založená na dob-
rovolnosti, ale také podpora ze strany městské části – nejen nabídkou prostor, ale i možností získání grantů
pro „mackovské“ aktivity. Cítily jsme tehdy, že obec si takových aktivit cení a má o ně zájem. 

Jak už to u mateřských center bývá, aktivní členové se postupně obměňují spolu s odrůstáním vlastních
dětí. A tak i MACKA už nyní vedou pokračovatelky a pokračovatelé – do aktivit se postupně zapojili i tatín-
kové, a proto je z něj nyní centrum „rodinné“. Navštěvují ho postupně další a další děti a rozšířila se také
nabídka aktivit. Idea místa setkávání ovšem přetrvává. 

Já osobně na své „mackovské“ období ráda vzpomínám. Navázala jsem zde mnohá nová přátelství
i mnoho nového se naučila. Věřím, že MACEK dal hodně i mým dětem, které se tam těšívaly. A jsem velice
ráda, že se přes veškeré změny a obměny dožil v plné životaschopnosti takového krásného jubilea. A přeji
tedy MACKOVI další úspěšná léta a dětem a jejich rodičům, aby v něm nadále prožívali příjemně strávený čas.

Stanislava Bartošová, jedna ze zakládajících členek a první předsedkyně centra 
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Kolovraty se rozzářily
Letošní tradiční Dýňová slavnost RC Macek se kona-

la v neděli 9. listopadu v podvečerních hodinách. Na
svou dobu nečekaně teplotně příjemný den přilákal před
místní Infocentrum na tři sta lidí z Kolovrat i okolí.

Po krátkém úvodu a zapálení lampionů se osvětlený
had vydal krátkou procházkou na blízké hřiště, jehož část
je v temných podzimních dnech plně ponořena do tmy.

Cestou, aby se děti na pouti k překvapení nebály,
dostal každý malý účastník do ruky ještě svítící neono-
vou tyčinku. Na hřišti už na světélkující příchozí čekalo
malé občerstvení a hlavně překrásně osvětlené dýně.
Nejen dětem se při pohledu na ně tajil dech.

Po chvilce oddechu přichází slíbené překvapení –
letos je to monstrózní ohňostroj, na který finančně
přispěla i obec. Zážitek to byl naprosto dokonalý!
Strašidelné dýně, dobrý čaj a káva a tisíce ohňostrojo-
vých světel. Pořadatelé budou mít příští rok co překo-
návat. Laťka byla tentokrát zvednuta snad na nejvyšší
možnou míru. Petra Schoulová

Podzim na draka?
Mackovská Drakiáda patří k podzimu v Kolovratech

už řadu let. Těší se na ni kolovratští i lipanští.
V den D se začíná pole k Benicím plnit ještě před třetí

hodinou odpolední. Přicházejí postavy menší, větší
i největší – přinášejí různorodé draky domácí i cizokrajné
produkce a očekávání narůstá: Poletí nám to? Fouká
střídavě, draci se ostýchavě třepotají v úderech větru –
a hurá, nakonec vzlétají až vysoko nad obzor. Dětské sny
se plní, rodiče fotí a je slyšet smích. Následuje Alej sou-
těžních otázek: sedm stromů v aleji od Benic směrem
k mostku zdobí archy s otázkami – Kolik toho víte o pod-
zimu, děti?

Kdo zaškrtne správné odpovědi, raduje se velice –
kdo to netrefil, raduje se také dost, neboť odměny v cíli
vystačily pro všechny. Drakiáda byla fajn, říkají děti ces-
tou domů. Tak zase za rok – dodává tým RC Macek, které
akci pořádalo za podpory MÚ Praha Kolovraty.

Lenka Březinová

Mikulášská ve velkém stylu
Letošní Mikulášská besídka se odehrála ve velkém

stylu. Zúčastnilo se jí přes 70 dětí, dospělých nepo-
čítaně a samozřejmě i nebesko-pekelná trojice – Čert,
Mikuláš a Anděl.

Pro všechny hodné děti byla připravena bohatá nadíl-
ka, a ti, co se příliš báli, nemuseli ani zpívat písničku či
recitovat básničku. Úplně stačilo, když sebrali odvahu
a přišli nahoru na jeviště. Děti, které zrovna nebyly na
koberečku u Mikuláše, si vyráběly čertovskou masku či
andělíčka do květináče u výtvarných dílniček, nebo si
nechaly na obličej namalovat nějaký pěkný obrázek. Ti
nejmenší dováděli v improvizované dětské herničce.
A všichni dohromady se skvěle bavili při programu –
divadélku či mikulášském cvičení. Tak zase za rok!

Petra Schoulová

Vánoce a celý Advent je období plné vánočně
laděných vystoupení a koncertů. Ze všech stran se
na nás valí koledy, ne vždy je však nebohý poslu-
chač jejich poslechem potěšen. V sále U Boudů
pro své kamarády vystoupil poslední školní den
před vánočními prázdninami sbor Coro Piccolo
v moderovaném pořadu pro děti a jejich učitele.

Děti se dozvěděly, co znamená slovo Advent, co
za podivná stvoření byly Lucky, nebo jak je to sku-
tečně s adventními nedělemi. Zatímco v úvodu
koncertu malí diváci v naprosté tichosti sledovali
klidné a rozvážné anděly, kteří se vztaženýma ruka-
ma zpívali čistými hlasy andělské Gloria in Excelsis
Deo, v závěru koncertu celý sál zpíval z plných plic
vánoční koledy. Děti v hledišti i na jevišti přesně
podle pokynů sbormistryně sboru Jany Galíkové
rytmicky zvonily na zvonečky, tleskaly i dupaly do
rytmu a podařilo se tak během chvilky vytvořit
obrovský sbor zpívajících dětí, který své spolužáky
na jevišti nakonec odměnil velkým potleskem. Děti
v hledišti i na jevišti se bavily a přihlížejícím dospě-
lým tu a tam ukápla slza dojetí.

Téměř polovinu představení ovšem tvořilo mlu-
vené slovo. Dialog dvou dívek s malými dětmi -
chlapcem a holčičkou, ve kterém tento čtyřlístek

v zábavné a srozumitelné formě přiblížil divákům
prvky českých vánočních tradic. Nelehké role
moderátorů dětského představení se zhostila Julie
Galíková a Veronika Marková, devítiletá Viktorie
Stříbrná a herecky nadaný, teprve šestiletý, Filip
Vlastník. 

Dětský sbor Coro Piccolo po právu patří v sou-
časné době k nejpopulárnějším dětským tělesům
a jejich sólisté podávají obdivuhodné, jak
pěvecké, tak herecké výkony. Zvuk sboru je prů-
zračně čistý a v projevu jsou děti naprosto přiro-
zené. Přesné frázování a pohybová souhra pak
povyšují vystoupení dětí, jejichž věkový průměr je
osm let, na úroveň profesionálních umělců.

Předvánoční „výchovňák“, kde vzdělávací
pořad dětem hrají děti na takto vysoké úrovni, je
projekt ojedinělý a je důkazem toho, že i malí herci
a zpěváci dovedou zaujmout publikum nejnároč-
nější – své vrstevníky, kamarády a spolužáky.

Sbor Coro Piccolo letos s programem vystou-
pil celkem pětkrát pro více než dvě tisícovky dětí
a členové souboru skvěle reprezentují svoji kolo-
vratskou základní školu, na které Coro Piccolo již
patnáct let působí. 

Irena Klímková

Když je „výchovňák“ zábavný
Dopolední koncerty, kulturní programy pro děti, tematická vystoupení a představení pro školáky.
Nebo prostě jen „výchovňáky“. Prošli jsme si jimi všichni, někteří s menší a jiní s větší nevolí.
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Linka přes zvěřinačku 
k Chanuce

Po volebním klání několika kolovratských kan-
didátek nastal od poloviny října čas na kulturu
a příjemné posezení se známými a sousedy.

Předvánoční čas završil v KD U Boudů
Chanukový večer, tedy večer na oslavu Chanuky,
což je známý svátek světel, který je oslavou
makabejského vítězství nad helenizovanými
Syřany. Večer hrál orchestr Šarbilach pod taktov-
kou Jiřího Vondrovice a zasvěceným výkladem
o židovských tradicích pak provázela harfistka
Pavla Vondráčková.

Kulturně labužnickým vrcholem podzimu byla
bezesporu Jazzová zvěřinačka. Večer, na kterém si
posluchači výborného jazzu v podání Steamboat
Stompers vychutnali stejně výborné zvěřinové
pochoutky z kuchyně restaurace U Boudů. Jak dobře
a s pochvalou skončil celý večer, tak dobře probíha-
la i příprava, při které se nedalo nevzpomenout na
klasické dohady, zda se šípkovou nebo se zelím.

Při cestě zpět v čase přicházíme až k polovině
října loňského roku, kdy zavítal k Boudům zpěvák
a hráč na foukací harmoniku Tomáš Linka. Tento
muzikant se pohybuje na českých a zahraničních
countryových pódiích již 46 let a od roku 1999
vystupuje zároveň s vlastní doprovodnou skupi-
nou Přímá linka. Jeho nezaměnitelný hlas a exce-
lentní hra na foukací harmoniku, patřila v naší kul-
turní podzimní sezóně k tomu nejlepšímu, co jsme
si v Kolovratech mohli poslechnout. 

Petr Bartoš

Dětský den bývá úspěšný
i díky štědrým dárcům

V letošním roce chystají kolovratské organi-
zace, sdružení, kluby či spolky opět spoustu tra-
dičních, ale i nových kulturních akcí pro všech-
ny generace.

K těm nejvýznamnějším patří sousedské set-
kání Kolovratský parník a zejména organizačně
nejnáročnější Den dětí. 

Hlavní pořadatel, tedy Městská část Praha –
Kolovraty, se obrací na všechny firmy, živnost-
níky a občany, kteří by chtěli přispět třeba
i malou částkou nebo darem.

Letošní Dětský den se koná v sobotu 30. květ-
na 2015 jako vždy ve spolupráci s místními ško-
lami, organizacemi, spolky, sdruženími a kroužky.

K tomu, aby mohl být program pestrý a zajíma-
vý, mohou přispět všichni. Sponzorský dar lze
uplatnit jako odečitatelnou položku při ročním
zúčtování daně z příjmu, jak pro firmy a OSVČ,
tak i pro zaměstnance. Darovací smlouvu vystaví
MČ Praha–Kolovraty. Kontakt: tel. 267 710 504.
Vítaní jsou také dobrovolníci, kteří mohou vypo-
moci přímo při akcích. Hlásit se mohou buď na
adrese akce-kolovraty@seznam.cz, případně
osobně v Infocentru s knihovnou.

Štědrým dárcům, kteří se i letos rozhodnou Den
dětí podpořit, organizátoři předem děkují.

(red)

Lipanští se na svých akcích dobře bavili
Tradiční gulášové klání, Svatomartinské oslavy, setkání nad recepty či Mikulášská nadílka

– to jsou akce, bez kterých si sousedé v Lipanech svůj život už nedovedou představit. Ani
v loňském roce nebyla o dobrou zábavu nouze.

Guláš na návsi pošesté
Druhé pololetí společenských

aktivit v Lipanech bylo už pošesté
zahájeno gulášovým zápolením ve
vaření tohoto tradičního pokrmu
v kotlíku na otevřeném ohni.
Poslední prázdninová sobota při-
vedla na start pět soutěžních týmů
z Lipan a okolí. Je zvykem, že odpo-
ledne je doplněno soutěžemi pro
děcka a dospělé. Tentokrát jsme
oblíbenou střelnici na petangovém
plácku doplnili soutěží v hodu vále-
čkem na cíl pro dámy a v hodu
polenem do dáli pro pány.
Vítězem šestého ročníku se stal

Vladimír Vedral se svým klasickým hovězím gulášem. Osvěžením tohoto ročníku byla pestrá směs úborů
většinou ladících s podávaným gulášem. K vidění byla mexická sombrera, jihoamerická ponča a reprezen-
tační tým Lipan se znaky obce na hrudi.

foto Pavel Klikar

Svatomartinské oslavy
Tradičně jsme pořádali i divadelní představení pro děti, na které navázal

lampionový průvod. Podobně jako v předchozích letech byl při předvedení
divadelního kusu „Jak na obra“ plný sál. Akci pořádali členové Okrašlovacího
spolku lipanského za přispění grantu z úřadu MČ. Lampionový průvod byl
zahájen v centru návsi pokračováním příběhu lipanského vodníka Lojzíka,
který se těší u místních dětí velké oblibě. Tentokrát zachraňoval hospodářovy
husy až u vltavského přístaviště parníků.

Svatomartinské pochutinky
Tento rok proběhlo setkání nad recepty až o týden později. Příjemný večer

doprovázeli hudbou pánové Dan Novotný na kytaru a Peter Goryczka na har-
monium.

Foto archiv spolku

Mikulášská nadílka
Poslední z větších akcí loňského roku pořádali provozovatelé lipanské hospůdky U Klasiků s pomocí členů

Okrašlovacího spolku lipanského. Výrazná změna scénáře spočívala v nastudování divadelní jednoaktovky
„Mikulášská kancelář“, která
zabavila děti i rodiče před samot-
ným příchodem Mikuláše s anděly
a Luciferem. Výraznou pomoc
poskytli členové divadelního spol-
ku UCHO z Uhříněvsi a lipanští
sousedé zapůjčením rekvizit. 

Vlajkové stožáry
Po několika desetiletích bylo

možné v Lipanech oslavit státní
svátek republiky vztyčením státní
vlajky. To vzhledem k chybějícím
stožárům nebylo doposud možné.
Stožáry, podobně jako autobusová
zastávka, byly postaveny ze sou-
kromých prostředků usedlíků.

Miroslav Procházka, Okrašlovací spolek lipanský

Foto archiv spolku
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JazzBábám je 888 let 
Ten, kdo neví, co se skrývá pod názvem

JazzBáby, ať se přijde na náš pěvecký a diva-
delní soubor podívat, zasmát se a naslouchat.

Dovolte malou vzpomínku na rok 2014.
V loňském roce jsme oslavili 13 let, je nás 
14 členů a dohromady máme pouhých 888 let.
Jsme jen obyčejná banda babiček a dvou dědečků,
rádi se sejdeme, zasmějeme a pod vedením profe-
sora Jiřího Vondrovice taky něco naučíme. Zřejmě
to má dobrý dopad, a to jak na nás, tak i na vás,
naše publikum. Je to přece znát z účasti na našich
představeních, za což vám moc děkujeme.

V minulém roce jsme pro vás připravili hned
dvě autorská představení. První s názvem Lucerna
aneb Kolovratští vodníci jsme odehráli v červnu
a druhé, které jsme nazvali Sněhurka a jedenáct
trpaslíků + dva náhradníci, koncem listopadu.
Také jsme vám zazpívali na kolovratských jarmar-
cích – a v tomto novém roce jedeme dál. Na jaro
pro vás chystáme hru Včelín... a také malé pře-
kvapení. Zvykli jsme si každé představení natáčet,
a měli jsme štěstí, že na to poslední se nám poda-
řilo získat kameramana ČT Jana Maturu a kreativ-
ního producenta ČT Petra Mühle. Navíc oba
pánové jsou z Kolovrat. 

Do nového roku vám všem přejeme nejen
pohodu, zdraví a štěstí, ale především chuť sdílet
naše novoroční předsevzetí, které zní, že se nebu-
deme na sebe mračit, ale co nejvíce se budeme
smát. 

Těšíme se na vás! 
za JazzBáby Věra Vondrovicová

Poděkování
Ráda bych poděkovala za pozvánky na některé akce Klubu důchodců. Byly vždy moc hezké,
výborně organizované a především plné skvělých lidí. Vždy s vděčností pozvání přijímám. Těším
se, že i v roce 2015 se budeme pravidelně scházet a spolupracovat. Jana Novodvorská

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2015

oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Kubínek Josef • Oravcová Kamila
Almerová Stanislava
Dvořáková Jarmila

Cihelka Pavel • Khol Jiří
Pilát Josef • Olmrová Marcela

Sklenička Stanislav
Hodíková Veronika

Čuba Jan • Zedníková Jana
Müller František • Meidlová Zdeňka

Mošovská Jindřiška • Důbravová Emilie
Janovská Ludmila • Plzák Pavel
Mamula Jindřich • Marek Tomáš
Jelínek Stanislav • Hrdlička Karel

Šlingrová Bohumila

Všem oslavencům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví.

Kolovratští senioři si podporu pro svoje
pestré aktivity rozhodně zaslouží

Senioři v Kolovratech, kteří se scházejí dvakrát do měsíce v prostorách hasičské zbrojni-
ce, rozhodně nezahálejí. V loňském roce pořádali spoustu zajímavých akcí a doufají, že pro-
gram klubu osloví i další zájemce z řad dříve narozených.

Scházíme se každý druhý týden, vždy ve středu odpoledne v klubovně kolovratské hasičárny. Koupíme si
malé občerstvení, chlebíček, zákusek, uvaříme si kafíčko a diskutujeme. Někdy máme program nebo si plánu-
jeme a připravujeme příští akce, například výlety nebo divadlo. Především si ale povídáme a jsme rádi, že se
vidíme. Nikdy nezapomeneme popřát všem jubilantům k narozeninám a svátkům. Při této příležitosti si za-
zpíváme u harmoniky. 

Vloni podnikli senioři spoustu výletů
Vloni 13. února jsme byli autobusem na Vlachovce. Shlédli jsme ukázku Staročeské svatby, dostali jsme

občerstvení a také jsme si zatancovali. Všem se to moc líbilo. V neděli 6. května jsme jeli na zájezd do
Františkových lázní, Chebu a Waldsassenu, kde je krásná katedrála. Výlet se nám vydařil, přálo nám počasí
a všichni byli spokojeni. 

Dne 4. července jsme se byli naposledy rozloučit s naší milou Maruškou Třeštíkovou v Sedlčanech. Naplnili
jsme téměř celý autobus. Kdo nemohl jet, poslal Marušce alespoň kytičku, jako například vedoucí Infocentra
s knihovnou Jana Novodvorská. To je jen důkazem toho, jak jsme ji měli rádi a jací jsme navzájem přátelé.

V úterý 24. června jsme podnikli výlet na Vysočinu. Navštívili jsme Zelenou Horu, Havlíčkův Brod a Lipnici.
Protože se na hradě točil film, byl uzavřen, a tak jsme si ho prohlédli alespoň zvenku. Také jsme navštívili hrob
Jaroslava Haška a jeho hospodu a pak pokračovali na Želiv, kde jsme si prohlédli klášter. Také tento výlet se
nám vydařil. 

Další výlet jsme podnikli 9. září na Liberecko. Navštívili jsme Kryštofovo Údolí, téměř nikdo ho neznal.
Překvapila nás jeho krása, obdivovali jsme Muzeum betlémů, keramickou dílnu, orloj a starý dřevěný kostel.
Pokračovali jsme do Liberce, kde jsme se naobědvali a odpoledne vyjeli na Ještěd. Protože nám i tentokrát
přálo počasí, byl z něj krásný výhled do okolní krajiny. Domů jsme se vraceli opět všichni spokojeni. 

Mimo těchto výletů jsme 25. září navštívili „Den seniorů“ v Uhříněvsi, kde byl krásný kulturní program. 

Na podzim byl čas i pro návštěvu divadla či posvícenské zábavy
Ve středu 12. listopadu jsme jeli s důchodci z Horních Měcholup opět na společný výlet do Lázní Mšené.

Prohlédli jsme si lázně, seznámili se s jejich historií i okolím. Výlet zahrnoval také oběd a jednu lázeňskou pro-
ceduru. A v sobotu 15. listopadu jsme pořádali ve spolupráci s Úřadem městské části již tradiční Kolovratské
posvícení. 

Předposlední listopadovou sobotu jsme navštívili
divadlo na Vinohradech, o týden později, v neděli 
30. listopadu Adventní koncert pro seniory v Národním
domě na Smíchově. Ve čtvrtek 4. prosince jsme byli na
Mikulášské zábavě v Horních Měcholupech a 18. pro-
since jsme navštívili představení divadla v Uhříněvsi.
Každým rokem také pořádáme Silvestrovské posezení
s občerstvením a harmonikou.

Mimo tyto aktivity nás bylo několik na týdenním
pobytu v Lázních Bechyně, jezdíme také na na týdenní
pobyty pořádané důchodci Prahy 10. Letos to byly
lázně Luhačovice. Dopoledne jsou lázeňské procedury,
odpoledne výlety a večer zábava. 

Ani devadesátka není překážkou dobře se pobavit s přáteli
Jak je z tohoto výčtu patrné, je naše činnost rozsáhlá a myslíme si, že ti, co ještě váhají, by měli přijít mezi

nás. Nechceme v tomto seniorském věku sedět doma a myslet pouze na to, co nás bolí, ale chceme ten zbytek
života ještě doopravdy prožít. Zeptejte se, jak je nám společně dobře, třeba paní Evženky Obermayerové z Lipan,
které bylo v říjnu 90 roků. Cestu na naše schůzky již sama nezvládne, proto ji za námi doveze vždy někdo z rodi-
ny. Měli byste vidět s jakou chutí, ráda a vesele si s námi zazpívá při harmonice.

Věříme, že i noví radní vědí, že tu jsme a v naší práci nás budou podporovat. Jsme skromní, nežádáme
mnoho. Těší nás, když víme, že na nás někdo myslí. Vždyť mládí každému jednou odejde a nikdo, až bude také
seniorem, nebude chtít jen doma sedět a už jen čekat na tu zubatou. 

V roce 2015 přejeme všem hodně zdraví a veselou mysl. Ono je to potom všechno snazší. 
Věnceslava Čepeláková, foto Jana Novodvorská



INFOCENTRUM S KNIHOVNOU

Pestrá paleta akcí v Infocentru s knihovnou
Infocentrum s knihovnou nabídlo svým návštěvníkům v posledním čtvrtletí uplynulého roku

168 nových knih a pestrou paletu akcí. Výstavy, besedy, koncerty, pasování na čtenáře, samo-
zřejmě Vánoční jarmark. Nově potom zavítal do knihovny Mikuláš a pořádali jsme také výlet do
adventních Drážďan.

Nyní s lehkým odstupem času mohu říct, že se všechny akce podařily. Pasovaní na čtenáře jsme stačili
představit již v posledním čísle Zpravodaje. O Vánočním jarmarku píšeme ve vedlejším sloupku a má svoji

fotostranu vpředu. Proto bych se nyní ráda pozastavila u tradič-
ních koncertů dětí z kolovratské pobočky ZUŠ Bajkalská. Úroveň
koncertů byla tradičně vysoká. Smekám před dětmi, které hrají,
podle mého názoru, jak hotoví umělci. Jsou skvělí, velká chvála
patří nejen jim, ale také učitelům, kteří trpělivě vedou každého
žáčka tak, abychom my, diváci, jen nevěřícně poslouchali
a následně mocně tleskali – bravo. 

Velmi vydařenou akcí byl také Mikuláš, který spolu s andělem
čekal na děti v knihovně. Dětí přišlo 78, byly zvědavé, překvapené,
některé se trochu bály, ale nakonec byly s Mikulášem kamarádi.
Rodiče si akci pochvalovali, takže je pravděpodobné, že se stane
naší další tradicí. Nově jsme také pořádali adventní výlet do
Drážďan. Výlet byl naší organizační premiérou, proto bych ráda
poděkovala cestujícím za to, že se s nimi velice dobře pracovalo,
byli dochvilní, disciplinovaní a milí, čímž nám pomohli vše
v pořádku zvládnout. Za volantem seděl Josef Hofman, který jel

tradičně bezpečně a bez zbytečného spěchu. Je to člověk, kterému plně důvěřuji, nebojím se mu svěřit do
rukou život svůj, ani ostatních cestujících, protože ho znám a vím, že jede s rozvahou a se zřetelem na bez-
pečnost cestujících.

Na závěr ještě trochu statistiky: Knihovna byla v loňském roce s počtem 27 843 přístupů nejnavštěvo-
vanější sekcí obecních webových stránek. Sekce Infocentra je na třetí pozici s 11 557 přístupy. V roce 2014
bylo v Infocentru s knihovnou obslouženo 6 775 návštěvníků, provedeno 9 246 výpůjček, založeno do kni-
hovního fondu 665 knih, proběhlo 42 kulturních akcí, 103 naučných a vzdělávacích akcí. S akcemi nám po
celý rok pomáhalo 9 dobrovolníků, kteří odpracovali 284 hodin. Většina účinkujících vystupovala na akcích
zdarma. Nové akce nezvýšily čerpání financí z rozpočtu ÚMČ.

text a foto Ing. Jana Novodvorská, vedoucí Infocentra s knihovnou

20 Kolovratský zpravodaj 1/2015

Vánoční kolovratský jarmark
Jako každý rok, i letos se konal v první

adventní víkend, tedy 29. listopadu, vánoční jar-
mark. Každý návštěvník si jistě všiml, že obecní
vánoční stromek se vrátil zpět do Atria.

Novinkou letošního jarmarku byl průvodní pro-
gram v restauraci U Boudů. Nově také přibyla
poštovní schránka pro Ježíška. Děti a možná
i dospělí do ní vhodili dopisy, které si před Štěd-
rým dnem Ježíšek odnesl. Věříme, že se pisate-
lům všechna přání, která v těchto dopisech sepsa-
li, pod stromečkem splnila.

Bohužel se nám letos nepodařilo zajistit živý
betlém se zvířátky. Nedlouho před jarmarkem
jsme se dozvěděli, že statek, který nám je zapůj-
čoval, končí svoji činnost a zvířátka již nejsou
k dispozici. Ale není všem dnům konec a příští rok
se pokusíme tuto část programu, oblíbenou
hlavně dětmi, zajistit.

Měli jsme radost z pochval na letošní program,
které přicházely od návštěvníků jarmarku, ale také
od některých zastupitelů. V programu vystoupili
kolovratští i „přespolní” umělci a svými výkony jistě
potěšili všechny návštěvníky. Celý program mode-
rovali Vláďa Kalivoda a profesionální moderátorka
Magdalena Wronková. Vystupovali bez nároku na
odměnu. Tato dvojice, podle našeho názoru, celý
program pozvedla a příjemně dokreslila.

Prodejci měli tradičně hezké zboží, vánoční
dekorace a pochoutky, na které se vždy všichni
moc těšíme.

Na konec bych ráda poděkovala všem dobrovol-
níkům, kteří nám pomohli při přípravě, organizaci,
provozu i úklidu jarmarku. Děkuji, tak jako každý
rok, Martinovi a Jirkovi za dovoz i odvoz jeviště
(bez nároku na odměnu) a pomoc při jeho sesta-
vení i složení. Dále děkuji Jarušce Kalivodové,
Pepovi Blažkovi, Vláďovi Kalivodovi a Magdaleně
Wronkové, kteří pomáhali po celou dobu jarmarku.
V neposlední řadě děkuji všem členům Sboru dob-
rovolných hasičů, kteří pomáhali při stavění a vý-
zdobě stromu v Atriu a také dětem ze Základní
školy Kolovraty za hezké ozdoby.

Věříme, že jsme návštěvníkům připravili
příjemné předvánoční odpoledne. Těšíme se na
vás opět na jaře na velikonočním jarmarku.

Jana Novodvorská

Rodilá mluvčí nabízí výuku

německého jazyka

telefon: 739 186 482

e-mail: nemcinakvalitne@centrum.cz

Z kalendáře kulturních akcí v Kolovratech

INZERCE

Termín Název akce Termín Název akce
21. 2. 2015 Masopustní průvod 30. 5. 2015 Dětský den
22. 2. 2015 Dětský maškarní ples 31. 5. 2015 Běh mezi stromy
10. 3. 2015 vlajka pro Tibet 13. 6. 2015 Kolovratský parník
březen 2015 Noc s Andersenem srpen 2015 Gulášová liga
28. 3. 2015 Velikonoční jarmark září 2015 Zažij město jinak
18. 4. 2015 Kolorběh 11. 9. 2015 Dny Evropského dědictví
30. 4. 2015 Čarodějnice 20. 9. 2015 KoloZávod
5. 5. 2015 kladení věnců 25. 9. 2015 Noc vědců
29. 5. 2015 Noc kostelů 28. 11. 2015 Vánoční jarmark



NAŠE HOBBY

Paní Juřicová, častokrát vás potkávám před
Infocentrem v doprovodu milých psíků. Můžete
nám říct, co je to za plemeno?

Český teriér. První mezinárodně uznané národní
plemeno, které vyšlechtil uznávaný genetik a kyno-
log František Horák z Klánovic. Je to plemeno
s velmi příjemnou, ovladatelnou povahou. Původně
bylo vyšlechtěno jako lovecké plemeno, ale ještě za
života pana Horáka bylo zproštěno povinné zkoušky
z loveckých dovedností a proto si získalo velkou
oblibu i mezi širokou veřejností nejen u nás, ale po
celém světě.

Proč jste se rozhodla právě pro toto plemeno?
Vyrůstala jsem s knírači. Můj strýc pracoval na

letišti a měl dva malé knírače barvy pepř a sůl, kteří
hledali v zavazadlech a u pasažérů drogy. My jsme
doma měli jednoho – bez pracovní zkoušky, ale
velikého kamaráda. Pak, když už jsem byla dospělá
s odrostlými dětmi, řešila jsem, jaké plemeno si
s manželem pořídíme. Dnešní podoba kníračů se mi
již nelíbí ať vzhledem či povahou. Tak jsme hledali
alternativu. A český teriér připomíná takového
křížence knírače s jezevčíkem. Ovšem není to
početné plemeno, a tak jsme před šestnácti lety
čekali na první fenu rok a jeli jsme si pro ni až
k Jihlavě.

Popište, jakou mají povahu. Pro jaké majitele
se nejlépe toto plemeno hodí?

Jsou velmi dobře ovladatelní. Protože když se
řekne teriér, všichni si představíme Dášenku pana
Čapka. Český teriér takový není. Není tak akční,

přizpůsobí se vašemu životnímu rytmu. Je to národ-
ní plemeno i v tom, že velmi rádo jí. Sežere cokoliv
a v jakémkoliv množství. Takže se velmi dobře cvičí.
K cizím je rezervovaný, ale rodinné příslušníky milu-
je. Toto plemeno nelíná, což je veliké plus. 

Vím, že máte chovnou stanici s názvem Od
Fontánky. Prozraďte čtenářům, jak dlouho ji pro-
vozujete. Kam nejdále se vaše štěňátko dostalo?

Od roku 2002 mám mezinárodně registrovanou
chovatelskou stanici, nazvanou Od Fontánky.
Odchovy máme po celé republice a v mnoha
státech. Nejdál je asi fenečka z vrhu „G“ – Galánka,
a to v USA. Pak máme pejska v Izraeli, Finsku,
Belgii, Rakousku, Slovensku.

Vidím, že pejsci „od fontánky“ jsou opravdu po
celém světě. Když si od vás koupí někdo štěňátko,
jste s novým majitelem v kontaktu? Máte zpětnou
vazbu?

Noví majitelé psího miminka obdrží kupní smlou-
vu s „návodem na použití“ a jsem ráda, pokud se
mnou zůstanou v kontaktu. Ty, co jsou v blízkosti
Kolovrat, i stříhám, protože srst českého teriéra se
udržuje česáním a stříháním. Jeho střih není ná-
ročný, ale jiný než u jiných teriérů, a mnoho lidí
v republice ho neovládá v rozsahu potřebném pro
výstavy.

Jistě také chodíte na výstavy. Jakých úspěchů
dosáhli vaši čtyřnozí svěřenci?

Na výstavy chodím a ráda. Nejen, že po několika
letech už mám zvířata, která jsou exteriérově výbor-
ná, ale u českého teriéra je to spíše záležitost spo-
lečenská – jedinců tohoto plemene je málo, a tak se
skoro všichni majitelé známe. V posledních letech
jsem na vlastním odchovu dosáhla na tituly Světový
vítěz, Vítěz středoevropské výstavy, Klubový vítěz
a několikrát Vítěz plemene neboli BOB (Best of
Breed).

To jsou opravdu krásné úspěchy. Nezbývá než
gratulovat. Věnujete se vedle vystavování také
nějakým kynologickým sportům?

Já žádný velký sportovec nejsem. Veškerou akti-
vitu věnuji plemeni jako celku. Jsem členem výboru
Klubu chovatelů českých teriérů, členem chovatel-
ské komise tohoto klubu a národním rozhodčím pro
posuzování exteriéru tohoto plemene. Osvěta, týka-
jící se této rasy, je pro mne velmi důležitá, a to ve
všech směrech.

Doufejme, že i tento článek přispěje troškou do
mlýna a také mezi obyvateli Kolovrat a Lipan

osloví nové obdivovatele tohoto plemene.
Prozraďte mi ještě, jak jste spokojená se záze-
mím, které mají majitelé psů v Kolovratech.

Majitelé psů v Kolovratech a okolí mají výborné
zázemí v podobě vycházkových okruhů.

Čas Vánoc máme všichni v čerstvé paměti. Pod
mnoha stromky o Štědrém večeru zakňučí
v košíku malé štěně. Jaký je váš názor na tento
zvyk?

Je to strašná záležitost. Pes je živá bytost.
Většina plemen se dožívá okolo patnácti let. Koupě
psa musí být dobře rozmyšlena. Je to závazek na
spoustu let. Nejen finanční, ale i časový. Pokud mě
někdo osloví, že by chtěl psa pro dítě, štěně mu
neprodám.

V tomto ohledu jsme tedy za jedno. V posled-
ních týdnech jsem se skamarádila s vaším novým
přírůstkem – pražským krysaříkem. Je kouzelný.
Pořídila jste si ho jen pro radost nebo uvažujete
o možnosti další chovatelské stanice?

Fenečku pražského krysaříka jsem si především
pořídila pro radost. Rok jsem hledala, jakého zbar-
vení a v jaké chovatelské stanici si ji pořídím, a pak
jsem ještě půl roku na tuhle roztomilou červenou psí
slečnu čekala. Má úžasnou povahu, velí celému
domu. Pokud splní podmínky pro zařazení do
chovu, nemusím si novou chovatelskou stanici
zakládat. Mezinárodně chráněný a registrovaný
název chovatelské stanice je vázán na konkrétního
chovatele, a ten může ve své stanici chovat tolik
plemen, kolik uzná za vhodné. Jedinou podmínkou
je, že každé plemeno má svoji abecední řadu.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i vašim psíkům
vše nejlepší.

Ing. Jana Novodvorská

foto archiv chovatelky
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Štěňátka českých teriérů z Chovné stanice Od Fontánky
Dany Juřicové dělají radost svým majitelům po celém světě

Jak jsem slíbila v minulém čísle Kolovratského zpravodaje, přináším vám druhou část povídání o úspěších kolovratských a lipanských „pej-
skařů“. Tentokrát jsem nemusela chodit daleko. Jsme vlastně sousedé. Paní Danu Juřicovou, která bydlí poblíž Infocentra s knihovnou, často
potkávám s její smečkou při cestě do práce. Pejskové jsou vždy velmi ukáznění, neštěkají, nezlobí. Panička je následuje s příznačným sáčkem,
takže nikdy po nich nenajdete nikde ani sebemenší nepořádek. Již jsem si na tato setkávání zvykla, a jsou pro mne neodlučitelnou součástí
každodenního života. Proto mi také udělalo radost, když paní Juřicová souhlasila s tím, že se o své zkušenosti podělí se čtenáři zpravodaje.



ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

V loňském roce jste hrál na pódiu Klubu
U Boudů hned třikrát – s Adélou Jonášovu,
s kapelou Spirituál Kvintet a jako člen Tria Jiřího
Holoubka. Čím si Kolovraty zasloužily takovou
nadílku kvalitního folku?

V Kolovratech se hraje dobře, místní publikum
je velmi otevřené a vnímavé a jako hudebník se
sem rád vracím. Před časem jsem navíc založil
agenturu, která se zabývá produkcí kulturních akcí
a pořadů, a dal jsem si za cíl vyhledávat v kraji
původní místa, která kdysi kulturou žila. Snažím
se pomocí koncer tních pásem znovu tradici
nastartovat. Jsem rád, že jsem k tomu dostal
šanci právě v Klubu u Boudů. Je dobře, že kultura
se ze zastaralých kulturních domů přesouvá do
nových multifunkčních prostor a restaurací, kde si
lidé u poslechu hudby mohou dopřát třeba i gastro
zážitky nebo si zatančit. Koncerty, které jsem tu
vloni organizoval, vycházejí z potřeby každého
hudebníka hrát. A nejvíc přirozeně tam, kam patří
a kde žije. 

Hudební publicista Jiří Černý tvrdí, že nový
projekt nebo tradice se má zkusit třikrát a pokud
ani poté neprorazí, je lepší s tím přestat. Ale to

určitě není případ nového cyklu folkových či jaz-
zových koncertů v Kolovratech. Na jaké hudební
lahůdky se může kolovratské publikum těšit?

V letošním roce chystám hned několik zajíma-
vých akcí. Prvním koncertem v lednu bude legen-
da swingové a trampské hudby Jitka Vrbová, která
se svojí kapelou Jazz Praha pod vedením kapel-
níka Standy Chmelíka vystoupila koncem ledna.
V dubnu se můžete těšit na velmi ojedinělý kon-
cert – vystoupení vynikající americké country-
bluegrassové zpěvačky Donny Hughes, která
bude tou dobou na svém koncertním turné po
Evropě! Na podzim připravuji vystoupení Ivana
Mládka s Bio Triem a další koncerty.

Říká se, že basa tvrdí muziku. Předpokládám,
že jste na svůj nástroj náležitě hrdý.

Kontrabas je nádherný, multižánrově využitelný
nástroj. Člověk na něj může hrát s taneční, folko-
vou, metalovou nebo jazzovou kapelou, při cim-
bálu i v komorním a symfonickém orchestru.
V hraní cítím jistou formu svobody, kdy se mohu
vyjadřovat pomocí zvuků a tónů. Myslím, že každý
hudebník, který chce dosáhnout určité úrovně, by
měl se svým nástrojem tak trochu splynout.

Kromě tohoto pestrého využití, které mě pořád
baví, jsem stále okouzlen krásnou barvou tónů,
které dokážou rozvibrovat celého člověka.

Jak jste se k tomuto nástroji dostal?
Říká se, že každý kontrabasista byl původně

houslistou, ani u mne tomu nebylo jinak. Na kon-
trabas jsem začal hrát v deseti letech. Bylo to
v mém rodném městě Náchodě u učitele Viktora
Špráchala. Pamatuji si chvíli, kdy mě dovedl do
sborovny lidové školy a já uviděl na skříni odlože-
ný poloviční kontrabas – byla to láska na první
pohled. Velmi brzy jsem si uvědomil, že tenhle
nástroj pro mne znamená víc než všechny ostatní. 

Ve svém hraní jsem prošel nejrůznějšími
hudebními styly počínaje folkem, přes blues až
k jazzu. Asi nejvíce mě oslovuje a baví jazz, i když
v mládí jsem obdivoval bluegrass a country.

Na stránkách Spirituál kvintetu si u vašeho
jména můžeme přečíst, že jste coby kontraba-
sista spolupracoval s tolika kapelami a sólisty,
že je snazší vyjmenovat ty, s nimiž jste nikdy
nehrál, což jsou asi tři. Která spolupráce má pro
vás největší cenu? 

Za 25 let hraní jsem si v hudbě opravdu
vyzkoušel již leccos. Jen těžko se dá říci, která
spolupráce je nejcennější; každá přinesla mnoho
lidských i profesních zkušeností. Jak už jsem
naznačil, začal jsem s žánrem bluegrass, který
mě uchvátil jednak technicky náročnou instru-
mentací, ale především vícehlasým vokálem
a acappella gospely. Z nadšení a okouzlení tímto
stylem jsme s přáteli založili skupinu Reliéf, se
kterou jsme v průběhu osmnácti let objeli nespo-
četné množství českých i zahraničních pódií
a natočili pět CD. 

I přesto, že to byla kapela založená na přátelství
a vznikla v podstatě z čistě amatérského nadšení,
stala se jednou z nejlepších v Evropě. Po ní už
následovala angažmá profesionální, počínaje
Pavlínou Jíšovou a následně čtyřletou prací
s Pavlem Bobkem. Právě spolupráce s Pavlem si
asi nejvíc vážím. Byl to skvělý parťák a velká
osobnost, a navíc jsem s ním zažil mnoho le-
grace. 

V současnosti je to samozřejmě Spirituál kvin-
tet, ve kterém mám možnost hrát a zpívat už 
čtvrtým rokem. To je veliká a vzácná příležitost
a skvělá zkušenost, hlavně ve sborovém
i sólovém zpěvu, za kterou jsem velice vděčný. 
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Byla to láska na první pohled, říká o svém nástroji 
kontrabasista Pavel Peroutka

Pravidelní návštěvníci folkových a jazzových koncertů v kolovratském Klubu U Boudů mohli už několikrát ocenit výkon
skvělého kontrabasisty a zpěváka Pavla Peroutky, který je zároveň i dramaturgem a spoluorganizátorem těchto hudebních
večerů. Mezi svými fanoušky je známý například jako dlouholetý člen formace Pavlína Jíšová a přátelé nebo jako bývalý
hráč doprovodné skupiny Pavla Bobka. Je rovněž důležité zmínit, že v únoru to budou přesně dva roky, co se stal novou
posilou kapely Spirituál kvintet. A navíc se před pár měsíci přidal k hudebníkům či zpěvákům, kteří si právě Kolovraty 
zvolili pro svůj domov.



ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Repertoár Spirituálů má široký záběr – od
moravských lidových písní, renesančních, praž-
ských, irských a skotských balad až ke gospe-
lům a spirituálům. Která z poloh je nejpříjemněj-
ší vám?

Asi nejblíže mám k tradičním gospelům a původ-
ním skladbám z historie skupiny, které mám moc
rád. V současné době vystupujeme s novějšími
písněmi z aktuálního alba Čerstvý vítr a aktivně
skládáme písně nové. Náš repertoár je ušitý na
míru současným sólistům a je velmi pestrý.

Při prvním výročí sametové revoluce hrála
skupina Spirituál Kvintet na Václavském ná-
městí po boku Václava Havla a George Bushe.
Později také pro Billa Clintona při jeho státní
návštěvě. Myslíte, že se kapele v budoucnu
naskytne podobná příležitost a vy budete
u toho?

Spirituál kvintet je nejstarší a dnes již legendár-
ní česká folková skupina. Od roku 1960 je nedíl-
nou součástí naší kulturní scény. Pevně doufám,
že letošní oslava výročí i další roky přinesou
zajímavé možnosti a setkání. Poslední dobou na

koncertech čím dál tím častěji vtipkujeme o tom,
zda se nebudeme muset brzy vrátit k častuškám.
Držím nám všem palce, aby se to nestalo. 

Při svých koncertech jste procestoval řadu
zemí. Kde se vám hrálo nejlépe?

Zahraniční zájezdy s Kvintetem jsem bohužel
nezažil, ale s jinými kapelami jsem opravdu pro-
cestoval mnoho zemí. Nejraději vzpomínám na
zájezdy do Anglie a Skotska s kapelou Reliéf, kde
nás velmi srdečně přijímali a kam jsme se často
vraceli. Náš repertoár byl sice autorský, ale celý
v angličtině, a tak nám naši fanoušci dobře
rozuměli. 

V letošním roce oslaví kapela Spirituál kvintet
55 let své činnosti. Chystáte pro své fanoušky
nějaká překvapení?

Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Spirituál Kvintet
pod vedením Jiřího Tichoty letos vyplul do své 
55. koncertní sezóny. Slavit takové výročí je
u kapely zcela výjimečné; myslím, že takové jubi-
leum nemá v historii českého folku obdoby. Pro
naše věrné posluchače připravujeme velkou osla-

vu v podobě koncertu v pražské Lucerně ve čtvr-
tek 15. října. A bude stát za to, na pódiu se obje-
ví samozřejmě i hosté z předchozích sestav. 

Z výčtu připravovaných koncertů na letošní rok
jistě stojí za zmínku ještě společné vystoupení dvou
legend, Spirituál kvintetu s Musicou Bohemicou,
a to v neděli 26. dubna v pražském divadle ABC.
Jde o jedinečné představení, které bylo připraveno
předloni speciálně pro festival vážné hudby
Smetanova Litomyšl a v letošním roce bude poprvé
předvedeno i pro pražské publikum.

Před půlrokem jste rozšířil skupinku lidí
z hudební branže, kteří se rozhodli žít
v Kolovratech. Čím učarovala tato městská část
vám?

Odpověď je jednoduchá – líbí se mi tady. Mám
zde spoustu kolegů z branže a musím říct, že se
mi zde dostalo velmi laskavého přijetí. Ke svému
životu potřebuji přírodu a ke své práci dobrou
dosažitelnost Prahy. Obě tyto potřeby mi Kolovraty
splňují. 

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

foto archiv Pavla Peroutky
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Jak se žije kolovratským živnostníkům
V loňském roce jsme si připomenuli 25 let od listopadových událostí, které zcela změnily

tvář naší společnosti. Svoboda a demokracie se promítla do každodenního života lidí; mnozí
z nich se znovu nadechli, nabrali do plachet nový vítr a postavili se na vlastní nohy. V nových
podmínkách se pustila do podnikání i řada lidí z Kolovrat. Vznikly stavební firmy, kadeřnické
a kosmetické salóny, obchody se smíšeným zbožím, pohostinská zařízení, pneuservisy
a další drobné provozovny. Některé v průběhu čtvrtstoletí zanikly, nové naopak přibyly, ale
většina z nich si své zákazníky udržela dodnes.

Petr Zejfart je věrný svému řemeslu už tři desítky let
Jedním z prvních podnikatelů, kteří se rozhodli svoje řemeslo provozovat pod svým vlastním jménem, byl

houslař Petr Zejfart. Jeho Opravna a prodejna hudebních nástrojů sídlí v jednom z živnostenských domů
kolem atria v centru Kolovrat. „Prvního prosince
loňského roku tomu bylo přesně dvacet let, co jsem
byl nucen svoji dílnu přestěhovat z centra Prahy do
Kolovrat. Živnostenský list mám dokonce už od roku
1991,“ vzpomíná Petr Zejfart, který se svému povolání
věnuje už třicet let. Za tu dobu si díky své zručnosti
a profesionalitě vybudoval renomé, pro které je vyhle-
dáván zákazníky i ze vzdálenějších míst. Vedle oprav
houslí, kytar a dalších strunných nástrojů ochotně
poslouží odbornou radou i při nákupu instrumentů.
Svoje zákazníky si dokázal udržet i rozumnými cenami.
„Materiál je každým rokem o něco dražší, já ale nechci
ceny šponovat. Myslím si, že by spíše měly růst platy
lidem, aby si za ně mohli pořídit kvalitní věci,“ uvažuje

nahlas. Přestože má svoji práci rád, podruhé by si už podnikání nevybral. „Rodinu sice uživím, ale kdyby
manželka nechodila do práce, asi by to bylo složitější. Podnikání je především velká zodpovědnost. Navíc
jsem na všechno sám – včetně úklidu, který se při každodenním provozu v dílně nedá ošidit. Ale naše měst-
ská část podnikatele vždy podporovala. A za to bych lidem z vedení rád poděkoval,“ dodává.

Manželé Chadovi stihli při provozování své živnosti vychovat tři děti
Do provozování živnosti se krátce po Listopadu pustili i manželé Iva a Miloš Chadovi. „Měli jsme tehdy tři

malé děti, já jsem pracovala jako aranžérka. Zvládat zaměstnání i rodinu zároveň nebylo jednoduché. V té
době se zavíraly dvě prodejny Včely, v obci bylo jedno řeznictví a mě napadlo, že by se mohla uživit i dro-
gerie. Půjčili jsme si menší hotovost od manželovy maminky a otevřeli obchod v areálu bývalého statku
U Stárků, kde dnes sídlí Infocentrum,“ vzpomíná Iva Chadová. Později se sortiment změnil na potraviny

a obchod se přestěhoval o kousek dál, do přízemí
domu, kde prodejna sídlí dodnes. „Kdysi zde byd-
lela manželova babička. Než jsme začali prodávat,
museli jsme nejdříve celý původní domek zbourat,
vybagrovat sklepy a z gruntu postavit nový. Byla to
spousta práce pro všechny členy rodiny včetně
dorůstajících dětí. Nikdy jsem ale nelitovala, že
jsme se do toho pustili. Navíc mi vyhovovalo, že
se stihnu postarat o děti a v poledne jim uvařit,“
bilancuje Iva Chadová. 

O zákazníky prý nikdy neměli nouzi: „Do
Kolovrat se pořád stěhují noví lidé. Přibývá mami-
nek s kočárky; populační ročníky Husákových dětí
jsou pořád ještě silné.“

Za ta léta, co Chadovi obchod provozují, se nau-
čili odhadnout, jaké zboží objednat, aby na pultě
neleželo zbytečně dlouho. „Občas je to nevyzpyta-

telné. Stane se, že něco zbyde, a někdy naopak dojde chleba už ve tři odpoledne. Záleží na počasí i na roční
době. Například teď už víme, že když jsou děti na škole v přírodě, musíme objednat méně koblih,“ popisuje
záludnosti podnikání paní Iva a žertem dodává: „Jsme vlastně takový větší špajz. Můj dědeček vždycky říkal,
že je lepší malý kšeft než velká práce.“ K prodeji v poslední době přibylo i rozvážení potravin a při velkém
náporu, například před Vánocemi, občas pomohou i brigádníci. „Opravdu si nestěžujeme, snažíme se platit,
co máme, a nedělat ostudu. Za těch 23 let, co jsme tady, je určitě znát, že to s provozováním živnosti mys-
líme vážně,“ uzavírají Chadovi, jejichž prodejna s názvem Můj obchod je součástí franšízního systému 
řetězce Makro.

Blanka Oujezdská
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Mírovou lemovaly krámky
První podnikatelské aktivity v Kolovratech

sahají podle kronik do poloviny 17. století.
Největší „boom“ však tato obec zažila za První
republiky. Přestože Kolovraty měly tehdy ani ne
půl druhého tisíce obyvatel, dnešní Mírovou
ulici lemovaly krámky živnostníků.

Ve středověku bylo zvykem, že každá vesnice
měla kromě kostela i krčmu. Protože tehdy
Kolovraty a Tehovice existovaly jako samostatné
obce, kolovratští se pyšnili kostelem a tehovičtí
dostali do vínku hospodu. Ale lidé z Kolovrat to do
šenku v sousedních Tehovicích neměli zas tak
daleko – hospoda stála hned naproti dnešní hasi-
čárně. Hostinec, kterému se od roku 1899 říkalo
podle jeho majitele U Šlingrů, byl mezi štamgasty
vyhlášený díky správně čepovanému pivu.
Hostinec tehdy plnil i funkci spolkového centra –
hrálo se tam divadlo, cvičilo se, tančilo. Později
přibyly další podniky – U Dvořáků, U Stárků, Na
Parkáně, Na Skalce.

Solidní developer Větrovec
V kronikách Kolovrat najdeme i počátky develo-

perských aktivit. Už kolem roku 1930 říčanský
stavitel Josef Větrovec vykoupil polní pozemky Na
Skále a s využitím stavebního materiálu, které tato
západní část obce nabízela, začal se stavbou typi-
zovaných levnějších rodinných domků. Později 
se obytnému areálu začalo říkat Větrovcova kolo-
nie Na Skále. Stavitel byl příkladem solidního pod-
nikatele, který i za velké hospodářské krize
dokázal skloubit zájmy firmy i zákazníka. Přál si,
aby každá rodina měla vlastní domek za přijatel-
nou cenu. Přitom se držel zásady, že při větším
obratu postačí menší zisk. Přestože stavěl
úsporně a levně, domky jsou téměř po sto letech
v dobré kondici.

Uživili se všichni živnostníci
Přestože začátkem minulého století měly

Kolovraty ani ne polovinu obyvatel jako dnes,
v obci měli své krámky tři řezníci, stejný počet tra-
fikantů i krejčích, čtyři obuvníci a dokonce deset
prodejců smíšeného zboží. K dalším živnostem,
které si příliš nekonkurovaly, patřilo Černochovo
holičství, Klokočníkova galanterie, Seidlovo peka-
řství, Čichnova drogerie, Komárkův prodej uhlí,
Žižkovo kloboučnictví, hadrářství Williho Sachse
či tři lazebnické oficíny.

-ouj, tom-
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Posuďte sami, zda je to pouze náhoda, nebo
dlouhodobá systematická práce s mládeží

Již od roku 1994, tedy 20 let nazpět, dostalo pár obětavců nápad vytvořit i v Kolovratech
skupinku lidí, kteří nabídnou dětem celoroční možnost scházet se a dělat to, co je baví. První
letní tábor na Živohošti nám potvrdil, že kolovratské děti, ač různého stáří, dokáží si společ-
ně užít týden stanování, her, soutěží i prvopočátků tenisu.

Pod Střediskem volného času v Uhříněvsi jsme pořádali pro kolovratskou mládež letní a zimní tábory, jed-
nodenní výjezdy na hory, navštívili jsme nově zřízený aquapark v Liberci. Pořádali jsme pro děti lyařský
zájezd do Rakouských Alp. Spolu s uhříněvskými dětmi jsme se vypravili na desetidenní pobyt do Řecka. Již
tenkrát byla součástí našeho týmu i MUDr. Hana Božinovová, Alena Svobodová, Jiří Janoušek, Jan a Jana
Vlastníkovi a Jaroslav Trojan. V dalším období, současně s účastí dětí v klubu, přicházejí obětavě po něko-
lik let ve svém volném čase pomoci Ing. Iveta Hübnerová, Zdena Urbanová, Ing. Elena Kudrnová, Lenka
Holubová, Ing. Mgr. Michaela Konečná a MUDr. Jana Vydláková s námi jezdí na soustředění dodnes.

Postupem času, přesněji v roce 2000, jsme vytvořili Občanské sdružení Sport Kolovraty. Naší činnost
jsme doplnili o basketbal v nově vystavěné tělocvičně. Děti tam měly a mají dodnes možnost hrát každý čtvr-
tek navečer. Prvních 8 let hrály děti ve třech skupinách: 13–17 let, 10–12 let a 6–9 let, a docházelo jich
kolem čtyřiceti. Nyní příliš nejeví zájem o tento sport děti v nejstarším věku.

Úspěchy na sebe nenechaly dlouho
čekat

V této době současně vznikl i teni-
sový klub TK Sport Kolovraty, který
dostal důvěru obce a po přebudování
zimního stadionu na čtyři tenisové
dvorce získal možnost pracovat
s mládeží věnující se kromě jiných
aktivit i tenisu. Podařilo se nám
vytvořit družstva všech věkových
kategorií a společnou pílí dosáhnout
v soutěžích družstev na 1. třídu ve
všech věkových kategoriích – mla-

dších a starších žáků, dorostu i dospělých. Za naší dosavadní reprezentací Kolovrat hrály naše děti i dva-
krát v nejvyšší ligové soutěži spolu s kluby 1. ČLTK, Sparta Praha, VŠ Praha, Olymp Praha. Kolovratské děti
reprezentovaly a stále reprezentují naši městskou část na celostátních turnajích. 

Chtěla bych připomenout Martina Tříšku či Petra Roušara, kteří patřili v České republice k širší špičce
a dnes se aktivně účastní v kolektivu trenérů přípravy klubových hráčů. Dominik Sochůrek je dalším úspěš-
ným odchovancem kolovratského tenisu, jehož nejlepším umístěním je 4. místo v ČR. V současné době je
Karolína Nováčková v BABOLAT TÝMU České republiky, zvítězila v roce 2014 na 7 turnajích, vybojovala
bronzovou medaili na MČR jednotlivců a stříbrnou v družstvech, je vítězkou okruhu PWCi14 (Praha Wilson
Circuit 2014) a bude vyhlášena Kanáří nadějí Pražského tenisového svazu za rok 2014. Díky vítězství na Fed
Cupu ČR, kde Karolína v týmu Prahy vyhrála všechna utkání a dívky z Prahy se staly vítězkami Fed Cupu ČR,
je kolovratská tenistka nominována do reprezentace České republiky. 

Klub našel zázemí v Královicích
Také je třeba se zmínit o dětech, které za týmy bojovaly v soutěži družstev a nedaly žádný míč zadarmo.

Jsou to: Šimon Vydlák, Ondřej Sitný, Jan Březina, Marián Kubín, Václav Klein, Miroslav Rychna, Matěj Mačura,
David Březina, Lukáš Kafka, Matyáš Červený, Šimon Odvárko, Jakub Volf, Jan Bubeník, Petr Lutovský, Vít Uhlíř,
Milan Válek, Melánie Mikulandová, Zuzana Vlastníková, Martina Špejzlová, Valérie Musilová a Klára Válková.

Již čtyři roky náš klub s celkovým počtem více než 80 dětí trénuje díky porozumění místního Sokola
v Královicích, kam denně jezdíme a odvážíme děti na tréninky. 

Jsme hrdi na to, že i tenisový klub Sport Kolovraty, stejně tak jako fotbalový klub Sokol Kolovraty, reprezen-
tuje a zviditelňuje naši obec. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám obětavě pomáhají naplňovat
naše cíle a dětská přání. Jmenovitě trenérům: Ing. Rudolfu Ullrichovi, Martinu Tříškovi, Bc. Petru Roušarovi,
Bc. Petře Valjentové, Jakubovi Koutkovi a Petru Miškovskému. A také všem rodičům, kteří věnují svůj čas
a odváží své děti za tenisem a přípravou do Královic.

Závěrem bych ráda popřála všem v novém roce 2015 zdraví, kousek štěstí a mnoho úspěchů v osobním
životě.

Hana Vlastníková, TK Sport Kolovraty, foto archiv klubu
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Karolína Nováčková na Mistrovství ČR 2014

v Liberci

Družstvo dorostu: Jan Bubeník, Petr Lutovský,

Vít Uhlíř, Milan Válek, Jakub Volf, Zuzana

Vlastníková a Melánie Mikulandová

Družstvo starších žáků: Šimon Odvárko,

Šimon Vydlák, Miroslav Rychna, Matyáš 

Červený, Zuzana Vlastníková, Karolína

Nováčková a Klára Válková.

Družstvo mladších žáků: Marián Kubín, Šimon

Vydlák, Miroslav Rychna, Matěj Mačura,

Martina Špejzlová, Valérie Musilová, Karolína

Nováčková a Klára Válková. Na fotografii chybí

Jan a David Březinovi a Lukáš Kafka.

Začínající tenisté

Nabízím hlídání dětí od 2 měsíců.
Informace na e-mailu: agtrio@seznam.cz a na mobilu: 606 949 101 (nonstop)

Soustředění v Chorvatsku 2014 - skupinové foto
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Volejbalový klub Studio Sport patnáctiletý
Volejbalový klub Studio Sport bude v letošním roce slavit 15 let své existence. Celkovou

bilancí se budeme průběžně prezentovat, ale teď aktuální informace.

Rok 2014 skončil, ale sezóna běží dál. Jak jsme na tom? Asi tak, jak jsme doufali a očekávali. V soutěži
minivolejbalu je naše Áčko v 1. a Béčko ve 2. lize Přeboru Prahy. Vzhledem k tomu, že se oba týmy v 1. lize
na úvod vystřídaly, je k medaili daleko. Cíle? Udržet 1. ligu, a ještě lépe, do ní postoupit i s Béčkem.

Dva týmy mladších žákyň sbírají především zkušenosti, aktuálně je Áčko ve 2. lize, Béčko ve 4. lize. Cílem
pro oba týmy je postoupit o stupínek výš. Starší žákyně zatím především výsledkově plní cíl – tedy udržet 

1. ligu, získat medaili v Přeboru Prahy
a postoupit na MČR. Poslední turnaj
čtyřčlenné 1. ligy v tělocvičně ZŠ
Mikulova; to bylo o fous, ale výhra nad
domácími 2:1 poslala do 2. ligy právě
Mikulku. Bronzovou medaili by mohly
atakovat i kadetky, které jsou v 1. lize,
ale trochu doplácejí na úvodní kvalifi-
kaci. Začínat ve 2. lize, to se body
dohánějí těžko. Ale ten náš už 
11 sezón trvající standard – ani sezónu
bez medaile v Přeboru Prahy – zatím
držíme a doufáme, že i udržíme.

Můžeme se pochlubit i aktuálními
výsledky našich odchovankyň. Bývalá
kapitánka Veronika Dostálová s žen-

ským týmem Olympu opět drží 2. místo v Extralize žen za vedoucí legionářskou sestavou Prostějova a už
vyhlíží finále a pak reprezentační povinnosti s vrcholem zářijového mistrovství Evropy. Další bývalá kapitán-
ka, její sestra Tiziana Baumruková je kapitánkou juniorek Olympu, které drží 1. místo v Extralize juniorek, a je
také kapitánkou české reprezentace kadetek. Další odchovankyně Sára Výšková je pro změnou kapitánkou
kadetek Olympu, v Extralize kadetek bojují rovněž Kateřina Vaňková, Iva Kaňková a Karolína Sýkorová pro
změnu v dresu klubu Španielka Řepy.

PaedDr. Jiří Baumruk, Lipany, www.studio-sport.cz

Sokol Kolovraty má deset fotbalových týmů
Sokol Kolovraty je největší občanský spolek v naší městské části s deseti fotbalovými

týmy, které reprezentují Kolovraty v nejvyšších pražských soutěžích. 

V sezóně trénujeme třikrát týdně, o víkendu hrajeme zápasy. V zimě i v létě pořádáme spor-
tovní soustředění a účastníme se českých i mezinárodních dětských turnajů. Chceme poděko-
vat všem hráčům a trenérům Sokola Kolovraty za výtečnou prezentaci oddílu a předvedené výko-

ny a do jarní sezóny jim popřát hodně sportovních úspěchů a radosti ze hry. Všem kolovratským
fanouškům fotbalu přejeme pohodový rok 2015, mnoho splněných přání a skvělé sportovní zážitky.

Utkání týmu Muži A soutěže Pražská teplárenská – přebor Prahy jsou v přímých přenosech vysílána na
sportovním webu TV COM. Také výsledky zápasů si můžete přečíst v různých týdenních regionálních perio-
dikách.

Všechny aktuální informace o zápasech, turnajích, akcích Sokola či videa a fotografie tohoto spolku

naleznete na stránkách www.sokolkolovraty.cz anebo na www.facebook.com/sokolkolovraty.cz

Iveta Hrubá

Pochod zmrzlého kapříka se konal už podesáté
V poslední prosincovou sobotu jsme už podesáté vyrazili ze Světic do Kolovrat na zimní

procházku. 

Sraz účastníků byl tradičně na kolovratském nádraží, odkud jsme se vydali vlakem do
Světic. Poté nás čekala pěší cesta zpět do Kolovrat. Letos se pochodu zúčastnilo celkem
36 osob (dětí a dospělých). Šli jsme po stejné trase jako v minulých letech, tedy ze Světic

do Říčan kolem rybníku Marvánek, letos vypuštěného, kolem bývalého zimního stadionu
k nádraží, kde se několik účastníků odpojilo a do Kolovrat pokračovalo vlakem, a dále podél trati ulicí Na
Vysoké. Odtud jsme sešli dolů k Říčanskému potoku a podél něj jsme dorazili až do Kolovrat. Letošní pochod
jsme zakončili v restauraci U Boudů. Počasí nám tentokrát připravilo lehký sněhový poprašek a mírný mráz,
a tak procházka byla opravdu zimní.

Na závěr bychom chtěli popřát všem čtenářům všechno nejlepší do nového roku 2015 a za rok na
Kapříkovi nashledanou. Jana Konečná

Tiziana Baumruková jako kapitánka reprezentace kadetek

na úspěšné kvalifikaci ME v Rusku

Taekwon–do přijímá 
nové budoucí mistry 

Kolovratská škola korejského bojového umění
Taekwon–do s názvem Chon–ji zve do svých řad
nové zájemce. Pro děti i dospělé jsou otevřeny tré-
ninky každé úterý od 16 do 17 hodin.

Na tréninku, vedeném mezinárodním instruktorem
a vedoucím školy Michalem Borem (IV. dan), si mohou
zájemci vyzkoušet, jak vypadá výuka bojového umění.
V tělocvičně se začátečníci potkávají s úspěšnými
závodníky, kteří jim předávají své zkušenosti a společ-
ně s trenéry se zdokonalují v jednotlivých úrovních,
připravují se na zkoušky, závody a soustředění.

Úspěšní a šikovní taekwondisté mají možnost
zařadit se do střediska talentované mládeže (STM),
ve kterém v roce 2014 úspěšně působili čtyři členové
školy. V rámci střediska absolvují v průběhu roku
několik víkendových a dvě pětidenní soustředění,
která jim výrazně pomohou při zdokonalení umění
Taekwon–do.

Škola Chon-ji pořádá každým rokem zkoušky, při
kterých úspěšní „bojovníci“ získávají vyšší pásek,
který tak odráží jejich umění. Podle úrovně pásku se
pak mohou účastnit mnoha závodů, a tam se zařadit
mezi úspěšné závodníky naší školy. Rok 2014 byl
i v této oblasti velmi plodný, proto si všichni ocenění
zaslouží alespoň stručnou rekapitulaci:

▪ Czech OPEN, Nymburk: 1x zlato, 4x stříbro, 
1x bronz

▪ Nitra Cup, Slovensko: 1x stříbro, 2x bronz
▪ Best of the best, Říčany: 6x zlato, 6 x stříbro,

11x bronz
▪ Sonkal OPEN: 1x zlato, 1x stříbro
▪ Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF: 1x zlato
▪ Mistrovství ČR 2014: 1x zlato, 1x bronz
▪ Třeboň OPEN 2014: 7x bronz

Kromě uvedených aktivit čeká taekwondisty letní
soustředění v areálu stanového tábora uprostřed
přírody Českomoravské vysočiny, účast na dětském
dnu a spoustě dalších sportovních akcí v Kolovratech.
Taekwon–do je sport, se kterým se dá začít v jakém-
koli věku a své působení ve škole může každý přizpů-
sobit svým možnostem a schopnostem. Podrobné
informace získáte rovněž na webu http://chon–ji.cz, 
e–mailu chon–ji@seznam.cz nebo osobně na jakém-
koli tréninku.

Michal Bor, vedoucí školy Chon–ji
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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 •

AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK
• odvoz kontejnery
• sutě, odpad, písky, drtě
• recykláty, tříděná zemina
• přeprava materiálu
• Avia, Liaz, Tatra, Iveco, multikára
• zemní a výkopové práce
• smluvní ceny

Mobil: 603 242 142
Telefon: 281 931 419

Fax: 291 931 512
www.sute-pisky.cz

milanpetruzalek@sute-pisky.cz



www.kolovraty.cz


