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NA ÚVOD

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

hned v úvodu bych rád poděkoval dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci
v letních měsících, kdy téměř každý den vyjížděli k požárům v Kolovratech a okolí.
Dále jim děkuji za výrobu makety Kolovratského parníku a organizaci celé akce.
Poděkování rovněž patří skupinám Steamboat Stompers, Jamaron, Hwězdná pěcho-
ta i ostatním organizátorům a sponzorům, bez kterých by se akce neuskutečnila.

V průběhu léta si jistě každý všimnul oprav Mírové ulice, kde budou v první fázi
vyměněny obrubníky za kamenné a v následující fázi proběhne výměna povrchu sil-
nice. Z těchto důvodů dojde k rozsáhlejším uzavírkám, které je nutno respektovat.

Chápu, že tyto uzavírky jsou problematické zvláště pro podnikatele se sídlem v ulici Mírové, ale bohužel jiné
řešení není možné.

Rád bych Vás rovněž informoval o vzniku venkovní posilovny v lesíku Za Brodem. Jedná se o soubor
několika posilovacích prvků pro dospělé, které jsou doplněny lavičkami a cedulemi, jak je správně používat.
Na realizaci jsme získali peníze ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci programu
Neproduktivní investice v lesích. Současně jsme tak opět obnovili jednu z původních cest a o něco málo roz-
šířili kolovratské vycházkové okruhy.

Dobrou zprávou rovněž je, že od 1. září 2015 je posílena linka 267 v době, kdy jezdí děti do škol
v Uhříněvsi. Bohužel se zatím nepodařilo prosadit celotýdenní provoz na lince 265 s kratšími intervaly, ani
zastávku autobusů ve směru na Říčany.

Závěrem mi dovolte malou prosbu o větší všímavost nás všech. Snažíme se v Kolovratech rozvíjet vycház-
kové cesty, budovat hřiště a mnohé další věci. Bohužel se najdou i lidé, kteří neváhají vykopat nové keře,
poničit altán, apod. V případě, že něco podobného vidíte, je nejlepší zavolat městskou policii, která to vyřeší.
Kolovraty pak budou hezčí, než když zůstaneme lhostejní.

S přáním pěkného podzimu 
Mgr. Klecanda Antonín, starosta
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Editorial
Milí čtenáři,

kdykoliv si vyjedu na kole
za město a snažím se proklič-
kovat mezi humny či najít
meze v polích a u lesů, abych
se vyhnula rušným silnicím,
vzpomenu si na kolovratské
stezky. Říkám si, jak by takové

okruhy slušely kterékoliv vesnici či městské části na
okraji Prahy. Co by za to dali nejen cyklisté, ale i mamin-
ky s kočárky, senioři či tamní pejskaři, kteří by si tak
mohli dopřávat příjemnou procházku ve stínu alejí
doslova za barákem… Přitom pro začátek stačí nechat
se inspirovat a pak mít chuť a odvahu pustit se do díla.

Třináct kolovratských okruhů se od doby, kdy byl
zasazen první strom, vylouplo do krásy. Jak se spletitá
stromořadí a remízky usadily v krajině, je nejlépe vidět
z ptačí perspektivy. Aby si obyvatelé i návštěvníci
Kolovrat vycházky po okruzích ještě více užili, nechala
obec upravit nejoblíbenější úsek, starou Císařskou
cestu, a opodál otevřela „fitness centrum“ pod širým
nebem. Odpočinkový areál s altánem a nově vysazenou
třešňovkou bude zároveň se sportovištěm otevřen první
říjnovou sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Na setkání se těší
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

V polovině června byl slavnostně otevřen nový pavilon školy. Přestřihnutí pásky se ujal starosta Kolovrat
Antonín Klecanda (vlevo) s náměstkyní primátorky Evou Kislingerovou (uprostřed) a radními Janou
Plamínkovou a Irenou Ropkovou. Zástupkyně pražského magistrátu popřály dětem, ať se jim ve škole dobře
učí a slíbily podporu i dalším projektům v oblasti rozvoje školství. Foto Pavel Klikar
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Zástupci obce přivítali 
tři desítky dětí
Vítání dětí patří k nejpříjemnějším povinnostem
zástupců obce. Tuto společenskou událost si kon-
cem května poprvé mohly vychutnat nejen tři desít-
ky nedávno narozených dětí, ale i členové nového
vedení městské části.

Rodiče malých oslavenců si se zájmem vyslechli slova
starosty Antonína Klecandy, který se nedávno stal
dvojnásobným otcem a mluvil jim doslova „z duše“.
Jeho zástupkyně Kateřina Čuřínová zavzpomínala na
slavnost Vítání dětí před pár lety, kdy sama přijímala
gratulace coby novopečená maminka. „Přála bych
dětem, aby jednou také mohly přivést svoje ratolesti na
tuto slavnost. A ještě víc bych si přála, aby se někteří
z nich jednou ujali i našich rolí,“ dodala místostarostka.

–ouj-, foto Pavel Klikar

Naši jubilanti
Ve třetím čtvrtletí roku

2015 oslaví významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:

Chytrý Bohuslav • Zejfartová Helena
Novák Antonín • Müller Gabriel

Paulus Petr • Říhová Anna
Velechovský Jaroslav
Trojanová Jaroslava

Kopelentová Věra • Rybková Hana
Fučík Jaroslav • Skřebská Jiřina
Keher Jozef • Burda Antonín
Chadová Marie • Šíp Vladimír

Jindřich Radomil
Janouchová Stanislava

Brožík Václav • Kesner Miroslav
Dynybilová Vlasta

Všem oslavencům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví.

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás v tomto roce na stránkách Kolovratského zpravodaje již potřetí.
Doufám, že jste dostatečně využili všech možností vychutnat si naplno letošní horké
léto a nabrat tak síly pro zbývající část kalendářního roku.

Září je měsícem návratu do školy a řada kolovratských i lipanských dětí tento rok
zasedne do zbrusu nových lavic v čistotou zářících i vonících učebnách nově vybudo-
vaného pavilonu. Máme opravdu velkou radost, že se podařilo jeho výstavbu finančně

zajistit a že byla dokončena dostatečně brzy, aby mohlo být dotaženo i jeho vnitřní zařízení.
Nezapomínáme však ani na ostatní dvě školní budovy. V současné době pracujeme na získání dotačních

titulů k zateplení původní budovy školy, především na zakoupení nových kotlů a izolaci střechy u podkrov-
ních tříd. Kolovratská škola se rozrůstá neuvěřitelným tempem. V tomto školním roce přivítá dokonce čtyři
první třídy. Dobrou vizitkou místní školy je i poměrně vysoká úspěšnost při přijímacích zkouškách na víceletá
gymnázia. Nechci opomenout zmínit také kolovratskou školku. I její třídy doslova praskají ve švech. A také
její areál je přesto pro děti rok od roku přívětivější.

Děti jsou naše budoucnost, proto také školství a přidružené výchovné a vzdělávací aktivity stojí v popředí
zájmu současného vedení městské části Praha-Kolovraty. Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na zajištění
příjemného prostředí pro samotnou výuku ale i pro mimoškolní aktivity. Budeme se i nadále snažit, abychom
maximálně podporovali práci všech zaměstnanců místních školních zařízení.

Přeji všem dětem, pedagogům, rodičům i prarodičům pěkný začátek školního roku
Mgr. Kateřina Čuřínová, místostarostka

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

máme za sebou dva měsíce prázdnin, které si každoročně užívají hlavně děti,
a proto nejprve vzpomenu na ně a na Dětský den, který se konal na konci května. Ten
je pro mě především přehlídkou místních organizací pracujících s dětmi a mládeží, na
nichž stojí příprava a zvládnutí větší části programu. Vzhledem k tomu, že na mě letos
připadla milá, i když náročná povinnost hlavního organizátora této akce, měla jsem
možnost setkat se s jejich činností ještě intenzivněji – a ocenit to množství dobrovolné

práce, které členové místních spolků odvedli nejen při Dětském dni, ale odvádějí dobrovolně v průběhu celé-
ho roku pro místní děti. 

I v prázdninovém čase jsme se věnovali další nezbytné agendě, např. konzultacím ohledně
Metropolitního plánu. Z obsahu konzultací s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) pro-
zatím vyplývá, že bude plně prosazováno zadání nerozšiřovat území rozvoje vně zastavěné plochy města.
Znamená to, že v naší městské části budou dodrženy současné hranice zastavěného území bez jeho dal-
šího rozšiřování. 

Letní období provázely rekordy - vysoké teploty a nedostatek srážek. A tak k letošnímu létu patřila také
uschlá tráva a polovyschlá Říčanka. Pokud bereme vážně varování klimatologů, bude třeba při nakládání
s naší krajinou, a to v místním měřítku, mít toto hledisko na zřeteli – hledat vhodná opatření, která by v naší
krajině udržela vodu, bránila půdní erozi a i jinak více pomohla přírodě, a tedy i nám.

Přeji nám všem pěkný podzim, raději bez extrémů
Mgr. Stanislava Bartošová, místostarostka

Vážené a milí,

jak jste si užili letošní velmi, velmi teplé léto? Odpočinuli jste si a načerpali jste si
teplo do zásoby na následující chladnější období? Nebo jste nestačili zalévat a raději
byste uvítali pořádný příval vody? To, co jednomu dělá radost, druhého nemusí potěšit
vůbec. Tak to v životě je.

Naše městská část podporuje provoz požární nádrže jako koupaliště. Čeká nás
vyhodnocení tohoto provozu a zamyšlení nad tím, jak dál. Jaký je váš názor?

Podporujete provoz koupaliště? Nebo by podle Vás bylo vhodnější věnovat obecní peníze jinam?
A co třeba taková letní kondiční procházka? Když jsem si během tohoto léta projel naše vycházkové okru-

hy, byl jsem velmi příjemně překvapen kvalitou, s jakou byly letos upraveny. Troufnu si tvrdit, že okruhy
vypadají nejlépe za poslední tři roky. Možná ale máte jiný názor. Údržba zeleně stojí obec jeden milión korun
ročně. Šlo by to třeba jinak? Lépe?

Rád bych vás požádal, abyste nám sdělili svůj názor na to, co zajímá Vás a co bychom mohli zlepšit my.
V tomto čísle je vložená ANKETA. Pokud ji vyplníte, společně bychom mohli najít to, co je pro nás důležité
a čemu věnovat pozornost. Slunci ani dešti neporučíme (to už zkoušeli jiní), ale můžeme zkusit společně
něco změnit.

Těším se na vaše názory
Martin Šusta, místostarosta
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1 800 znaků k zeleni
Na webu SOUSEDÉ2014 byl v sekci blog zve-

řejněn názor místostarostky S. Bartošové k prob-
lematice údržby zeleně v naší MČ. Vzhledem
k silně omezenému prostoru pro názorovou výmě-
nu odkazuji na stránky zastupitele www.proobec-
lipany.cz a zde uvádím pouze část svého článku
zaměřeného na současnou úroveň péče o zeleň
v obci. Lze souhlasit, že zeleň utváří vlídný dojem
naší MČ. Bylo do jejího pořízení vloženo nemálo
prostředků a její rozsah logicky vytváří nutnost
kvalitní a profesní péče. 

Ze své zkušenosti musím konstatovat, že sou-
časný vzhled trvalých porostů naznačuje, že tato
péče byla v minulém období zanedbána. Ošetřené
travní porosty v intravilánu sice utvářejí dojem
„uklizené obce“ a péče o vycházkové okruhy
umožňuje využívání této rozsáhlé investice obyva-
teli MČ, ale bližší pohled odhalí neutěšený stav.
K zajištění kvalitní péče je nutné také zhotoviteli
předat kvalitní zadání. Ze současného požadavku
na údržbu není často zřetelné kde, jak a v jakém
rozsahu porosty udržovat! Vzhledem k současné-
mu stavu zeleně obec více než nutně potřebuje
koncepci údržby. 

Tato koncepce má vycházet z pasportu zeleně,
norem ČSN a měla by stanovit priority v údržbě
jednotlivých travnatých ploch a víceletých poros-
tů. Spolupráci na jejím vypracování jsem součas-
nému vedení ÚMČ nabízel v únoru t.r. Musím kon-
statovat, že bez odezvy. O to více zaráží, že
v blogu místostarostky odpovědné za zeleň úvaha
o koncepci údržby chybí. Co nechybí, jsou zastře-
né výtky na adresu současného dodavatele
údržby! Dne 22. 7. 2015, kdy byl článek uveřej-
něn, bylo více než zřejmé, že současná kvalita
údržby je výrazně lepší než v minulých letech.
Kvalita nebyla dosažena zvýšenou kontrolní čin-
ností ÚMČ, jak naznačuje paní místostarostka, ale
odpovědnou prací dodavatele.

Miroslav Procházka, 

člen zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty

Reakce na článek 
1 800 znaků k zeleni

Je trochu neobvyklé diskutovat o internetovém
blogu v tištěném periodiku a nerada bych tím zde
zabírala zbytečně mnoho prostoru. Ale pro ty, kdo
třeba nemají k internetu přístup, doplňuji k textu
zastupitele Miroslava Procházky následující:
Zaručit kvalitní údržbu zeleně není snadné, zvláště
s omezenými finančními prostředky a danými
podmínkami. Tím, jak systém do budoucna zlep-
šit, se intenzivně zabýváme. Letošní kvalita
údržby zeleně se po rozpačitém začátku skutečně
zlepšila (jsem tomu ráda), během léta vlivem
extrémního vedra a sucha tráva zas naopak dost
uschla (tomu už ráda nejsem). Více se o zeleni
můžete dočíst na zmíněném blogu i jinde na webu
www.sousede2014.cz. 

Stanislava Bartošová, místostarostka

INZERCE

Kontejnery pro objemný odpad (VOK) na 2. pololetí 2015:
20. října 2015 (úterý) od 16 do 20 hodin s obsluhou na stanovištích: 
ul. A Hochové (u parkoviště nad vlak. zastávkou), ul. U Vodice (parkoviště na konci ulice)
Kontejnery Bio VOK ve 2. pololetí 2015:
1. listopadu 2015 (neděle) od 13 do 16 hodin s obsluhou na stanovištích: Lipany – náves, ul. Meduňková – náměs-
tíčko, proti čp.696/68, ul. Do Lipan (parkoviště u kostela) a ul. U Vodice (parkoviště na konci ulice) 
Kontejner je ponechán na stanovišti do jeho naplnění, maximálně 3 hodiny. 
Mobilní sběrný dvůr (parkoviště pod kostelem) ve 2. pololetí 2015:
11. října a 8. listopadu (neděle) od 10 do 16 hodin s obsluhou
Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na tyto komodity: objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť.

4. zasedání – 20. května 2015

Zpráva kontrolního výboru
ZMČ vzalo na vědomí předloženou Průběžnou zprávu
Kontrolního výboru za období 1. 11. 2014 – 30. 4. 2015.
ZMČ pověřilo ÚMČ zajištěním potřebné dokumentace
k dokončení kontrol k 31. 5. 2015.

Hospodaření příspěvkových organizací
ZMČ schválilo účetní závěrky příspěvkových organizací
k 31. 12. 2014 a výsledky hospodaření za loňský rok
(ZŠ, MŠ, DPS)

Schválení rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015
• ZMČ schválilo plnění rozpočtu k 31. 3. 2015: 
Upravený rozpočet 2015 (v tis. Kč)
Příjmy 14.390,00
Výdaje 17.690,00
Rozdíl příjmů a výdajů –3.300,00

Plnění rozpočtu k 31. 3. 2015
Příjmy 4.813,60 (33,45%) 
Výdaje 5.763,82 (32,58%)
Rozdíl příjmů a výdajů –950,22 

• ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
k 31. 3. 2015: 

plán skutečnost 
výnosy 3.560               926
náklady 2.820               445
hosp. výsledek 740               481 
odvod 2.278 0 

Revokace usnesení – prodej bytu
ZMČ zrušilo usnesení č. 27/2014 ze dne 25. 9. 2014
a usnesení č. 38/ 2014 ze dne 18. 11. 2014 „Prodej
bytové jednotky z vlastnictví obce v domě č. p. 115,
v ulici V Tehovičkách předem určenému kupci“.

Úprava Pravidel pro zveřejňování smluv 
ZMČ schválilo úpravu Pravidel pro zveřejňování smluv
uzavřených MČ. Smlouvy o poskytnutí daru, jehož hod-
nota je 50.000 Kč nebo nižší, nebudou zveřejňovány.

Svěření zbytkových pozemků obci
ZMČ vzalo na vědomí informaci o záměru vypořádat
vlastnické vztahy k pozemkům zastavěným obecními
stavbami (komunikacemi a inženýrskými sítěmi)
v lokalitě Tehovičky. Dále schválilo předložení žádosti
obci – hl. m. Praze o svěření tří pozemků do péče MČ
(33 m², 5 m², 35 m²). 

5. zasedání – 24. června 2015

Statut Kolovratského zpravodaje
ZMČ schválilo nové znění Statutu Kolovratského zpra-
vodaje, který upřesňuje příspěvky zastupitelů na 1 nor-
mostranu dodanou 5 dnů před termínem uzávěrky.

Kolovratské grantové programy
ZMČ souhlasilo s poskytnutím grantových příspěvků ve
výši 129 810 Kč pro 2. období r. 2015 těmto organizacím: 
Rodinné centrum MACEK 13 570 Kč
Sokol Kolovraty 34 500 Kč
Sportovní klub Kolovrátek 15 000 Kč
Dětský sbor Coro Piccolo 14 000 Kč
Asociace skautek a skautů 2 000 Kč
Kroužek irských tanců 3 187 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 8 475 Kč
Taekwon-Do ITF Chon-ji 10 000 Kč
Sport Kolovraty 23 578 Kč
Klub U Boudů 5 500 Kč

Informace ze zasedání Zastupitelstva MČ 
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Zářivky a žárovky patří do sběrného boxu
Zářivky a úsporné žárovky, které v domácnostech doslou-

žily, mohou lidé donést do sběrné nádoby umístěné
u vstupních dveří v Infocentru s knihovnou.

Kolovraty se tak připojily k projektu společnosti Ekolamp,
která zajišťuje ekologickou likvidaci osvětlovacích zařízení

a napomáhá tak chránit naše životní prostředí. Tyto žárovky a zářivky
obsahují totiž malé množství toxické r tuti.
Do nádoby patří kompaktní úsporné zářivky, výbojky, trubicové zářivky
v délce do 40 cm či světelné zdroje s LED diodami. Nepatří sem reflekto-
rové a halogenové žárovky, které neobsahují nebezpečné látky, a proto je
lze bez obav vyhodit do směsného odpadu.

–red-

Nová multikára ulehčí práci při svozu
biologického odpadu a drcení větví

V polovině září pořídila městská část nový multifunkční užitkový vůz pro separaci a svoz
biologického odpadu. Multikára je vybavena natahovačem kontejnerů a třemi velkoobjemo-
vými kontejnery. Na vůz lze připojit štěpkovač, který při údržbě zeleně pomůže obci efektivně
nakládat s dřevním odpadem.

„Multifunkční vůz značky Multicar M31C, který umožňuje připojení různých druhů nástaveb, poslouží
především ke svozu a sběru bioodpadů. Obec k tomuto vozu pořídila i štěpkovač, tedy drtič větví, který
pojme i větve s patnácticentimetrovým průměrem,“ popsal výhody moderní multikáry s trojmístnou kabinou
Tomáš Körbler, zástupce společnosti Unicon. Dodal, že k vozu lze dokoupit i další zařízení, které usnadní
práci například při zimní a letní údržbě silnic. 

Systém pro separaci a svoz bioodpadu za 3,8 milionů korun byl z větší částí financován ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí a z rozpočtu Evropské unie prostřed-
nictvím Fondu soudržnosti. -ouj-

Cestující vlakem čekají další noční výluky
Od 13. prosince 2015 vstoupí v platnost nový jízdní řád železniční dopravy. Hlavní město

Praha se Středočeským krajem opět rozšiřují počty spojů v příměstské dopravě. 

Nejzásadnější změny na benešovské trati:
• vlaky z Prahy budou odjíždět v 08. a 38 minutu a vložené spoje ve špičce ve 20. a 50. minutu
• vlaky z Kolovrat na Prahu budou odjíždět ve 29. a 59. minutu a vložené spoje ve špičce v 19. a 49. minutu
• bude zaveden nový vlak s odjezdem z pražského hlavního nádraží v 19:50 hodin
• čtyři páry odpoledních vlaků budou prodlouženy do stanice Lysá nad Labem

Do konce roku se uskuteční v souvislosti s přestavbou železniční stanice Praha-Hostivař několik dalších
nočních výluk, při kterých bude zcela zastaven provoz mezi stanicemi Praha hlavní nádraží – Praha-
Uhříněves.

Vlaky mezi 22:30 – 04:30 hodinou budou nahrazeny autobusovou dopravou. Informace o nocích, ve kte-
rých se výluky uskuteční, budou zveřejněny v Kolovratském měsíčníku. 

Přestavba stanice Praha-Hostivař bude ukončena na jaře 2016 a ve druhé polovině roku se rozeběhnou
přípravné práce na revitalizaci trati z Hostivaře do Vršovic. 

–tom-

Do Lipan se vrátil skot
Vesnický charakter Lipan,
který si tato část obce udržu-
je díky své poloze uprostřed
polí a mezi budovami původ-
ních statků, byl posílen
nedávným obnovením hos-
podářského chovu na statku
Rathouských. Především děti

zaujala pasoucí se dvojice na louce v těsném sou-
sedství obce. –mp-

Horko potrápilo zvířata
Zřejmě dlouhotrvající vysoké teploty měly na svě-
domí úhyn ryb a kachen v kolovratském návesním
rybníku a u jezu na potoce Říčanka. Koncem
srpna byly nalezeny tři uhynulé kachny a 25
malých ryb. Podle odborníků byla příčina otravy
botulotoxin, který se tvoří v bahně při velmi vyso-
kých teplotách a poté ptáci a ryby rychle hynou.
Po ústupu veder se situace zlepšila a žádná uhy-
nulá zvířata se už neobjevila. –ouj- 

Uzamčení hřbitovní brány
Aby se zamezilo dalším projevům vandalismu na
kolovratském hřbitově, je vstupní brána od minu-
lého týdne uzamčena. Klíče má k dispozici farář
P. Jaroslaw Batóg (kontakt: tel. 603 162 104
http://uhrineveska.farnost.cz, 
e-mail: uhrineveska.farnost@centrum.cz)

Kolovraty hledají ekonoma
Úřad městské části Praha-Kolovraty vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa úřed-
níka/úřednice ekonoma hospodářské činnosti.
Sjednaný druh práce: ekonomika a účetnictví na
úseku hospodářské činnosti, správa a využití
obecního majetku, daňová agenda, pokladní čin-
nost, dílčí úkoly na úseku IT úřadu. 

Zařazení: platová třída 10 
Místo výkonu práce: Úřad městské části 
Nástup do zaměstnání: k 1. 11. 2015 (pokud
nebude dohodnuto jinak) 
Požadované vzdělání: VŠ, minim. SŠ s maturitou
nebo vyšší odborné nejlépe ekonomického zamě-
ření 
Další požadavky: znalost a praxe na úseku eko-
nomiky a účetnictví, znalost daňových předpisů,
orientace v systému veřejné správy, zkušenost
v administrativě, práce s IT, komunikační schop-
nosti, praxe v oblasti správy a údržby majetku,
zejména budov vítána. 
K žádosti požadujeme: připojení profesního živo-
topisu, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
3 měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání. 
Informace: R. Šímová, tel. 26771 0504 l. 124, 
e-mail: tajemnik@kolovraty.cz

Přihlášku s požadovanými doklady nutno doručit
do podatelny ÚMČ nejpozději do 30. září 2015
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V srpnu začala rozsáhlá rekonstrukce ulice Mírová,
kdy jsou postupně vyměňovány poškozené obrubníky,
a v dalším období se počítá s opravou povrchu této
páteřní komunikace. Na jaká dopravní omezení se musí
obyvatelé Kolovrat připravit?
AK: Jelikož dochází k výměně všech obrubníků, frézová-
ní vozovky, penetraci a pokládce nového povrchu, jsou
dopravní opatření velmi rozsáhlá. V červenci jsem apelo-
val na firmu Eurovia, aby občané byli informováni o uza-
vírkách ulic a objízdných trasách autobusů alespoň
měsíc předem. Bohužel se to nestalo a o některých uza-
vírkách se dozvídáme pouze v týdenním předstihu. Vím,
že to mnohým z nás přináší velké nepříjemnosti, ale na
druhou stranu jsme rádi, že ulice bude opravena. Asi
nejrozsáhlejším omezením je kompletní uzavírka Mírové
od ulice K Říčanům až po ulici Ke Zbrojnici.

Počítá se v této souvislosti také s úpravou retardéru
před Infocentrem, jehož nízký profil rychle projíždějící
řidiče příliš nezpomalí? 
AK: V rámci rekonstrukce se s opravou retardéru nepo-
čítá, jelikož je to nová stavba. O tom, jaký je stav retar-
déru, všichni víme. O jeho opravu jsme již TSK žádali,
avšak zřejmě si to vyžádá systémovější řešení, aby za
pár let nevypadal stejně jako nyní.

V obci najdeme i jiné ulice či chodníky, jejichž povrch
s rozviklanými dlažebními kostkami volá po rekon-
strukci – například Vášova nebo Ve Skále. Dočkají se
v dohledné době také opravy?
AK: Obě zmiňované ulice jsou v našich požadavcích na
Odbor technické vybavenosti (OTV) pražského magistrátu.
Základní otázkou je, zda v případě, že nám nebude vyho-
věno, použít finance z našeho rozpočtu, nebo ještě čekat
další rok(y). Celkové náklady na opravu těchto dvou ulic
se odhadují na cca 4 miliony korun. Vzhledem k tomu, že
dotační vztah Magistrátu hl.m. Prahy k naší městské části
byl v letošním roce cca 8,5 milionu, mohou občané sami
posoudit, nakolik je oprava z našich prostředků reálná.

Na přání obyvatel Lipan byl na jaře nainstalován
u vjezdu do této části obce zpomalovací práh. Ten
však po třech týdnech zmizel a městská část musela
pořídit retardér nový. Je tato nová zábrana lépe zajiš-
těna před odcizením?
FŠ: Nový retardér je mnohem lépe zajištěný. Bohužel
nikdo není schopen garantovat, že nedojde k jeho opě-
tovnému odcizení či poškození. Proto bych rád touto
cestou požádal všechny naše občany, aby případný zvý-

šený pohyb v okolí tohoto retardéru především v noč-
ních hodinách hlásili na Městskou policii.

Několik let se mluví o tom, že ulice Do Lipan by měla
být předána do vlastnictví Technické správy komuni-
kací (TSK). Je naděje, že se tento krok povede?
AK: Naděje umírá poslední. Ale vážně, v roce 2004 byla
vypracována studie, jak má být tato silnice rekonstruo-
vána. Bohužel rekonstrukce neproběhla dle těchto 
požadavků, a proto TSK tuto silnici odmítá. Koncem loň-
ského roku se podařilo prosadit finance na přípravu pro-
jektové dokumentace pro tuto silnici, včetně chodníku
s cyklostezkou. Bohužel vznikají různé problémy, napří-
klad s územním rozhodnutím, avšak pevně věřím, že
projekt bude dokončen a v příštím roce proběhne reali-
zace s následným předáním TSK.

V tisku se nedávno objevila zpráva, že by měla vznik-
nout nová cyklostezka, která povede z Uhříněvsi přes
Kolovraty až do obcí Ladova kraje. Myslíte, že by tento
projekt pomohl vyřešit i vytoužené propojení mezi
Kolovraty a Lipany?
AK: Obávám se, že ne. V podstatě jde o tři rozdílné pro-
jekty. První je cyklostezka Netluky-Uhříněves-Kolovraty.
Tato stezka začala být již realizována, ale je zde problém
s pozemky u Prknovky, které jsou součástí dlouholeté
soudní pře. Investorem je TSK.
Druhým projektem je propojení do Lipan, na který by
v budoucnu měly navázat další projekty. Investorem
bude OTV.
Třetím projektem je cyklostezka do Ladova kraje. Ta pove-
de po trase Kolovraty-Říčany-Světice-Otice-Všestary-
Mnichovice. Tuto trasu jsme zadali do programu regionál-
ních investic ITI a nyní připravujeme s dotčenými starosty
projektovou dokumentaci. Z cca 85 % bude cyklostezka
financována z Evropských peněz a o zbytek se podělíme.
Kdyby ji někdo chtěl sponzorovat a mít na trase reklamu,
může se nám ozvat a určitě se dohodneme.

Lidé si pochvalují úpravy na křižovatce ulic K Říčanům
a K Poště, které přispěly k bezpečnějšímu provozu.
Plánujete i další zlepšení bezpečnosti v ulicích
Kolovrat, například výměnou starých dopravních zna-
ček za nové, reflexní?
FŠ: Rozhodně se chceme této oblasti nadále věnovat.
V současné době jsou plánovány další menší úpravy
některých nebezpečných míst, jako je výjezd z ulice Na
Parkáně do ulice K Říčanům, kde bychom rádi po dokon-
čení stavební činnosti společnosti BEMET umístili zrcadlo
pro lepší výhled do vozovky. Co se týče nových značek,
budeme dělat revizi toho, co jsme schopni vyměnit v rámci
údržby TSK. Zjistíme také, které značky spadají pod správu
obce, a budeme je tedy muset vyměnit z našich peněz.

Už několik dnů je zavřená pizzerie Cappuccini. Na dve-
řích je oznámení, že důvodem je havárie vody. Jsou
známy podrobnější informace?
AK: Aktuálně platnou smlouvu má nájemce Jan Říha, se
kterým budeme jednat. Pravdou je, že pronájem pizzerie

je inzerován na stránkách realitek, přestože úřad zatím
nedal souhlas s přepronájmem.

Na okraji Kolovrat u Prknovky je už několik let rozesta-
věný soubor šesti rodinných domů firmy Polyxena
Capital, která údajně není schopna stavbu dál financo-
vat. Jsou nějaké nové informace k tomuto nedokonče-
nému projektu?
AK: Firma, která domy stavěla, skončila v exekučním
řízení. Letos v srpnu proběhla dražba a celý soubor sta-
veb vydražily firmy Václava Kopfa. Po dražbě jsme se
s ním spojili, abychom zjistili, jaké má se souborem
úmysly. Potěšilo nás, že domy chce dostavět podle
původních stavebních povolení, tj. ve stejné výšce a se
stejnými propozicemi. Upozornili jsme ho na to, co vše
se v domech děje (bezdomovci, zloději kovů apod.)
a dostali jsme příslib, že domy budou zabezpečeny.
S dostavbou by se mělo začít na jaře, takže za rok by
mohla daná oblast vypadat zcela jinak. Nyní se domlou-
váme na rozhovoru pro další číslo zpravodaje, aby obča-
né měli aktuální informace.

Za obcí v polích směrem na Benice se nedávno obje-
vily vyřazené stavební buňky. K čemu budou sloužit? 
AK: Bohužel se nám to zatím nepovedlo zjistit, ale snaží-
me se iniciovat jejich odstranění. 

Kolovratské děti se učí od září v novém pavilonu, ale
větší prostory si žádá i vývařovna se školní jídelnou.
Dá se reálně uvažovat o nových prostorách, případně
o budově školy s druhým stupněm? Kdysi se přemý-
šlelo o využití trojúhelníkového pozemku v Měsíčkové
ulici v lokalitě Červenka.
AK: Nechali jsme vypracovat novou studii druhého stupně
právě ve zmiňovaném místě. Je to již několikátá studie,
kterou zde máme. První počítala s rozpočtem cca 400 mili-
onů a zahrnovala vše, co má škola mít. Problém byl v tom,
že takovouto částku není reálné sehnat. Druhá studie byla
sice s rozpočtem „jen“ 80 milionů, ale neobsahovala škol-
ní tělocvičnu, a navíc koncept jídelny s kuchyní byl naru-
šen právě výstavbou kontejnerového pavilonu školy.
Třetí studie je propočtena na cca 110 milionů včetně
DPH a obsahuje vše potřebné. Navrhl ji architekt
Stanislav Běhal, ale jestli na realizaci uvolní magistrát
peníze, to je otázka. Velice se o to snažíme, avšak nedo-
statek škol je v celém prstenci na okrajích Prahy. 

Pražský silniční okruh je dlouho očekávanou akcí. Je
nějaká naděje, že se v dohledné době začne s výstav-
bou?
AK: Probíhá mnoho jednání a vypadá to, že stavba by
měla v nejbližších letech začít. V této souvislosti musím
poděkovat někdejšímu starostovi Marku Ovečkovi
a bývalému předsedovi stavební komise Ivo Chytilovi,
kteří se v minulosti postarali o to, aby v Kolovratech byl
okruh řádně odhlučněn. V současnosti jednáme
o Hostivařské spojce, která bude sjezdem z okruhu
a stane se tak obchvatem pro přetíženou Uhříněves.

Blanka Oujezdská

Plán postavit devítiletku je stále aktuální
Najdou se peníze na opravu dalších ulic? Protne Kolovraty cyklostezka? Co s rozestavěným bytovým souborem u Prknovky? Bude v obci

devítiletka? To jsou otázky, která občany zajímají nejvíce. O odpovědi se podělil starosta Antonín Klecanda (AK) se šéfem stavební komise
Františkem Šlingrem (FŠ).
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Lidé si mohou zacvičit 
v lese Za Brodem

Od října si mohou návštěvníci kolovratských
okruhů i vyznavači sportovních aktivit protáh-
nout svoje tělo na pěti venkovních posilovacích
strojích pod širým nebem. Nové sportoviště
vyrostlo v lesíku Za Brodem poblíž vycházko-
vých stezek. Projekt ve výši 476 tisíc korun byl
prostřednictvím Státního zemědělského inter-
venčního fondu spolufinancován z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci
Programu rozvoje venkova. Městská část se na
jeho realizaci podílela částkou 84 tisíc korun.

Hlavním přínosem projektu je rozšíření rekreač-
ní funkce lesa a podpora zdravějšího životního
stylu obyvatel i návštěvníků Kolovrat. Rozšířila se
tak nabídka pravidelných pohybových aktivit –
venkovní fitness prvky umožňují cvičení pro lidi
všech věkových kategorií – a navíc zadarmo. 

Cvičení na posilova-
cích strojích je velmi
jednoduché, intuitivní
a zábavné. Umožňuje
kombinovat aktivní
trénink s blahodárný-

mi účinky pobytu na čerstvém vzduchu a vybízí
k setkávání lidí společných zájmů. 

Stroje jsou určeny k posílení dolních a horních
končetin, zlepšení koordinace pohybu, posilování
svalů pasu, břicha, zpevňování zad a k protahová-
ní. Jak si správně a bezpečně zacvičit, to se náv-
štěvníci dozvědí z informačních cedulí. K odpočin-
ku poslouží sportovcům tři lavičky a stůl. Městská
část věří, že Rekreační les za Brodem přispěje
k větší atraktivitě pobytu v přírodě a přiláká k náv-
štěvě i sportovně založené lidi z okolních obcí.

–ouj–

U Císařské cesty, která je nejoblíbenější částí
vycházkových okruhů, opět vyroste třešňová alej

Kolovratské vycházkové trasy patří k chloubám naší měst-
ské části. Pětadvacetikilometrová síť upravených stezek
lemovaných vzrostlými stromy láká po celý rok k procház-
kám nejen místní obyvatele, ale i sportovce a turisty

z okolí. Městská část, která o třináct okruhů pečuje, nechala na jaře nejvíce navštěvovaný úsek
obnovit a upravit. Projekt Revitalizace krajinné zeleně a odpočinkového prostoru u Císařské
cesty ve výši 240 tisíc korun je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR část-
kou 181 tisíc, zbylé náklady hradí městská část ze svého rozpočtu. Projekt byl zařazen do pro-
gramu Zeleň do měst a jejich okolí a od jeho podání k realizaci neuplynuly ani dva roky.

Obyvatelé Kolovrat využívají remízek s potůčkem, který lemuje Císařskou cestu, ke krátkodobému odpo-
činku. Příjemné prostředí láká k procházkám maminky s kočárky, seniory a také zde rádi tráví volné chvíle
chovatelé psů v doprovodu svých čtyřnohých miláčků. Potkáme zde také děti z místní školky a školy, zájmo-
vým sdružením slouží spletité stezky k pořádání sportovních soutěží a her. Aby se místní i turisté rádi do

těchto míst vraceli, rozhodla se městská část
k rozsáhlým úpravám a celkové obnově zeleně.
V první řadě byla odstraněna černá skládka pře-
vážně rostlinného odpadu, aby se zamezilo další
šíření plevelných bylin a náletových dřevin. Při
revitalizaci byly upraveny travnaté plochy
a dosazeny dřeviny respektující někdejší výsad-
bu. Pro obnovu dřevin se zvolily převážně původ-
ní odrůdy ovocných stromů. Pamětníci si možná
vybaví třešňovou alej – a právě třešně se do
těchto míst znovu vrátily.

Vlastní obnově tohoto významného území
předcházel dendrologický průzkum, kdy byly
k pokácení navrženy dřeviny viditelně poškozené
či při původní výsadbě nevhodně rozmístěné.
Autoři projektu kladli důraz na to, aby celý pro-
stor byl koncipován v jednoduchém a přehled-

ném stylu. Je upřednostněna druhová skladba a pamatovalo se i na volnější prostor pro růst keřů a stromů.
Nové botanické druhy, které dosavadní porost výrazně obohatily, jsou označeny naučnými cedulkami.

V remízku byly vysazeny nové třešně i málo známé keře
Nejdříve byly z porostu odstraněny husté nárosty náletových křovin, převážně bezinka a šípek, a také nepů-
vodní a invazivní druhy dřevin. Poté přišlo na řadu ošetření přestárlých stromů. Byly odstraněny zlomené
kmeny a větve z rozpadajících se kmenů. Torza stromů jsou však ponechána k případnému obrostu výmlad-
ky, např. vrby. Odumřelé dřevo navíc poskytuje životní prostor mnoha druhům hmyzu a hub. Dalším krokem
byl výchovný a zdravotní řez. V této fázi
byly ošetřeny vzrostlé stromy, jejichž koru-
ny zasahovaly do stezek. Aby si dřeviny
udržely vitalitu, je třeba odstraňovat suché,
poškozené, odumírající či škůdci napadené
větve každých deset let. Výchovný řez,
který pomáhá předejít pozdějším radikálním
zásahům, by se měl opakovat po třech až
pěti letech. Nezapomnělo se ani na štěpko-
vání větví a mulčování. 

V místě původní třešňovky bylo vysazeno
šest třešní starých odrůd a ve snížených
částech vodoteče pak čtyři olše lepkavé.
Vysokokmenné výpěstky jsou bezpečně
ukotveny a jejich kmeny jsou obaleny jutou.
Stromy doplňuje směs původních druhů keřů, které dnes v okolní krajině najdeme jen zřídka. Patří k nim dřín,
klokoč, brslen, krušina či kalina. Keře byly vysazeny v zahuštěných skupinách, v tzv. trojsponu.

Unavený turista najde zázemí v novém altánku
Návštěvníci a turisté si mohou posedět a odpočinout v novém altánku či na dřevěných lavičkách poblíž

křižovatky stezek. Novinkou je také naučná tabule s informacemi o fauně a floře této lokality a také o historii.
Císařská cesta byla totiž součástí významné Královské cesty, která vedla z Prahy k Říčanům, kde se dělila
na cestu k sázavskému klášteru a stezku ke Kutné Hoře. -ouj- 
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Úřad Městské části Praha-Kolovraty zve
na slavnostní otevření obnoveného

odpočinkového prostoru 
u Císařské cesty

v sobotu 3. října 2015 od 14 hodin
sraz u altánku

Doplněno vlastivědnou vycházkou 
s výkladem kronikáře Tomáše Bezoušky 

a ukázkou stylu nordic-walking 
pod vedením cvičitelky Eriky Havlasové.

Poté bude slavnostně otevřen areál

Rekreační les Za Brodem
s posilovacími stroji

Pro každého návštěvníka 
je připraveno občerstvení

Po skončení se koná Drakiáda
v 15:30 hodin na poli nad Benickou cestou
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Kolovratští hasiči zvládli
rekordní počet zásahů 

Jednotka kolovratského Sboru dobrovolných
hasičů vyjela od začátku roku celkem k 48 udá-
lostem, což je opravdu nadprůměrné číslo. Jen
o prázdninových měsících to bylo 23 zásahů. 

Vzhledem k teplému a suchému počasí, které
zasáhlo Českou republiku, byl nejčastější příčin-
nou výjezdu požár. Jen v naší městské části jsme
spěchali na šest adres. Několik výjezdů jsme
absolvovali po celé Praze, ať už to bylo v Nedvězí,
v Uhříněvsi, v Netlukách, ale i na Jižním Městě. Na
pomoc středočeským hasičům jsme vyjeli ve
třech případech. 

Zasahovali jsme i u letošního největšího lesního
požáru v Olešné na Rakovnicku. Zásah sedmi
našich hasičů trval bezmála 14 hodin. Navíc
posádka naší cisterny vracející se od plnícího sta-
noviště zlikvidovala další požár kombajnu, který
vznikl pouze o dva kilometry dále. Jen díky rych-
lému zásahu nedošlo k rozšíření ohně na vzrostlé
pole. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dlouhotr-
vající a fyzicky náročný zásah při teplotě kolem 
35 stupňů, bylo dalších šest hasičů připraveno ve
večerních hodinách svoje kolegy vystřídat.
Naštěstí situace na požářišti byla již zcela pod
kontrolou zasahujících hasičů a mezikrajské jed-
notky mohly být odeslány zpět na své základny.

Další náročnou akcí byla likvidace požáru lesa
mezi obcemi Světice a Říčany. Kolovratští hasiči
pomáhali pět a půl hodiny. I tady naši dobrovolníci
bojovali s teplotami okolo 35 stupňů. 

Po zásazích ve Středočeském kraji jsme byli
spolu s dalšími jednotkami SDH pozváni říčan-
skou radnicí na akci „Říčany vzdávají hold“. Toto
společenské setkání bylo poděkováním všem
zasahujícím hasičům za jejich odvedenou práci. 

Jen při zásazích v letních měsících bylo členy
jednotky odpracováno více jak 500 hodin.
Nedošlo k žádnému zranění ani k závažnému
poškození techniky. Na našem 29 let starém zása-
hovém voze CAS 32 jsme zaznamenali pouze dvě
drobné poruchy, které jsme odstranili svépomocí. 

Jsem přesvědčen, že kolovratští hasiči odvedli
opravdu kus pořádné práce a ukázali, že dovedou
táhnout za jeden provaz. Jsem hrdý na to, jak tato
parta lidí dokázala pomoci tam, kde to bylo potře-
ba. Na závěr mi dovolte vyslovit přání hezkého
a příjemného babího léta a pro všechny hasiče
méně práce a více odpočinku. O letošním létě si
ho opravdu moc neužili.

Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty

Foto Pavel Klikar a archiv JSDH

Parník, nebo nic… aneb Jak to všechno začalo
Kolovratský parník poprvé vyplul před deseti lety na popud

tehdejšího starosty Marka Ovečky (na fotografii křtí maketu

se současným starostou), který akci pojal jako netradiční

setkání obyvatel Kolovrat se zástupci vedení obce. K hlavním

tahounům hudební části patří po celá léta existence této oblí-

bené akce pod širým nebem dixielandová kapela Steamboat

Stompers. Při přípravách prvního ročníku frontman kapely

Jiří Kadlus žertem podotkl, že jeho muzikanti jsou zvyklí hrát

výhradně na parnících. Marek Ovečka tehdy pouze opáčil:

„Chcete parník? Máte ho mít!“ A od té doby si Kolovratský

parník bez dřevěné makety nikdo nedovede představit. -ouj-

Kolovratský parník se hasičům vydařil – postavili
novou maketu a připravili skvělý program

Prázdniny jsou za námi a nezbývá, než se ohlédnout, co zajímavého se přes léto
stalo. V minulém čísle zpravodaje jsem se s vámi loučil se slovy, že je Parník před
námi. V tu dobu jsme si mysleli, že se bude jednat o jednu z největších akcí naše-
ho sboru pro tento rok. S odstupem času se dá říci, že to byla jen taková rozcvička

na letošní parné léto, které bylo co do počtu zásahů skutečně rekordní. 

Velmi důležitá událost pro náš sbor připadla na 1. června, kdy se konala mimořádná valná hromada SDH.
Poté, co z rodinných důvodů odstoupil starosta SDH Ivo Hasalík, proběhly volby, ve kterých byl novým starostou
zvolen Michal Oplt a náměstkem Martin Burda. Na tomto místě bych rád Ivošovi poděkoval za spoustu práce,
kterou pro sbor za dlouhá léta udělal. Tato událost byla jedinou důležitou, která v tu chvíli nesouvisela s parníkem.

Ale zpět k parníku. Po kompletní rekonstrukci
makety, na které jsme strávili spoustu času, nade-
šel den D – den převozu na vodu. Zde bych rád
poděkoval firmě L.T.- obchodní a stavební, která
přijela s potřebným vybavením a převoz zajistila.
Vše se obešlo bez problémů, takže parník krásně
plaval a my jsme začali chystat samotnou akci.
Celý kolotoč začal brzy ráno a skončil přesně na
čas. Po odpolední části, která patřila hasičské
technice a hrám pro děti, byla akce slavnostně
zahájena v 17 hodin starostou Mgr. Antonínem
Klecandou. Během následující hudební produkce
se vystřídaly hudební skupiny Steamboat Stompers, Jamaron a Hwězdná Pěchota. Celá akce byla ukončena
podle domluvy ve 24 hodin, a to bez větších problémů. Jediné, co nám hodně nepřálo, bylo počasí. S tro-
chou nadsázky by se dalo říct, že se během parníku vypršela voda na celé léto. Naštěstí byl k dispozici obří
stan, který před nepřízní počasí dobře chránil.

Pro zajímavost uvádím, že nejmladší účinkující kapela, skupina Jamaron, následně soutěžila v anketě
„irampa“ pořádané serverem idnes. Ačkoli se jim nepodařilo zvítězit, myslím si, že druhé místo je krásné
a tímto jim gratuluji.

Dejte hasičům hlas v soutěži a vyhrajte oslavu pro celé Kolovraty
Nasledující týden po parníku jsme si nechali rozšířit svolávací systém Fireport. Systém byl doplněn o LCD

monitor a hlasový modul. Oba tyto komponenty jsou velmi přínosným rozšířením původního systému. Za
následující dva a půl měsíce provozu jsme si to vyzkoušeli celkem 26 krát. 

Jedním z posledních počinů našeho sboru je přihlášení se do soutěže Dobráci roku, kterou pořádá Český
rozhlas (www.rozhlas.cz/strednicechy/dobraci). V případě, že budeme moderátorem vylosováni a natočí
o nás medailon, tak bychom Vás moc rádi požádali o podporu formou zaslání SMS. Hlasování by nebylo jen
pro nás, ale hlavně pro Kolovraty, jelikož hlavní cenou je oslava pro celou obec za 100 tisíc Kč. Oslava
zahrnuje živou hudbu, ozvučení, moderátora, 100 kg grilovaného vepřového masa, 750 litrů desetistupňo-
vého piva Velkopopovický Kozel včetně zařízení výčepu a jeho obsluhy.

A jako poslední, co bych rád zmínil, je zářijový rozjezd mladých hasičů – hasičského kroužku. O prázdni-
nách byl kroužek v útlumu, děti se scházely po domluvě s vedoucími nárazově a pokračovaly v trénování
požárního útoku. Od září se najíždí na pravidelné schůzky každou středu od 17 hodin. V nadcházejícím škol-
ním roce se budou mladí hasiči účastnit soutěží v požárním sportu, což bude možné díky darům našich
sponzorů a také díky grantu MČ Praha-Kolovraty. 

S přáním klidného podzimu

Michal Oplt, starosta SDH Kolovraty
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Návštěvníci koupaliště
velké parkoviště ignorují

Přestože se v letních měsících,
kdy vrcholí prázdniny a doba
dovolených, většina měst a obcí
vylidňuje, pro policisty je to klid

zdánlivý. K pravidelně se opakují-
cím problémům patří pobyt bezdomovců v opuš-
těných objektech. V Kolovratech v létě zaměst-
návají členy městské policie i řidiči, kteří se
přijeli osvěžit na místní koupaliště, ale svůj vůz
zaparkovali v místech, která nejsou pro to urče-
ná. O podrobnější komentář jsme poprosili
jejich velitele Vladimíra Bačáka.

Pane veliteli, v lokalitě U Prknovky, kde stojí
řada rozestavěných domů, nacházejí útočiště
bezdomovci. Vyskytly se v této souvislosti něja-
ké problémy?

Bezdomovci přidělávají policistům práci každé
léto a problémy s tím spojené se nevyhýbají ani
Kolovratům. Lidé bez střechy nad hlavou vyhledá-
vají opuštěné či rozestavěné a špatně zajištěné
objekty, jako je třeba areál bývalého statku na
konci obce směrem na Říčany. Při pochůzkách
jsme zjistili, že bezdomovci obývají také rozesta-
věné domy u Prknovky. V jednom z domů jsme při
kontrole našli jednu osobu, ale zřejmě tam přebý-
vají tři lidé. 
Obecně platí, že bezdomovci mohou přenášet
infekční nemoci, a to v souvislosti s nitrožilním
užíváním psychotropních látek. Často se zaměřují
na vykrádání garáží, zahrad, odkud si odnášejí
kola, sekačky a další věci, které se dají výhodně
zpeněžit. To znamená, že s výskytem bezdomovců
přímo souvisí nárůst krádeží a pokusů o vloupání.

Letošní tropické dny přilákaly na místní koupa-
liště stovky lidí nejen z Kolovrat. Přestože už
několik let mají motoristé k dispozici parkoviště
na konci obce jen pár kroků od rekreačního
areálu, řada z nich stále nechává své vozy v pří-
jezdové ulici Nad Nádrží, která je obytnou
zónou. Jak jste se s nezodpovědnými řidiči
vypořádali?

Parkoviště za koupalištěm je dostatečně velké,
aby pojmulo i větší počet aut. Bohužel cedule,
která na parkoviště upozorňuje, není příliš dobře
viditelná. Pokud by značení bylo kvalitnější a tabu-
le opticky výraznější, určitě by to pomohlo.
Musíme přiznat, že řešení přestupků v souvislosti
se špatně zaparkovanými vozy nás nesmírně zatě-
žuje. Ulice je obytnou zónou a navíc se smí stát
pouze po jedné straně. Denně jsme zaznamenali
tři až pět telefonátů, kdy nás lidé upozorňovali na
špatně zaparkované vozy. Průměrně to bylo dva-
cet aut denně. V průběhu léta jsme tak museli zdo-
kumentovat stovky aut a vyřešit pět set až tisíc
přestupků, zatímco bychom tento čas mohli věno-
vat jiné práci a závažnějším problémům. 

–ouj-
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Není vrak, jako vrak, zdůrazňují policisté
V průběhu letošního roku kolovratští občané nahlásili telefonicky nebo osobně na okrskové

stanici MP, že se kdesi v ulicích Kolovrat nachází vrak vozidla. Těchto oznámení bylo několik
desítek a je nutno říci, že drtivá většina z nich byla neopodstatněná. 

Jednalo se téměř vždy pouze o vozidla, která na místních komunikacích stojí bez pohybu několik týdnů a někdy
i měsíců. Dokonce nebylo žádnou výjimkou, když stejný oznamovatel upozorňoval na tuto skutečnost několikrát za
měsíc s tím, že se pořád nic neděje a domnělý vrak v ulici stojí dál. Zaznamenávali jsme i stížnosti, proč MP v této
věci nic nedělá a vrak neodstraní.

Vrak z pohledu zákona
Z výše uvedených důvodů nebude od věci se na problematiku autovraků podívat zblízka a patřičně vysvětlit, jak

na vrak pohlíží zákon a kdy se vlastně vozidlo stává plnohodnotným vrakem. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že
komunikace jsou především určeny k užívání, a to nejen k jízdě, ale i k zastavení, stání a parkování, přičemž nikde
není uvedeno, jak dlouho smí majitel na komunikaci vozidlo ponechat. Samozřejmě pokud tomu nebrání jiné usta-
novení zák. 361/2000 Sb. zákonu o provozu na pozemních komunikacích, či jiných zákonů. Tedy i delší dobu zapar-
kované a nepohybující se vozidlo není z těchto důvodů rozhodně vrakem, jak si někteří oznamovatelé myslí. Není
vrakem ani tehdy, když má měkkou jednu z pneumatik a není vrakem, pokud oznamovatel dokonce zašle foto počí-
nající koroze u zámečku pátých dveří. Právo parkovat (i dlouhodobě) na komunikacích má každý majitel vozidla
a toto právo je třeba respektovat.

Kdo vraky v Praze odstraňuje a kdy se tak děje
Panuje mylná představa, že v Praze má autovraky na starosti Městská policie. Ta je pouze zprostředkovatelem

a v případě zjištění vozidla s podezřením na autovrakvrak oznámí neprodleně tuto skutečnost na Správu služeb
hl.m. Prahy. Tento subjekt je jako jediný v našem hlavním městě oprávněn provádět veškeré úkony vedoucí k iden-
tifikaci a následnému odstranění případného autovraku z komunikace.

Pokud tedy na základě oznámení od občanů či vlastní činností strážníci MP zjistí na komunikacích vozidlo, které
vykazuje znaky autovraku, neprodleně předají tuto informaci na operační středisko Městské policie. Tato informace

dále putuje přímo k pracovníkům Správy služeb hl.m. Prahy. Určený technik
správy služeb se následně dostaví na označené místo a odborně posoudí, zdali
lze vozidlo označit jako vrak či nikoli. V případě kladného zjištění umístí na
vozidlo samolepku s výzvou majiteli k odstranění vozidla. Pak následuje dvou-
měsíční zákonem stanovená lhůta, v průběhu které musí majitel vozidlo odstra-
nit. V případě, že tuto výzvu nerespektuje a vozidlo neodstraní, pracovníci
správy služeb odstraní vozidlo na náklady majitele po uplynutí této lhůty. Nutno
dodat, že technik správy služeb je dostatečně vyškolen k určování vraků. 

Podezřele vyhlížející odstavený vůz prověřuje specialista
V drtivé většině případů, kdy autovraky nahlašují občané, však dochází k opačnému efektu. Ale i takové ozná-

mení musí technik správy služeb vždy prověřit. Pokaždé přijede na ohlášené místo a záležitost nezřídka uzavře se
zjištěním, že se o vrak nejedná. V takovém případě nálepku neumístí a s vozidlem se pochopitelně dále nic neděje.
Pak následují ony stížnosti, že bylo podáno oznámení na vrak a přesto Městská policie nekoná… Věřte, že strážníci
vždy musí a také prověřují veškerá oznámení a dělají v mezích zákona maximum pro to, aby naše komunikace
nehyzdila vozidla bez kol, okenních výplní a jiných součástí. Oznamovatelům v těchto případech doporučuji, aby
neváhali v případě jakýchkoli pochybností bez obav telefonicky pořádat o výsledek šetření jejich oznámení.
Strážníci jim tyto informace rádi předají a nebude tak docházet k falešným a nekorektním závěrům.

Zákon definuje vrak jasně
Podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

se vrakem rozumí silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační znač-
kou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. V souladu s ustanovením § 19 odst. 3 a 4 zákona
o pozemních komunikacích je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka místní komunikace odstranit vrak do dvou
měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace
na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li vlastník místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění
vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní
a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li obec vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu
nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Nezodpovědný majitel vraku může dostat pokutu až 300 tisíc korun
Vlastník vraku, který neuposlechne výzvy vlastníka (správce) místní komunikace (obce) k odstranění vraku, se

dopouští přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích. Právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba se dopouští stejným jednáním správního deliktu dle ustanovení § 42b odst. 1 písm. i) téhož
zákona. Za přestupek i správní delikt lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž
území se místní komunikace nachází. Obec vykonává svoji působnost prostřednictvím svých orgánů. Zákon přitom
nestanoví, který konkrétní orgán obce má technické odstraňování vraků vykonávat. Záleží tedy pouze na rozhodnutí
obce (hl.m. Prahy), zda odstraňování vraků z místní komunikace bude vykonávat přímo, tj. prostřednictvím svých
orgánů (např. obecní policie), nebo zda pověří výkonem této činnosti jiného zaměstnance obce, založí za tímto úče-
lem právnickou osobu (správa služeb hl.m. Prahy) nebo uzavře příslušnou smlouvu se soukromou firmou.

Vladimír Bačák, velitel kolovratských strážníků



ZE ŽIVOTA ŠKOLÁKŮ

Do školy nastoupilo rekordních 320 žáků 
Druháci z kolovratské základní školy se začali od září učit v novém pavilonu, ale novinky potě-

šily i ostatní školáky. Žáci se mohou těšit na výuku některých předmětů v angličtině, mají možnost
se zapsat do nových kroužků a nově škole patří tělocvična. Podrobněji referuje ředitelka školy.

Vážení přátelé kolovratské základní školy,
prázdniny jsou za námi a 1. 9. jsme slavnostně zahájili další školní rok přivítáním prvňáčků. Výuka ve školním

roce 2015/16 bude probíhat v 15 učebnách ve třech budovách: v budově Mírová 57/47, K Poště 450/7 a v nové
kontejnerové budově Albíny Hochové 880/26a. Počet žáků školy se přibližuje neuvěřitelnému číslu 320.

V tomto školním roce opět pokračujeme ve zkvalitňování výuky anglického jazyka a využívání moderních
prvků výuky v matematice, přírodovědě a prvouce. Připravujeme projekt výuky některých předmětů v anglic-
kém jazyce, spolupráci s rodilými mluvčími a partnerství se školou z anglicky mluvící země. 

Jako nástroj pro zjišťování úrovně znalostí a dovedností žáků 4. ročníků využíváme již druhým rokem uvol-
něných úloh mezinárodního šetření TIMSS a PIRLS. V pátých třídách jsme úroveň znalostí žáků doposud
zjišťovali pomocí plošného testování nanečisto portálu Proskoly.cz, v tomto školním roce využijeme testo-
vání NIQES České školní inspekce. Výsledky těchto řešení nám napomáhají zkvalitňovat výuku a posilovat
žádoucí oblasti. Důležitá je pro nás především matematická a přírodovědná gramotnost, čtenářská gramot-
nost a cizí jazyk. Neopomíjíme chloubu naší školy – předmět komunikační dovednosti.

Navazujeme na úspěšnou spolupráci s Mensou ČR a úspěšnou účast našich žáků v dalším ročníku
Logické olympiády. Budeme průběžně využívat dalších akcí Mensy ČR, účastnit se dovednostních, vědo-
mostních i sportovních soutěží, a dávat tak dětem více možností k rozvoji svého nadání. Žákům se speciál-
ními vzdělávacími potřebami nabízíme individuální přístup a možnost práce v kurzu KUPOZ PhDr. Pavly
Kuncové (Program pro rozvoj pozornosti). Nadále spolupracujeme s PPP pro Prahu 10, Dys-centrem, SPC
Vertikála, sdružením ProPrev, Policií ČR a Městskou policií.

Škola nabízí dětem spoustu nových kroužků
Připravujeme bohatou nabídku zájmových kroužků, tentokrát ve spolupráci s organizací Kroužky.cz. Díky této
spolupráci máme možnost dětem nabídnout ještě pestřejší nabídku kroužků. Dle předběžného plánu budou
moci žáci pracovat opět v kroužcích – výtvarném, dramatickém, rockovém. Nabízíme kurzy anglického, fran-
couzského a německého jazyka, přípravky z matematiky a českého jazyka. Nově nabídneme sportovní hry,
sportovní gymnastiku, vaření, aerobik a moderní tanec, kroužek roztleskávaček, elektrotechnický kroužek.
S kompletním přehledem kroužků seznámíme rodiče prostřednictvím letáčku. Externí lektoři nabízí pro žáky
naší školy kroužky Makovice, Věda nás baví, Lego nás baví, Hejbni mozkem, Keramika a kroužek náboženství. 
Naplánovali jsme opět řadu akcí také pro veřejnost. Jedná se o tradiční Vánoční jarmark (9. 12. 2015) a Den

otevřených dveří (10. 11. 2015), na které Vás tímto
srdečně zveme. V únoru se můžete těšit na oblíbený
školní ples. Pokračujeme v dalším ročníku soutěže
společnosti Pražské služby, a. s., ve sběru papíru
a věřím, že s vaší pomocí obhájíme skvělé první
místo, které škole přineslo téměř 150 tisíc korun.

V plánu je modernizace učeben, škola vítá každou
pomoc
Výstavbou kontejnerové budovy škola získala krásné
a prostorné učebny, vybavené díky MČ Praha-
Kolovraty moderními interaktivními tabulemi. V prů-
běhu prázdnin probíhalo zařizování budovy dalším

nábytkem a pomůckami tak, aby byly dětem i pedagogům vytvořeny ideální podmínky pro výuku. Vyřešit
bylo potřeba také okolí budovy, které je společně s přilehlým pozemkem z bezpečnostních důvodů oplocené
a pro veřejnost nebude průchozí. Děkujeme tímto veřejnosti za pochopení, a věříme, že bezpečnost dětí
je prioritou pro nás všechny. 
Nejen novou budovu je však potřeba vybavovat, našim cílem je vytvářet moderní podmínky pro výuku ve
všech budovách školy. V současné době škola disponuje deseti interaktivními tabulemi (v průběhu školního
roku se připravuje nákup další), třemi velkoplošnými televizory a 27 žákovskými počítači. Bohužel finanční
ani prostorové podmínky nedovolují ideální modernizaci počítačové učebny. Vybavení této učebny pořizuje-
me postupně, přičemž maximálně využíváme darů, a to jak finančních (příspěvky rodičů prostřednictvím
klubu rodičů Klubko a sběrové soutěže), tak materiálních (vyřazené PC sestavy od Obchodní banky). 
Realizace výuky ve třech budovách vyžaduje zvýšené náklady na provoz, ale také na vybavení a zařízení,
proto vítáme každou pomoc spolupracujících organizací, rodičů a veřejnosti. Rodiče mají možnost přispět
prostřednictvím klubu rodičů Klubko, i finanční částkou individuálně, popřípadě formou materiálního daru
(uvítáme především papíry a tonery).
Vážení přátelé, nedovedu si představit činnost naší školy bez spolupráce s rodiči, veřejností a městskou
částí. Díky Vám všem je tato spolupráce na vysoké úrovni, za což Vám velmi děkuji.

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

Škola provozuje tělocvičnu
Celý objekt sportovní haly včetně tělocvičny, posi-

lovny a sauny je od 1. 8. 2015 ve správě školy. Pro-
nájmy tělocvičen je možné objednávat přes rezervační
systém na webových stránkách školy, kde naleznete
také ceníky a potřebné kontakty. Posilovna i sauna
jsou již v provozu a objednávat lze telefonicky.

Areál u nové školy je 
pro veřejnost neprůchozí

Škola upozorňuje, že areál budovy Albíny
Hochové je pro veřejnost z bezpečnostních důvo-
dů uzavřen. Po dobu vyučování od 8.15 hodin do
12.35 hodin
mohou žáci při-
cházet pouze
brankou od hřiš-
tě, která je opa-
třena zvonkem.
Prosíme rodiče,
aby respektovali
dobu vyučování a po 8.00 hod. děti vodili pouze
v nejnutnějších případech a nenarušovali tak zby-
tečně výuku. Pro veřejnost je areál neprůchozí.

Ilustrační foto Blanka Oujezdská

Napsali jste nám… 
Protože máme svá vnoučata rádi, tak jsme šli

s manželkou a rodiči doprovodit naši Šárinku do

první třídy.

Jak velké bylo naše překvapení, když jsme se

mohli zúčastnit zahájení prvního dne školy

s dětmi ve třídě 1.C, kde je naše školačka! Zřejmě

tomu nebylo jinak ani v ostatních prvních třídách.

Školáci byli mile přivítáni třídní paní učitelkou,

paní ředitelkou, panem starostou a paní místosta-

rostkou. 

Po oficiálním přivítání se ujala své role třídní

paní učitelka. Musíme říci, že jsme byli nadšeni,

s jakým taktem bylo k prvňáčkům přistupováno.

Jsme si vědomi obětavosti a trpělivosti, kterou

musí učitel vynaložit, aby z našich "zázračných"

dětí něco bylo.

Protože i my jsme prošli "utrpením" školy, tak

bychom si přáli, aby výuka byla jasná, srozumitel-

ná a hlavně i náročná. Pochopitelně o náročnost

a kvalitu výuky se musí přičinit i rodiče, kteří by

neměli za nedostatky svých dětí, vinit pouze uči-

tele, jak bývá často zvykem.

Za krásný zážitek prvního dne ve škole

v Kolovratech děkujeme nejen vedení naší měst-

ské části a paní ředitelce školy, ale hlavně třídní

paní učitelce. 
Milan Bureš, dědeček prvňáčka
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Základní škola Praha-Kolovraty nabízí
pronájem velké i malé tělocvičny

rezervační systém: www.zskolovraty.cz, 
sekce tělocvična

vstupy do posilovny a sauny:
ceníky: www.zskolovraty.cz.

Tel: 267 711 445 (hospodářka školy)
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Děti se proletěly Vesmírem
Děti z Kolovrat i z blízkého okolí si svůj svátek

bez bohatého programu plného her, soutěží
a zábavy na místním fotbalovém hřišti snad už
ani nedovedou představit. Letos putovaly
pomyslným Vesmírem.

Na osm stovek dětí si mohlo otestovat znalosti
z astronomie a vyzkoušet si svoji zručnost v nej-
různějších disciplínách na třinácti stanovištích pře-
vážně v režii kolovratských a lipanských organiza-
cí, sdružení, spolků a klubů. Za správně vyřešené
úkoly si malí soutěžící odnášeli hezké odměny.

Soutěžní část organizátoři doplnili programem se
spoustou atrakcí a ukázek, z nichž nejzajímavější
bylo pozorování astronomickými dalekohledy
anebo závěrečné brouzdání Mléčnou dráhou neboli
pěnou z hasičských stříkaček. „Hlavní těžiště pro-
gramu bylo postaveno na aktivitách místních spol-
ků a sdružení pracujícími s dětmi a mládeží. K tomu
jsme připravili další atrakce – astronomické stano-
viště, stánek záchranářů, skákací hrad, trampolínu,
koně, malování na obličej, balonky. Doprovodná
vystoupení zajišťovaly místní spolky, Městská poli-
cie, Sbor dobrovolných hasičů. V průběhu progra-
mu mohly děti vyplňovat také astronomický kvíz
o hodnotné ceny, který se setkal s velkým úspě-
chem,“ popsala zdařilou akci místostarostka
a hlavní organizátorka Stanislava Bartošová.

Úřad MČ děkuje všem, s jejichž pomocí se
opět podařilo připravit dětem k jejich svátku
skvělý program:

Ke svým stanovištím přilákaly děti tyto organi-
zace: Sokol Kolovraty, Sport Kolovraty, Taekwon-do
Chon-ji, Rodinné centrum Macek, Okrašlovací spo-
lek Lipanský, Naše Kolovraty, Kolovrátek - keramika,
Skautský oddíl Kondoři, Sportklub Tenis Kolovraty,
Angličtina Kolovraty, Infocentrum s knihovnou,
Základní škola Kolovraty, Mateřská škola Kolovraty.

Doprovodná vystoupení zajistili: Světlušky
(Jana Kněžínková), hudební skupina Rockovraty
(David Bartoš), Irské tance (Alice Vařechová
a Jana Čečilová), Coro Piccolo (Jan Galíková),
Taneční aerobik – předškoláci (…… Čermáková)

Na přípravě a organizaci se dále nezištně
podíleli: SOKOL Kolovraty (zapůjčení hřiště),
moderátoři: V. Pokorný a T. Janoušek, Asociace
dobrovolných záchranářů, SDH Kolovraty,
Městská policie, Pavel Suchan (Česká astrono-
mická společnost a Astronomický ústav AVČR)
a Jan Zahajský (astronomická technika -
Supra.cz), Tomáš Bezouška, Kolovratský KOS
(pomoc s organizací), zaměstnanci Úřadu měst-
ské části a další dobrovolníci. 

K úspěchu akce přispěli finančními a věcnými
dary: Marie Rottrová, Miroslava Mourková,
AMADA Praha s.r.o., MUDr. Milada Czinnerová,
Miloš Chad, Petr Zejfar t, František Babčický,
Mgr. Pavel Ondroušek, Pekařství Frydrych, Sokol
Kolovraty, Tomáš Bezouška, JETOP (Jaroslav
Janovský), Jan Zajíček, Minigolf Butovice,
Muzeum Grévin, FinEko 

-ouj-, foto Pavel Klikar
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Talentovaný Šimon Vydlák zvítězil
ve hře na flétnu v celostátní soutěži

Třináctiletý Šimon Vydlák z Kolovrat získal 1. cenu ve hře na příčnou flétnu v ústředním
kole celostátní soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje, které se
konalo v květnu v Liberci. Jak to na takové soutěži chodí, po kom zdědil hudební talent a jaké
jsou jeho další zájmy – to čtenářům prozradil v krátkém rozhovoru. 

V kolika letech jsi začal hrát na flétnu?
Hudbě se věnuji od tří let, kdy jsem po vzoru starší sestry začal zpívat v kolovratském sboru. V šesti letech
jsem začal hrát v kolovratské pobočce ZUŠ Bajkalská pod vedením pana učitele Vladimíra Petra nejprve na zob-
covou flétnu, ale po roce jsem změnil nástroj a od sedmi let již hraji na flétnu příčnou. Nejprve jsem musel hrát
na speciální zkrácený nástroj pro nejmenší děti, ale brzy jsem mohl hrát na běžný nástroj pro dospělé flétnisty. 

Musíš cvičit každý den?
Na flétnu cvičím každý den asi tři čtvrtě hodiny až hodinu, těsně
před koncerty nebo soutěží samozřejmě i mnohem více.
Vynechávám jen zcela výjimečně, protože u dechových nástro-
jů se neztrácí jen technika, ale i takzvaný nátisk, a to pak dá
hodně práce získat tuto dovednost nazpět. Těsně před souzěží
jsem hodně cvičil i s panem učitelem Petrem, který mi věnoval
mnoho času i mimo pravidelné hodiny v hudební škole.

Jak soutěž probíhala?
Tato soutěž je organizována vždy jedenkrát za tři roky a náročné
je na ní zejména to, že má několik kol, která probíhají během
celého školního roku. Postupně je třeba se probojovat ze škol-
ního kola do krajského. Na závěr se pro postupující z krajského
kola koná v květnu kolo ústřední neboli celostátní, které letos
proběhlo v Liberci. Hrál jsem dvě velmi odlišné skladby, které
jsme s panem učitelem Petrem vybrali tak, abych ukázal, že je
mi blízké jak období „starých mistrů“, tak i období „impresi-
onismu“. 

Už jsi v minulých letech na nějaké soutěži byl?
V dřívějších letech jsem se již soutěží účastnil. V roce 2012 jsem získal třetí místo v krajském kole soutěže
ZUŠ v sólové hře, o rok později jsme získali první cenu v krajském kole soutěže ZUŠ v oboru komorní hra
a loni jsem dostal druhou cenu za sólovou hru na soutěži s mezinárodní účastí Novohradská flétna.

Věnuje se ještě někdo ve vaší rodině hudbě?
V naší rodině je hudba tradicí, můj pradědeček byl hudební skladatel Jan Hanuš. Těším se, že budu hrát nějaké
jeho skladby, i když jsou velice obtížné a pro příčnou flétnu jich napsal jen několik. Také můj dědeček a teta
jsou profesionální hudebníci a rodiče a sestra hrají na hudební nástroje. Takže odpověď je – rozhodně ano.

Máš čas ještě na něco jiného kromě muziky?
Momentálně studuji v sekundě na osmiletém gymnáziu, což mě velmi baví. Kromě hudby se intenzivně věnuji i spor-
tu. Závodně hraji tenis za oddíl TK Kolovraty již od pěti let - a to je můj druhý velký koníček. Pravidelně se účastníme
soutěží družstev i jednotlivců, v létě i v zimě máme soustředění. Kromě tenisu velmi rádu lyžuji a jezdím na kole. 

Chtěl bys jednou být profesionálním hudebníkem?
Ještě opravdu nevím, čím budu, až budu dospělý. Flétna mě velmi baví, ale mám zatím ještě hodně času na
rozmyšlenou. Velmi se zajímám o techniku, motory, auta a mnoho dalších zajímavých věcí, takže opravdu
ještě nevím, která z nich nakonec zvítězí. –red–

Zpěváci ze sboru Coro
Piccolo v létě nezaháleli

Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo nezahálel
ani o prázdninách. Čtyřicet dětí od tří do patnác-
ti let se jako každý rok zúčastnilo letního umě-
leckého soustředění na Benecku v Krkonoších.
Děti připravovaly program na koncert Daniela
Landy, zdokonalovaly své pěvecké i herecké
schopnosti, ale také zachránily Múzu - královnu
říše fantazie před zlou a vše pohlcující Nicotností. 

K tomu pokořily několik olympijských rekordů
jak na souši, tak ve vodě, podnikly dobrodružnou
noční výpravu za Starým kmetem, Bílou paní
i Strážcem kouzelných vajec. Odměnou za jejich
snahu i statečnost jim byl závěrečný jarmark, kde
mohly za kouzelné žetony, které za soutěže a hry
získaly, nakoupit nejrozmanitější „krásnověci“. 

Soustředění se letos opravdu povedlo, počasí
nám přálo, úspěšně jsme odolali dotěrným vosám
a všechny děti se vrátily zdravé a, jak se patří,
vyzpívané. 

Na uspořádání soustředění přispěla grantem
MČ Praha-Kolovraty. 

Na podzim a v zimě děti čekají koncerty –
například s Danem Landou, Vánoční koncert na
Žofíně, koncerty pro školy a divadelní představení
pro děti i pro dospělé. Jana Galíková

KONKURZ
Dětský pěvecký sbor CORO PICCOLO přijímá

pěvecky a herecky nadané děti od pěti do patnácti let.

Nové děti se mohou do sboru přihlásit kdykoliv během října přímo na zkouškách sboru, každou středu 
mezi 16 a 17.15 hod. (stará budova ZŠ). Podmínkou přijetí je zdravý hlas a ochota učit se novým věcem.

Více info: Jana Galíková, tel. 775 220 277, www.coropiccolo.cz
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Pamětní deska byla 
slavnostně odhalena

V předchozím čísle Kolovratského zpravodaje
jsme informovali o záměru obnovit upomínku na
rodiště matky premiéra Československé republiky
Antonína Švehly. Počátkem června byla pamětní
deska navrácena na své původní místo a slavnost-
ně odhalena paní Dr. Řehákovou za přítomnosti
početné veřejnosti. 

Malé oslavy se vedle členů rodin Švehlů a Bohuslavů
účastnili i starostové dvou městských částí, Prahy 15
a naší kolovratské, společně se zástupci Společnosti
Antonína Švehly. Poděkování patří členům a vedení
pěveckého sboru Coro Piccolo za velmi pěkný přednes
národních písní. Občerstvení hostů podobně jako
v roce 1938 zajistili lipanské rodiny. -mp-

JazzBábám role
pilných včel slušely

Každým rokem očekává kolovratské publikum
novou hru v podání sboru JazzBáby se zvědavostí.

Manželé Vondrovicovi opět napsali originální a vtip-
ný scénář, v němž mají pevné místo písně stříbrného
plátna a nestárnoucí šlágry. Děj se tentokrát odehrával
ve včelíně, kde jeho přičinlivé obyvatelky dokázaly, že
to mají pořád pevně v rukou, a to nejen na jevišti.
Hru Včelín aneb Úl u kůlu, která měla premiéru
v červnu, se podařilo zrealizovat také díky přispění
městské části.

-ouj-

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 
se v Lipanech konala již posedmé

Vydařené počasí poslední srpnové soboty, příjemné prostředí lipanské návsi a šest soutě-
žících týmů bylo silným podnětem k návštěvě letošního soutěžení o nejchutnější kotlíkový
guláš. Okrašlovací spolek lipanský, nájemce Lipanské hospůdky a provozovatel Občerstvení
na statku se postarali o to, aby více jak sto hostů strávilo odpoledne příjemně. Díky Aleši
Pražákovi a jeho přátelům se Lipany při společenských setkáních mohou těšit vždy na výji-
mečný hudební zážitek. Ten letošní byl navíc umocněn letním večerem, a tak si všichni mohli
poslechnout koncert pod širým nebem.

A teď pár slov k soutěži samotné. Pravidla soutěže omezila soutěžící pouze časovým limitem a množstvím
soutěžního guláše. Vše ostatní bylo na důvtipu a umu jednotlivých družstev. Ohně se podařilo zažehnout všem
podle plánu v 15 hodin. Pouze tým Gulášových jezdců měl poněkud dýchavičný a čmoudivý rozjezd. Všechna
družstva bez rozdílu vařila z hovězího masa a zvolený časový limit 2,5 hodiny byl beze zbytku využit.

Podobně jako v předchozích letech pořadatel připravil pro hosty i soutěžící doprovodný zábavný program.
Děti soutěžily na přilehlém sportovním plácku o sladké ceny, pro dámskou část publika byla připravena sou-
těž v zatloukání hřebů dutým kladivem a pánové dostali možnost prokázat obratnost a sílu při hodu kládou.
Cenu pro nejsympatičtější tým získal letošní nováček z Lipan, tým GULAGE 66, který se inspiroval televizní
sérií Alles Gute. Slogan opravdu předznamenal, že vše bude dobré. Sečtené hlasy potvrdily velkou vyrovna-
nost účastníků klání. Čtyři družstva dělilo sedm odevzdaných hlasů. Vítězem letošního ročníku se stal
Řeznický spolek (na fotografii vpravo dole) vedený panem Vladimírem Vedralem. Vítězi jsou především ti,
kteří se podíleli na dobré náladě, členové družstev, návštěvníci a moderátor akce Tomáš Morávek. Dík patří
Vladislavovi Nachtmannovi, který nezištně zapůjčil svůj krásně restaurovaný tříkolový Velorex a k radosti dětí
i přítomných dam provozoval krátké vyjížďky po Lipanech. Poděkování si zaslouží i sponzoři akce za příspěv-
ky, které umožnily obdarovat především všechnu soutěžící omladinu.

Miroslav Procházka, foto archiv spolku
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Ohlédnutí za létem 
a nabídka podzimních akcí

V letních měsících nabídlo Infocentrum s kni-
hovnou svým návštěvníkům několik zajímavých
výstav, poskytlo prostory pro žákovské koncerty
flétnové a kytarové třídy a jeden týden v červenci
byl věnován revizi knihovního fondu. Začátkem
prázdnin si dvě desítky dětí užily příměstský tábor.

Malí výletníci navštívili Geopark při I. ZŠ Říčany,
hvězdárnu v Ondřejově, památník Josefa Lady
v Hrusicích, secesní salonky na pražském Hlavním
nádraží nebo Hrdličkovo muzeum člověka. Že si děti
program pochvalovaly, je vidět z řádků Ivy
Syrovátkové: „Příměstský tábor v knihovně byl velice

zábavný. Moc se mi líbilo na výletech, povídat si,

číst, tvořit a hrát hry. Tábor měl velké kouzlo v tom,

že jsme byli s lidmi, které známe, a oni nás provázeli

po místech, která pro nás byla neznámá, ale i známá.

Také se mi líbilo přespání v knihovně. Na dobrou noc

nám pustili pohádku, a protože jsme byli z velkého

výletu unavení, většina z nás usnula během deseti

minut. Chci poděkovat všem vedoucím a doufám, že

tábor bude i příští rok. Už teď se těším.“ 
Poděkování patří lektorům Tomáši Bezouškovi

a Aničce Růžičkové, a také Hance Tullett za doprovod
dětí při výletech.

Naše městská část se před pár lety připojila
k celostátní akci Noc kostelů. Iniciátorem myšlenky
založit novou tradici byl spolek Naše Kolovraty. Letos
se zhostila role hlavního pořadatele Římskokatolická
farnost u kostela Všech svatých v Uhříněvsi. S pomo-
cí Infocentra s knihovnou a dalších nadšenců se
podařilo připravit návštěvníkům zajímavý program. 

Týden knihoven s pestrým programem
Také letos se naše knihovna zapojí do projektu

Týden knihoven. Při této příležitosti chystáme setkání
s nejpilnějšími dětskými i dospělými čtenáři. V tomto
týdnu budou také pasování za čtenáře druháci zdejší
školy. Letošní podtitul této akce zní: Zažijte knihovnu
jinak. Můžeme prozradit, že v tomto týdnu si budete
moct v knihovně tvořit nebo si třeba zatančit.

Ve spolupráci s pobočkou Městské knihovny na
Opatově chystáme výstavu ar tefaktů z oddělení
Artotéka, které je zaměřeno na výtvarné umění.
Nabídneme výběr ze sbírek české grafiky 2. pol. 
20. stol. a umělecké reprodukce českých a světo-
vých malířů, tedy díla, která knihovna půjčuje stejně
jako knížky.

A ještě dobrá zpráva pro čtenáře, kterým pracovní
a jiné povinnosti nedovolily vrátit vypůjčené knihy
včas. Pokud si najdou čas a vrátí knihy v týdnu od 
5. do 9. října, bude jim poplatek za prodlení prominut.
Proto nepropásněte čtenářskou amnestii!

A pro ty z vás, kteří zatím váháte, zda se stanete
čtenáři kolovratské knihovny, máme také zajímavou
nabídku: Pokud se zaregistrujete právě v Týdnu kniho-
ven, můžete si půjčovat knihy po celý rok zadarmo!

Při této příležitosti bychom chtěli opět poděko-
vat čtenářům a přátelům knihovny, kteří nám
z času na čas darují hodnotné knihy pro děti
i dospělé. Ty můžeme doplnit do našeho fondu
anebo nabídnout návštěvníkům v rámci akce Dejte
knihám šanci.

–ouj-

Fotografiím klubu Nekázanka to v Infocentru sluší.

Tomáš Bezouška předvedl, jak zní kolovratský zvon.

Historik František Dudek přiblížil dějiny Kolovrat.Noc kostelů se v Kolovratech už zabydlela.

Varhaník Jakub Janšta nechal rozeznít letitý nástroj. Infocentrum brzy nabídne turistickou vizitku.

Žáci Luboše Dočkala svého učitele nezklamali.

Děti z příměstského tábora nakoukli do říčanského Geoparku a podívali se na Slunce přes hvězdářský dalekohled.

Foto Pavel Klikar (Noc kostelů a vernisáž), Blanka Oujezdská (tábor a žákovský koncert)
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Semínkovna v Infocentru:
prostor pro sdílení semínek

Pěstujete zeleninu, bylinky či okrasné květi-
ny? V kolovratském Infocentru s knihovnou se
připravuje prostor, kde se o přebytky semínek
rostlin budete moci podělit s ostatními. Stejně
tak si můžete přijít vybrat semínka rostlin, které
by vás zajímaly.

Autorem iniciativy, která vznikla v roce 2013, je
francouzská asociace Graines de troc. První „gre-
notéky“ vznikly za účelem podpory biodiverzity,
semenaření a ekologického zahradničení. Skříňky
s osivem pro volné použití se už začínají tu a tam
objevovat i v Čechách. 

Semínkovna funguje podobně jako knihovna –
semínka si odnesete domů a po sklizni pokud
možno vrátíte minimálně stejné množství zpět. 
Pokud byste chtěli podpořit projekt v jeho začát-
cích, můžete do kolovratského Infocentra již nyní
přinést semínka ze svých zahrádek. Sáčky je třeba
označit názvem rostliny, případně odrůdy, místem
a rokem sklizně. Například „Rajče divoké červené,
Kolovraty, 2015“. Můžete přidat i krátký popis,
zkušenosti s pěstováním. Rostliny pro sběr osiva
by měly být pěstované ekologicky, bez použití
chemických přípravků. Rovněž nemá smysl
semenařit hybridní rostliny s označením F1 –
z jejich semen již nevyroste tatáž odrůda. 

Semínkovna zahájí svůj provoz ve čtvrtek 
22. října v 19 hodin. O domácím semenaření
plodin pohovoří v krátké přednášce Alena
Kopřiva Chadová, která v tomto směru spolupra-
cuje s obecně prospěšnou společností Gengel –
českou genobankou uchovávající staré, krajové
a rodinné odrůdy jako naše společné kulturní
dědictví.

-ach-

Nastává podzimní ježčí sezóna. 
Zachraňovat ježečky či ne? A které?

Ježci patří mezi oblíbené zvířecí sousedy. Ježek s oblibou pobývá v okrajových částech
měst, v parcích nebo řídkých lesích, kde nachází dostatek potravy. I v naší městské části se
s ním můžeme poměrně často setkat, i když především za tmy. 

Ježka poznají velmi snadno i děti, díky jeho typickým ostnům vytvořeným z chlupů se nedá splést s něja-
kým jiným zvířetem. Méně známo již je, že se na našem území vyskytují dva druhy ježka - a to ježek západní
a ježek východní. Oba druhy se poměrně hojně vyskytují po celé České republice i v Evropě a oba druhy
jsou chráněné. Dají se poměrně snadno rozlišit podle vzhledu. Ježek západní má ostny uhlazené dozadu a na
prsou má hnědavou srst. Naopak východní má náprsenku bílou a ostny mu rostou na všechny strany. 

Ježci jsou zvířata se zimním spánkem (hibernující). Aby dlouhou dobu hibernace přežili, musí mít dostatek
energie a mláďata musí být dostatečně vzrostlá. Pokud se ježci narodí v pozdním létě, nedokáží dorůst do

potřebné velikosti. Pak potřebují naši pomoc. Často však lidé v dobré
víře „zachraňují“ ježky zcela zbytečně, a dokonce jim tím škodí. Je
tedy dobré vědět, kdy ježek skutečně pomoc potřebuje.

Kromě případů, kdy je ježek zraněný, nemocný nebo se opuštěné
malé (často ještě holé) mládě nachází u zničeného hnízda, vyžadují na
podzim pomoc mláďata, která nestihla dorůst do potřebné velikosti,
aby dlouhý spánek přes zimu vydržela. Tu však lidé často nedokážou
odhadnout a někdy v dobré víře „zachraňují“ ježky zcela zbytečně,
a dokonce jim tím škodí.

Bezhlavé zachraňování ježkům škodí
Na podzim tak každoročně začíná pro zvířecí záchranáře „ježčí sezóna“. Nazývají tak období, kdy přibývá

lidí, kteří nalezli malého ježka a chtějí po záchranářích, aby se o něj postarali. Opakuje se tak stejná situace
jako každým rokem - lidé bezhlavě sbírají ježky ve snaze jim pomoci. Často je sbírají zcela zbytečně, navíc
jim ubližují a přitom porušují zákon!

Jak se tedy chovat k ježkům? Obecně platí, že až do druhé poloviny října není dobré nezraněné ježky z pří-
rody brát, nejedná-li se o malého kojence, který je poblíž zničeného hnízda. Od druhé poloviny října je pak
nutné pomoci pouze takovému ježkovi, který má méně než 350 gramů, což se přibližně podobá velikosti roz-
tažené dlaně dospělého člověka. Pokud si není nálezce malého ježka jistý, může se podívat na stránky
www.zvirevnouzi.cz, kde v rubrice „Zvířecí poradna“ najde kromě dalších potřebných informací také Ježčí
kalendář a v něm fotografie a popis ježků, kteří v daném období skutečně potřebují pomoc. Na těchto strán-
kách také nalezne kontakty na záchranné stanice pro volně žijící živočichy pod záštitou Českého svazu
ochránců přírody, a to po celé České republice včetně spádových oblastí. Tam lze problém s nalezeným jež-
kem konzultovat. V Praze dostanete radu, co dělat s nalezeným ježkem, také na dispečinku Pražské zvířecí
záchranky 774 155 185, která se stará o oblast Prahy. 

V záchranných stanicích se dokáží o ježka, který jejich pomoc potřebuje, kvalifikovaně postarat. V každém
případě je dobré s nimi problém předem konzultovat, pokud nepotřebuje nějakou urychlenou záchranu, aby
nebylo jeho přemisťování spíše na škodu. V některých případech se dá ježečkovi pomoci i přímo na místě.

Záchranné stanice se starají nejen o ježky, ale i o další volně žijící živočichy, kteří vyžadují pomoc
a záchranu. Tato péče je finančně velmi nákladná, a prostředky z veřejných zdrojů nedostačující nebo žádné
(v případě Pražské zvířecí záchranky). Proto lze zvířatům pomoci i zasláním daru na její provoz (č. účtu 
33 55 33 22/0800, v.s. 1111)

Stanislava Bartošová

(zdroj: tisková zpráva Pražské zvířecí záchranky, www.zvirevnouzi.cz; www.csop.cz, www.priroda.cz)

Ježek, který potřebuje pomoc Ježek, který pomoc nepotřebuje

Září
– kojenec, slepý s narůžovělou kůží
– malé, ještě nevyvinuté bodliny
– váha méně než 120 g, měřítko 0 – 5 cm

– malý ježek s vyvinutými bodlinami, s tmavou kůží
– váha 120 g a více, měřítko 5 cm a více

Začátek
října

– malý ježek
– váha méně než 200 g, měřítko 0 – 10 cm

– malý ježek
– váha 200 g a více, měřítko 10 cm a více

Konec
října

– malý ježek
– váha méně než 350 g, měřítko 0 – 15 cm

– malý ježek
– váha 350 g a více, měřítko 15 cm a více

Začátek
listopadu

– malý ježek
– váha méně než 500 g, měřítko 0 – 15 cm

– velký ježek
– váha 500 g a více, měřítko 15 cm a více

Konec 
listopadu

– větší ježek
– váha méně než 600 g, měřítko 0 – 15 cm

– velký ježek
– váha 600 g a více, měřítko 15 cm a více
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Většina hudebníků, interpretů či skladatelů vy-
růstala v muzikantském prostředí. Je to i váš pří-
pad?
SJ: Je pravda, že maminka zpívala a jeden z mých
strýčků, flétnista František Černý, byl zakladatelem
Českého noneta. Já sám jsem začínal hrou na klavír,
ale protože jsem byl líný učit se hrát zpaměti, přešel
jsem na varhany, kde se hráč bez hudebního partu
neobejde. Později jsem se už výhradně věnoval jen
hudební teorii.

Čím vás hudební teorie nadchla? 
SJ: Fascinoval mě systém, určité zákonitosti. Každá
skladba má svoji stavbu, přitom musí být vyvážená,
aby mohla posluchačům něco sdělit. Je třeba
pamatovat také na zachování estetických norem.

Váš přítel, muzikolog Julius Hůlek, říká, že ačkoliv
jste sám soudobým skladatelem, často se k sou-
dobé tvorbě vyjadřujete kriticky. Podle vás jsou
některé nové opusy spíše pokusy. Netajíte se také
názorem, že mnohé z improvizací, jakmile jsou
zapsané do notové osnovy, jsou vydávány za
skladby.
M.J: Pokud soudobí autoři nerespektují normy, které
zajišťují stabilitu skladby, poruší tím melodickou
linku a harmonii celého díla. To pak vyhání poslu-
chače z koncer tních síní. Manžel často cituje
Václava Trojana, který tvrdil, že na každém novém
tvůrčím počinu má zůstat devadesát procent „staré-
ho“ a toho „nového“ má být pouhých deset procent.
V opačném případě prý ucho není schopno výsled-
né dílo akceptovat. Jednoduše řečeno – základem
pro tvorbu je dobře zvládnuté řemeslo. A k tomu je
potřeba nastudovat množství hudební literatury.

Jak taková skladba vzniká?
SJ: Když tvořím, musím mít především konkrétní
představu o skladbě. Pak začnu budovat „inženýrské
sítě“, to znamená, že musím vědět, jak dlouhá ta
skladba bude, jaké nástroje budou v té které fázi vstu-
povat, a důležité je znát technické možnosti interpreta.
Skladatel nemusí ovládat všechny hudební nástroje,
ale měl by mít prostudované etudy, aby věděl, jaké
technické problémy bude muset vyřešit. No a pak už
jen zbývá skladbu napsat. Většinou jde o zakázky, kdy
vím, pro jakou příležitost je skladba určená.

Jaká pravidla je třeba ctít, aby skladba oslovila co
nejširší publikum a obstála i u kritiky?
SJ: Skladba nesmí být psaná krkolomně, ale s ohle-
dem na nástroje, pro které je určená. Jinak se k ní
po premiéře opravdu nikdo nebude vracet.

Máte svoje rituály či oblíbené inspirační zdroje,
bez kterých byste se při tvorbě neobešel?
M.J.: Manžel si dal za úkol denně napsat dvacet
taktů. Pokud by čekal, až ho políbí múza na čelo, to
bychom se výsledku asi nedočkali. Jsou to všechno
pohádky. Realita je jiná – jde o čisté řemeslo.
SJ.: Když komponuji, nechci být ničím rozptylován,
snažím se o maximální soustředění. Pokud bych
chtěl přece jen nějakou zvukovou kulisu, pustím si
něco hodně vzdáleného, třeba barokní hudbu nebo
West Side Story od Bernsteina. 

V sedmdesátých letech jste se věnoval tvorbě
nové duchovní hudby a liturgických skladeb
a později jste spolupracoval s celorepublikovými
církevními sbory Effatha. Víme, že tehdejší doba
takovýmto aktivitám nebyla nakloněna…

SJ: Když jsem psal skladby pro sbor kláštera Svatá
Hora u Příbrami, nemohl jsem uvést svoje jméno,
ale musel je podepsat jako anonym. Takových ome-
zení bylo více, ale dalo se to obejít. 
Nikdy jsem nebyl politicky angažovaný a vzpomí-
nám si, že když jsem zvítězil ve skladatelské soutěži
pro mladé, dostal jsem druhé místo, protože moje
skladba neměla „angažovaný“ název. První místo
jednoduše nebylo uděleno.

Celý život působíte také jako pedagog na konzer-
vatořích. Když srovnáte hudební výchovu či výuku
před rokem 1989 a dnes, v čem vidíte největší
rozdíl?
SJ: Vážnou hudbu se děti musí učit od nejútlejšího
věku. To znamená, že nejdříve se musí seznámit
s národními písněmi, což se dnes opomíjí. Ty jsou
totiž základním stavebním kamenem; většina skla-
deb z nich vychází. Dětem chybí právě ten teoretický
základ. Obecně platí, že vymizel národní charakter
skladeb, a už nepoznáte, zda je produkce severská
nebo dejme tomu středomořská. Dnes je nadpro-
dukce komponistů, zatímco dříve jsme se všichni
znali a pravidelně se setkávali na sympoziích.
M.J.: V minulosti si staří mistři hudební témata půj-
čovali a každý ho zpracoval po svém. Dnes někteří
autoři klasická díla svévolně upravují, což jim spíše
škodí. Uchylují se k tomu často z nedostatku inven-
ce. Známá témata převádějí do nové podoby, což
sice u publika zabere, ale rozhodně se víc cení přijít
s vlastním nápadem.

Pátráte občas v archivech s cílem objevit dosud
neznámé skladby?
SJ: Začátkem devadesátých let jsme v archivu na
Svaté Hoře objevili Brixiho Dvanáct mariánských
zpěvů, které jsme později nastudovali. Věřím, že
spousta zajímavých skladeb ještě čeká na svoje
objevitele. 

Jste nesmírně činorodý člověk, na svém kontě máte
stovky komorních, sborových či orchestrálních
skladeb a dokonce jste i autorem opery. Máte ještě
nějaké umělecké sny, které byste si rád splnil?
SJ: Nadále bych se rád věnoval Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické v Uhříněvsi, který
vedu už rok. K této práci mě vyzvala paní Zejfartová,
snacha výtvarníka a bývalého faráře Jiřího Zejfarta.
Velice rád jsem na to kývnul a těší mě, že dnes má
sbor už osmnáct členů.
A moc bych si přál, aby hudba nepřestala být hud-
bou.
Děkujeme za rozhovor a přejeme brzké uzdravení
a mnoho tvůrčích sil do dalších let.

Blanka Oujezdská

Základem tvorby je dobře zvládnuté řemeslo, 
říká hudební skladatel a pedagog Stanislav Jelínek

Před třemi roky si hudební skladatel a pedagog Stanislav Jelínek (SJ) vybral pro svůj domov Kolovraty. Tuto městskou část si rychle oblíbil
a tak není divu, že svoje významné životní jubileum oslavil letos v březnu v Infocentru s knihovnou, kde uspořádal koncert pro svoji rodinu
a přátele, ale také pro tamní obyvatele. Rozhovor vznikal v době, kdy byl Stanislav Jelínek v péči zdravotnického zařízení Vojkov u Říčan.
Povídání o tom, jak se nová skladba rodí, o rozdílech v komponování dříve a dnes, ale také o uměleckých plánech doplnila svými postřehy
skladatelova manželka, Miluše Jelínková (MJ).

Koncert v Infocentru k jubileu Stanislava Jelínka (s kyticí) uvedl jeho přítel Julius Hůlek (vlevo)



ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ / HISTORIE

Kolovratský zpravodaj 3/2015 19

Inspirací pro vycházkové okruhy 
se stala krajinná díla kolem Třeboně

Třináct kolovratských okruhů v délce 25 km slouží k rekreaci obyvatelům Kolovrat a Lipan
i turistům z okolí už sedmnáct let. Aby se návštěvníci při procházkách i sportu cítili příjemně,
obec o stezky a přilehlou zeleň pravidelně pečuje – příkladem je nedávno obnovená část
Císařské cesty. Připomeňme si ale počátky tohoto významného a nadčasového díla.

Autorem myšlenky je bývalý starosta Marek Ovečka, který se nechal inspirovat našimi předky. „Když jsem
byl v devadesátých letech v lázních v Třeboni, chodil jsem po okolí a doslova mě bouchlo do očí, jakou má
tamní krajina úžasnou historii. Kolem polní cesty stojí staleté duby, které někdo před třemi pěti sty lety zasa-
dil. Rybníky a další krajinná díla byla pro mne tak silným zážitkem, že jsem měl chuť také něco podobného
udělat. Vrátil jsem se domů a rozjeli jsme to,“ vzpomínal Marek Ovečka v jednom z dřívějších Kolovratských
zpravodajů. Pro svoji myšlenku nadchl i obyvatele Kolovrat, kteří významně přispěli k výsadbě alejí podél
cest prostřednictvím akce Stromy pro naše děti. 

Okruhy dostaly svoje jména podle starých názvů
Označení jednotlivých okruhů bylo zvoleno podle
názvů místních lokalit, tak jak je používali zdejší sta-
rousedlíci. Tyto cesty měly kdysi charakter přístupo-
vých cest na jednotlivá políčka. Obnovené i nově
vzniklé stezky byly koncepčně propojeny do vycház-
kových okruhů, tak aby byla zajištěna zpětná vazba
nejen na obec Lipany, Kolovraty, ale i na sousední
obce. Například název okruhu Na Cikánce má spoji-
tost s místem, kam byli vykazováni kočující cikáni,
kteří se nesměli zdržovat v obci přes noc. 

Současné kolovratské okruhy jsou pojmenovány takto: Benický okruh, Na Předevsi, Pod Vysokou,
Lipanský okruh, V Cicavách, Voděradský okruh, Kolem Prknovky, Na Cikánce, Mlýnský okruh, Na Vysoké,
Říčanský okruh, Kolem Vinného potoka, Na Holici.

V minulých letech nechala obec podél obou stran stezek vysadit alejové stromy v počtu 6 500 kusů. Byly
vytvořeny lesy, lesoparky a remízky, kde bylo vysázeno kolem pěti tisíc poloodrostků a desetitisíce kelímko-
vých sazenic stromků. Převládají modříny, smrky, borovice, duby, habry, topoly, jasany, břízy, vrby, jeřabiny.
Stromy a dřeviny byly vysazeny jak na obecních pozemcích, tak i na pozemcích vykoupených od soukro-
mých vlastníků. Protože okolí městské části bylo v minulosti ochuzeno o lesní porosty, vznikly malé remízky
a souvislejší lesní porosty. Tento projekt přispěl k příjemnějšímu a zdravějšímu životu na okraji Prahy.

-ouj-, foto Filip Novák

Císařská cesta připomíná bohatou historii kraje

Cesty v životě člověka mají již odnepaměti obrovský význam. Historii lidstva máme protkanou sítí cest,

spojujících jednotlivé civilizace a lidská sídla, umožňující obchod, ale také třeba válečná tažení. I v okolí

Kolovrat nacházíme historicky významné cesty, ale převažují samozřejmě cesty místní, spojující Kolovraty

se sousedními obcemi nebo jen umožňující vycházky po okolí obce. Protože cesty jsou součástí krajiny,

do které postupně otisknou lidské příběhy, nezbývá než si tyto cesty připomenout.

Na kresbě Kolovrat z roku 1722 nalezneme cestu označenou jako Via regia čili Královská cesta. Tato

cesta vedla z Prahy a u Říčan se dělila na cestu k Sázavě a ke Kutné Hoře. Úsek z Prahy do Říčan tak byl

v minulosti značně odlišný od nynější kutnohorské hlavní silnice. Cesta byla původně široká cca 10 m

a její povrch byl zatravněný. Z cesty je dosud zachovaný úsek se širokým tělesem a postranními příkopy,

který kříží dnešní silnici do Lipan a vede od původní benické zájezdní hospody přes pole ke Kuříčku. Místy

úvozová cesta je prostřednictvím Škaredé strouhy odvodněná do Pitkovického potoka. 

O významu cesty svědčí i místní názvy, které ji označovaly přívlastky císařská, horácká nebo prokopská

či husitská. Pro ochranu takto důležité zemské cesty od Sázavy a Kutné Hory do Prahy měla po roce

1292 značný význam komenda církevního řádu Templářů (po roce 1312 řád sv. Jana Jeruzalémského

neboli Johanitů) s pevnou tvrzí v Uhříněvsi. Stejně důležitý byl i nedaleký hrad pánů z Říčan, vybudovaný

po roce 1260. A nemalý význam jistě měla i předpokládaná tvrz pánů z Kolowrat. 

O dnešní napřímení místní trasy kutnohorské silnice z Uhříněvsi přes výše položené pozemky severně od

Kolovrat, se do roku 1818 zasloužili císařští inženýři a stovky místních robotníků. Nová císařská silnice

měla pevný štětovaný podklad, šíři pro dva plně naložené formanské vozy a postranní odvodňovací pří-

kopy. Přednostně měla sloužit pro rychlé přesuny vojsk a jejich zásobování a byla vybudována tak důklad-

ně, že její těleso slouží hustému automobilovému provozu do dnešních dnů.

převzato z publikace Kolovraty 1205 - 2005

Tvorba Stanislava Jelínka
Tvorba skladatele Stanislava Jelínka (1945) je roz-

sáhlá – jeho tvůrčí bilance dosahuje počtu dvou set
dokončených skladeb v obdivuhodné rozmanitosti
druhů a žánrů hudby instrumentální i vokální. Absolvent
pražské konzervatoře (vedle oboru hry na varhany zde
studoval skladbu u Jana Zdeňka Bartoše) a HAMU
v Praze (skladba u Jiřího Pauera) valnou část svého
dosavadního působení naplnil pedagogickou prací jako
profesor hudebně teoretických předmětů na Vojenské
hudební škole, později Vojenské konzervatoři v Roudnici
nad Labem a po jejím zrušení mj. ještě na Konzervatoři
a vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze.

Už v minulém století – světe div se – takzvaně nor-
mální, přirozenou cestou, bez přispění stranických pák
a rychlostních skříní, dosáhl renomovaného postavení
mezi tehdy soudobými českými skladateli a jeho sklad-
by byly pravidelně veřejně uváděny, dokonce i na sva-
zových koncertech. Sám autor říká, že byl tak často
hraný, až to (podotýkám některé) lidi notně štvalo.

V početné tvorbě Stanislava Jelínka najdeme sklad-
by orchestrální (zde navíc hudbu pro dechové ansámb-
ly) i koncertantní (6 koncertů pro sólové nástroje
s orchestrem). Zvláště početná je jeho tvorba komorní,
zajímavé obsahové i výrazové spektrum nabízí tvorba
vokální a zvlášť významnou enklávu tvoří hudba
duchovní. Duchovní aspekt autorovy filozofie se pro-
mítl nejen do jeho tvorby (což je bezpochyby nejdůleži-
tější), ale i do práce hudebně-režisérské a dramaturgic-
ké (připomeneme reprezentativní trojdisk nahrávek
gregoriánského chorálu z poloviny 90. let vydaný
v Beneluxu). PhDr. Julius Hůlek

Setkání dvou přátel, skladatele 
a muzikologa, po 50 letech

Příležitost uvést koncert k jubileu skladatele, peda-

goga a hudebního teoretika Stanislava Jelínka měla

pro mě příchuť tak trochu i osobní, takže jsem ji chápal

a také nazval jako „Setkání se Standou Jelínkem po

padesáti letech“.

Ono to je letos na podzim opravdu plných 50 let,

kdy jsme se setkali poprvé. Já byl tenkrát čerstvý pos-

luchač Pražské konzervatoře a Stanislav Jelínek

v počátcích svého působení na Vojenské konzervatoři

v Roudnici nad Labem. Já měl tehdy v Roudnici na

konzervatoři kamaráda a studenti odtamtud o někte-

rých sobotách zajížděli do Prahy na koncerty nebo do

divadla, provázeni svým mladým profesorem. Při té

příležitosti se ve zbývajícím čase obvykle zašlo na pivo

a tu se kromě toho piva také intenzivně diskutovalo.

Dodnes mám v paměti temperamentního a vtipného

diskutéra prof. Jelínka. Ty debaty nás sblížily, a přes-

tože jsme se pak dlouhá léta neviděli nebo nesetkávali,

později nebylo těžké, už při jiných příležitostech

a v jiném kontextu, na ně navázat a pokračovat v nich.

Vida, zatímco Dumasovi Tři mušketýři měli horní sazbu

po úctyhodných čtyřiceti letech, nám to se Standou

vydrželo plných padesát.

Mně už tenkrát, dá se říci v době Jelínkova kompo-

zičního rozběhu, imponovala jistá progresivita jeho

skladeb a později nejen žánrová, ale i stylová různoro-

dost jeho dosavadní tvorby. Autor k tomu po těch

padesáti letech dodává:

„Ano, mé začátky byly lehce provokativní a mě

nebavilo celý život mydlit jedno a to samé. Také jsem

ale nechtěl patřit k těm svým současníkům, jejichž

muzika vyhání lidi z koncertních sálů, kdy pokusy se

vydávají za opusy, kdy improvizace se zapíše a vydá-

vá za skladbu. Modernost a současnost si přece

vůbec nemusí protiřečit s postupy konvenčně ustále-

nými, a proto je pro mě krédem především jasná tek-

tonika, pevná struktura a řád.“ PhDr. Julius Hůlek



POHLED ODJINUD

Říká se, že Brusel je přátelské město. Je to pravda,
lidé se na sebe usmívají, přátelé se při setkání či louče-
ní líbají na tváře a cestující v autobuse si za jízdy vesele
povídají s řidičem. Bez vzájemné tolerance a respektu
to ani nejde. Svoje čtvrti má černošská či arabská
komunita, samotní Belgičané se hlásí k vlámské nebo
valonské národnosti a doslova jako Babylon vypadá
každý čtvr tek náměstí Place Luxembourg poblíž
Evropského parlamentu, kde se scházejí snad všichni
mladí euroúředníci, kolik jich v Bruselu pracuje. Jedna
anekdota říká, že nejfrekventovanější vlámské příjmení
je Peeters a nejčastější křestní jméno v Bruselu je
Mohamed. Nikde v celé zemi prý však nenajdete člově-
ka, který by se jmenoval Mohamed Peeters.

Chléb, hry a sousedská pouta
Belgičané se rádi baví, velkou oblibu mají festivaly

nejrůznějších hudebních žánrů, před královským palá-
cem se každou chvíli tyčí koncertní pódium. S loňským
třídenním jazzovým festivalem, je však spojena smutná
událost. V Židovském muzeu, jen pár kroků od rušného
náměstí, kde se konala řada koncertů, byli zastřeleni
čtyři lidé. Velké oblibě se těší i výpravné historické
a liturgické slavnosti, jejichž součástí jsou procesí lidí
v historických kostýmech. Civilnější, ale o to srdečnější
tradicí je svátek sousedů. Stačí před dům vynést stoly
a židle, nachystat pohoštění a sousedské navštěvování
a besedování může začít. 

Oblíbený je i výprodej nepotřebných věcí, které
mohou ještě někomu posloužit. Opět postačí málo –
otevřít garáž nebo věci nabídnout v provizorních stán-
cích podél ulice. Praktické kousky do domácnosti lze
najít i při procházkách obytnými čtvrtěmi. Majitelé
vynesou věci před dům na chodník a často je opatří
cedulkou, na které stojí: Poslužte si! A když se servis
po babičce, obraz v masivním rámu nebo hromada kní-
žek nikomu z kolemjdoucích nehodí, postarají se o ně
popeláři. Pohostinnost dávají Belgičané najevo třeba
i tím, že o bylinky pěstované na parapetu oken svých
malých domků se rádi podělí s ostatními. Když na tako-
vý truhlík s nápisem „nabídněte si“ narazíte, vězte, že
si snítku rozmarýnu smíte utrhnout. 

Vychutnat si dobré jídlo patří také k bontónu. Steak
ze speciálního masitého plemena BBB (blanc-bleu-
belge, tedy bílo-modro belgického) je učiněná lahůdka.
Stejně jako králík dušený na černém pivu s rozinkami,
sušenými švestkami a omáčkou zahuštěnou strouha-
ným perníkem. A k tomu na výběr některé ze stovek
druhů piva servírovaného v třetinkových i menších skle-
nicích se stejným emblémem. Restaurace však striktně
dodržují provozní dobu oběda a večeře. Dát si hlavní
jídlo třeba ve tři odpoledne, je prakticky nemožné. Ale
dopřát si čokoládovou lahůdku lze kdykoliv, a v turistic-
kých zónách i pozdě večer. Jedna z proslavených „pra-
linkáren“ nedávno začala dokonce nabízet bonbóny
s lučními koníky nebo larvami moučných červů.

Cyklista je na silnici pánem
Ani sport a zdravý pohyb není Belgičanům cizí.

Radnice mnoha měst podporují cyklisty a rozšiřují síť
stanovišť s koly, které si lze pronajmout za pár eur.
Pohybovat se po Bruselu na kole je zážitek. Město má
důmyslnou síť cyklostezek, které jsou výrazně označe-

ny, takže i zapeklitou křižovatku s kruhovým objezdem
projede cyklista hladce a bezpečně. Navíc v jednosměr-
kách má povoleno jet i v protisměru, projde mu i mané-
vrování mezi auty nebo jízda „na červenou“ a podobně
jako chodec na přechodu se těší absolutní přednosti.
Před křižovatkou stačí jen lehce přibrzdit a řidič za
volantem uctivě zpomalí, aby cyklistovi dal najevo, že
o něm ví. U většiny křižovatek platí přednost zprava, což
dopravu sice zpomaluje, ale provoz je bezpečnější.

Cyklisté jsou pány ulic při organizovaných projížď-
kách, které se konají v letních měsících. V páteční
večer se některými městy prohánějí bruslaři a cyklisté
v čele s doprovodným vozidlem s diskžokejem na
korbě. O jejich bezpečnost se starají policisté na
skútrech nebo na bruslích, kteří šikovně odklánějí
dopravu, aby se účastníci Roller Bike Parade mohli
dostat třeba i do tunelů vnitřního bruselského okruhu,
kam kolo při běžném provozu nesmí. Řidičům toto zdr-
žení vůbec nevadí; trpělivě čekají, až konvoj přejede.
Někdy však musí počkat i samotný peloton – třeba, než
dostane „zelenou vlnu“. Ale ani takovéto zdržení niko-
mu nevadí. Známí i neznámí cyklisté se dají do hovoru
a vy se třeba dozvíte, že obdobné akce se dějí i v jiných
evropských metropolích. A nejdobrodružnější na tom
je, že nikdy předem nevíte, kudy se pojede. Jisté je jen,
že se před půlnocí vrátíte do místa, odkud jste vyjeli.

Velkou popularitu má i zářijový Den bez aut se
spoustou doprovodných kulturních i gastronomických
akcí, kdy po celém Bruselu smějí jezdit jen taxíky,
sanitky, autobusy a tramvaje. A do třetice – vyhledáva-
ným místem nejen pro kolaře je i rozlehlý les Foret de
Soignes, jihovýchodně od Bruselu, kde si cyklisté,
chodci či jezdci na koni vzájemně nepřekážejí, protože
každý má svoji vlastní stezku.

Spěch se v Belgii nenosí
V restauracích, a vlastně ani v obchodech, se

nespěchá, a to je dobře. Pokladní v supermarketech si
se zákazníky vesele povídají; a když se náhodou znají
důvěrněji, neopomenou to dát najevo srdečnými polib-
ky na tváře. Když jsem se jednou před placením netr-
pělivě rozhlížela, která fronta se pohybuje rychleji,
pokladní mě místo běžného „bonjour“ oslovila meziná-
rodním „hello“. Podle mého nervozního výrazu bezpeč-
ně poznala, že nejsem jejich. 

Cizinec se pozná i na přechodu pro chodce. Zatímco
domácí kráčejí po „zebře“ stejným, většinou volnějším,
tempem jako po chodníku, chodec odjinud popoběhne,
aby motoristům zbytečně ve vozovce nepřekážel.
Místní jsou si svojí předností na přechodu tak jistí, že
se už ani nerozhlížejí. 

A ze všeho nejméně se spěchá na sobotních
a nedělních trzích. Prodejci o svém zboží dlouze poví-
dají, ochotně vše předvádějí a nabízejí k ochutnání.
Pokud se vypravíte jen pro pár kousků zeleniny pro pří-
pravu svátečního oběda, rezervujte si více času. Někdy
se spíše vyplatí si ten oběd dát přímo na tržnici -
i s nezbytnými ústřicemi a vínem.

Pod svícnem bývá největší tma
Zatímco Belgičané si na údržbě parků a zahrad

dávají záležet a květinové záhony obměňují několikrát
do roka, v dodržování nařízení a směrnic Evropské unie
už tolik pečliví nejsou. Inu, pod svícnem je největší
tma. Neoznačené zboží v regálech obchodů a chybějící
cedule na vstupních dveřích s otevírací dobou – na to
si člověk musí zvyknout. Stačí vědět, že většina obcho-
dů je otevřená do šesti nebo trochu déle a v neděli je
zavřeno. Jde se přece na trh!

To, co našince překvapí, jsou hygienická pravidla.
Hlavně ve starších budovách, třeba ve školách, jsou
toalety dosud společné pro dámy i pány, zádveří prak-
ticky neexistuje, často chybí mýdlo a k mytí rukou musí
postačit jen studená voda. Překvapilo mě také, že
v lékárnách nenosí personál bílé pláště, ale běžné oble-
čení. Když jsem jednou musela vyhledat praktického
lékaře, vítal mě ve dveřích muž ve flanelové košili a dží-
nách. V první chvíli mě napadlo, že je to údržbář, ale
pak se ukázalo, že je to opravdu lékař.

V restauracích cesta na toaletu často vede kolem
stolku, na kterém jsou košíky s nakrájenou bagetou
a máslem v mističkách nebo kolem naskládaných pře-
pravek s potravinami. V některých provozovnách jsou
stoly a židle namačkány na sebe tak, že prodrat se na
onu místnost je celkem krkolomný výkon. I v luxusních
restauracích by se našly prohřešky proti normám.
V jedné z takových vede otevřené schodiště do patra
přímo nad hlavami hostů sedících kolem stolů.

Samostatnou kapitolou by bylo srovnání mateřských
škol či školních jídelen. Pro ilustraci stačí zmínka, že
děti ve školkách se nejenže nepřevlékají a nepřezouvají,
ale v botičkách i spí. Ve školních jídelnách mají malí
strávníci privilegium servírovat si jídlo sami. Na posled-
ního pak většinou zbude jen příloha. 

Nabízí se otázka, zda my to s tou přísností a úzkost-
livostí příliš nepřeháníme. Pravda bude asi někde upro-
střed… 

(red)
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Každý druhý rok v srpnu se promění hlavní 

bruselské náměstí v květinový koberec utkaný 

z tisíců květů begonií.

Brusel je město, kde se nespěchá
Jak se našincům, které osud zavál na nějakou dobu za hranice, žije v cizí zemi? Jak vnímali kulturní rozdíly? Jak si zvykali na jiné životní

tempo, specifický humor či rozdílné hygienické návyky? O tom je nový seriál příběhů lidí spjatých s Kolovraty, kteří pracovně nebo z jiných
důvodů pobývali v cizině. První díl je věnovaný Belgii. O životě v zemi komiksů, pralinek, hranolků či stovek druhů piva vypráví Blanka
Oujezdská, která strávila tři roky v Bruselu.
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Kolovratský dloubák poprvé
V předposlední srpnovou sobotu 2015
jsme uspořádali sice už 12. ročník

prázdninového nohejbalového turnaje
trojic v Uhříněvsi, ale poprvé pod názvem
Kolovratský dloubák 2015. 

V Uhříněvsi se nakonec sešla konkurence deseti
týmů, což vzhledem k termínu, ve kterém se konalo
mnoho nohejbalových turnajů v okolí, bylo super. Náš
oddíl postavil dvě trojky – Áčko a Béčko. Áčko
nastoupilo ve složení Pavel Martínek, Jirka Dlouhý
a Honza Burian. Béčko se představilo v trojici Petr
Souček, Karel Měřínský a Tomáš Neoral. Sedmý do
party Petr Pavlů posílil hostující tým Podolí. 

V základních pětičlenných skupinách se našim
týmům dařilo zcela odlišně. Áčko postup do čtvrtfiná-
le zachraňovalo v posledním zápase a do postupové
osmičky proklouzlo ze čtvrtého místa. Naopak Béčko
si ve skupině poradilo se všemi soupeři a postupova-
lo z místa prvního. 

Bohužel tato sku-
tečnost neznamenala
nic jiného než vzájem-
né derby hned ve
čtvr tfinále. V něm
jsme sehráli vyrovna-
ný zápas, který rozho-
doval až poslední míč.
V prvním setu mělo

navrch Béčko 10:9, ve druhém mělo navrch Áčko
10:9. Musel následovat třetí set, ve kterém nejdříve
tahalo za delší provaz Béčko, vypracovalo si vedení
9:7. Ani to jim nestačilo a radovalo se Áčko po vítěz-
ství 10:9. Škoda, že na tento vzájemný souboj došlo
už ve čtvrtfinále, hrál se pěkný nohejbal a bylo to
super zápas! 

Škoda že Áčko se v dalším průběhu turnaje k před-
vedené hře ze čtvrfinále už znovu nepřiblížilo; prohrá-
lo své další dva zápasy a skončilo na celkovém čtvr-
tém místě. Na pátém místě skončilo naše Béčko. 

Poháry si z Uhříněvsi odvezli jiní – 1. místo My dva
a strašák (Čachotský, Lacko, Král), 2. místo Hořovice
(Šebek, Drábek, Lukavský) a 3. místo Mezouň
(Tomáš Braun, Radovan Kouba, Pavel Havránek). 

Díky všem za předvedenou hru a těším se na další
nohejbalové setkání! Zároveň děkuji všem, kteří se
podíleli na organizaci turnaje!

Kompletní výsledkový servis: http://nohejbal-uhri-
neves2015.maestroclub.cz/. 

za pořadatele Petr Souček

Nohejbalový oddíl MAESTRO CLUBU
Kolovraty pořádá nábor nohejbalistů do
svých řad, který je určen pro muže a ženy

od 15 do 99 let. Hledáme nohejbalisty, kteří s námi
budou hrát 3. třídu pražské soutěže. Přijďte se podívat
na trénink – každé úterý a čtvrtek ve večerních hodi-
nách v kolovratské tělocvičně (Mírová 57/47, Praha 10
– Kolovraty). Pokud preferujete rekreační nohejbal,
můžete využít středeční tréninky ve večerních hodi-
nách, které probíhají v tělocvičně Lidový dům
v Uhříněvsi. Info: www.maestroclub.cz (kontakt: Petr
Souček, soucek@maestroclub.cz, tel. 604 695 462).

Volejbalistky a volejbalisté z oddílu
MAESTRO CLUBU Kolovraty hledají další
spoluhráče. Pojďte si přijít nezávazně

zahrát. Tréninky každou neděli od 18 hodin v tělocvič-
ně Kolovraty. Začínáme 4.10.2015! Určitě zavolejte
na telefon 724 009 826 a/nebo napište na 
jan.ruzicka@gmail.com. Těšíme se na Vás.

Karate, volejbal či minivolejbal
Karate, volejbal či minivolejbal. Co mají tyto aktivity společného? Tak například těmto spor-

tům se může vaše dítě začít věnovat v každém věku a to bez rozdílu váhy či pohlaví. Rozvíjí a
utváří osobnost dítěte a pomáhá mu s lepší koordinací těla. Když navíc zmíníme, že je najdete
v blízkosti vašeho bydliště pod záštitou velmi zkušených trenérů například z řad reprezentace,
pak má většina rodičů rozhodnuto, že to je to pravé pro jeho dítě. 

Sportů je dnes pro děti celá řada, ale která aktivita je ta vhodná právě pro
vaše dítě? Kde najdu nejlepší a současně cenově dostupný kroužek?

Zkušení rodiče radí: „Nejprve je potřeba si vybrat nejlepší organizace
v okolí školy či bydliště, kam jsme ochotni dítě svěřit a porovnat
nabídku jednotlivých sportů, resp. organizací“. Položme si otázku,
proč to tak vlastně je? Odpověď je celkem jednoduchá. Každý z nás
chce vědět, že je jeho dítě v bezpečí, pod kontrolou zkušeného peda-
goga a navíc, že se rozvíjí. Kvalita tréninků je velmi často spojená

s kvalitou a zázemím sportovní organizace. U větší sportovní organi-
zace předpokládáme, že bude mít nastavené velmi vysoké nároky na

své trenéry. Bude si vybírat jen ty nejlepší. Naopak kvalitní trenéři vědí,
že se mohou realizovat pouze ve větší sportovní organizaci, která má zájem

na rozvoji jich samotných i dětí. Navíc je takovýto klub často levnější, jelikož má
lepší finanční zázemí. Pochopitelně stovky spokojených členů jsou pro nás rodiče zárukou kvality. 

Sportovní kroužek naučí dítě sebedůvěře či týmové páci
Řada méně zkušených rodičů se často ptá: „Je vůbec sportovní aktivita důležitá pro mé dítě?“ Pokud

chcete své dítě rozvíjet a chcete pro něj to nejlepší, pak rozhodně ano. Trénink v kvalitním sportovním klubu
není jen místem, kde se děti setkávají jako v běžném kroužku. Je to místo, kde jsou dětem prostřednictvím
sportu vštěpovány morální hodnoty a kde se děti učí sebedůvěře, vnímání zdravé motivace, či práci v týmu.
Dítě musí pochopit, že ne vždy člověk vítězí, ale je důležité se nevzdat a pracovat na sobě. Buďme rádi, že
mají v dnešní době naše děti často vše, na co si vzpomenou. Jistě chceme našim dětem dát to nejlepší.
I z tohoto důvodu je sport, pod odborným vedením kvalitních trenérů, důležitější než dříve. Kde jinde, než ve
sportu, se děti mají naučit, že nic v životě není zadarmo a musí na sobě pracovat. Zdravá motivace dítěte je
také velmi důležitá, ale bohužel často velmi opomíjená. Sport nesmí být jen pohybovou průpravou a bezhlavé
hnaní se za vítězstvím. Hlavním tématem sportovního klubu tedy musí být stanovení dlouhodobého cíle pro
každé dítě, kterého chce daný jedinec dosáhnout. 

Pokud hledáte sportovní klub vhodný pro Vaše dítě, pak by vám neměly uniknout kluby SK KAMIWAZA
KARATE a SPORT CLUB SPIRIT (VOLEJBAL/MINIVOLEJBAL). Tyto kluby zajišťují sportovní aktivity pro stov-
ky svých členů, kterým navíc nabízí možnost dalších aktivit, jako jsou soustředění, tábory, závody, či výlety.
O kvalitách obou klubů hovoří například profesionální trenéři z řad reprezentace ČR a se zkušenostmi z mezi-
národních závodů. 

U obou klubů probíhá nábor nových členů a členek během celého školního roku. První tréninky si
můžete vyzkoušet zcela nezávazně a zdarma. 

Více informací:
SK KAMIWAZA KARATE, o.s. – KARATE, www.KARATE1.cz, www.kamiwaza.cz, tel.: 776 840 273
SPORT CLUB SPIRIT – VOLEJBAL/MINIVOLEJBAL, www.spirit-sport.cz , tel.: 724 087 228

Filip Miler

TK SPORT KOLOVRATY
nabízí všem kolovratským dětem:

ZAHRAJTE SI S NÁMI V ZIMĚ KOŠÍKOVOU

KDE?          V tělocvičně ZŠ Kolovraty, Mírová ul.

KDY?          Každý čtvrtek od 15. října až do konce března

V KOLIK?    Mladší děti:   od 17,15 do 18,00 hod.
                  Starší děti:    od 18,00 do 19,00 hod.

ZA KOLIK? Díky získání podpory z grantů MČ 
                  je částka do konce letošního roku 350 Kč

PŘIHLÁŠKY A PLATBA:  do 5. října mezi 7,00 a 7,45 hod.
                                     v MŠ Kolovraty

Hana Vlastníková
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SOKOL KOLOVRATY 
na startu další sezóny

V druhé polovině prázdnin se začal fot-
balový oddíl chystat na vstup do další
sezony. Na jejím konci, tedy na jaře,

oslaví fotbal v Kolovratech 90 let. 
Zatím ale funkcionáři a trenéři napínají síly

k tomu, aby byl klub připraven na podzimní nápor
zápasů a tréninků. Přes léto se nám podařilo dokončit
kurt na beachvolleybal a rekonstruovat kabiny v hlav-
ní budově. 

V srpnu začala i sportovní příprava jednotlivých
kategorií. Muži se po roce v pražském přeboru připra-
vovali opět na 1.A třídu. Přípravu absolvoval kádr
doplněný o některé dorostence a hráče B-týmu
v domácím prostředí areálu Sokola. Dorostenci
a starší žáci na závěr přípravného období odjeli dola-
ďovat formu na čtyřdenní soustředění na Smejkalově
Boudě. Obě družstva dorostu budou hrát pražskou
první třídu, starší žáci, již potřetí v řadě, budou hrát
pražskou nejvyšší soutěž – Přebor Prahy. 

Na soustředění před sezonou vyrazili i trenéři s hráči
přípravek a mladších žáků. Ti si užili čtyři slunečné dny
v Lánově u Vrchlabí. Fotbalisté těchto kategorií si osvě-
žili své fotbalové dovednosti, ale zbyl čas i na výlet
nebo fotbalovou olympiádu. Dohromady měli trenéři
mládeže v posledním týdnu v srpnu na soustředění 
80 hráčů od šesti do osmnácti let. 

V září se naplno rozběhne kolotoč zápasů a trénin-
ků ve všech kategoriích. Budeme rádi, když si najdete
na hřiště cestu a podpoříte naše fotbalisty v zápa-
sech. Jejich rozpis, stejně jako termíny tréninků jed-
notlivých kategorií, najdete na stránkách oddílu.
Závěrem bychom chtěli pozvat zájemce o fotbal,
kluky a holky narozené v letech 2003 až 2010 do
našich přípravek a do oddílu mladších žáků. Nábory
probíhají v rámci tréninků – kontaktujte trenéry a při-
jďte si vyzkoušet fotbal v Kolovratech. 

Kurt na beachvolleybal funguje i pro veřejnost a je
možné si ho pronajmout jednorázově i na více vstu-
pů. Informace o cenách a kontaktu najdete na
www.sokolkolovraty.cz . 

Tomáš Reitmeier

Studio Sport zahájilo novou sezónu
Tradiční srpnové soustředění v jihočeské Růžené zahájilo sezónu družstev Studia Sport.

Krásné počasí a výborné tréninkové podmínky chceme zužitkovat v nadcházejících
mistrovských zápasech.

Hned následující víkend po soustředění hrála druž-
stva mladších a starších žákyň turnaje Velké ceny
Prahy na kurtech Meteoru v Libni. Hodně foukalo,
bylo to náročné, ale nakonec z toho bylo druhé místo
pro mladší a čtvrté místo pro starší žákyně. Až vyjde
Kolovratský zpravodaj, budou mít tyto týmy za sebou
i kvalifikace pro Přebor Prahy. 

Tentokrát se hraje v tělocvičnách, a doufáme, že to
dopadne dobře. Do soutěží Přeboru Prahy je přihlá-
šeno celkem 6 družstev Studia Sport – tři týmy
v minivolejbalu, mladší žákyně, starší žákyně a kadet-
ky. Cílem je pochopitelně jako už mnoho let – aspoň
jedna medaile pro Studio Sport!

Musíme doplnit zprávy i o našich odchovankyních.
Bývalé kapitánky Studia Sport – sestry Veronika
Dostálová a Tiziana Baumruková se chystají na
vrcholné reprezentační akce. Veronika bude na postu
libera hájit české barvy na Mistrovství Evropy žen
v Nizozemsku a Belgii. 

Tiziana je kapitánkou reprezentace juniorek do 
20 let a jako nahrávačka startuje na Mistrovství světa
v Portoriku. Další hráčky se chystají na svoje soutěže
v Extralize juniorek a kadetek. O průběhu sezóny
budeme informovat v dalších číslech Kolovratského
zpravodaje.

PaedDr. Jiří Baumruk, studio-sport.cz

Starší žákyně Studio Sport na VC Prahy

Reprezentace do 20 let před odletem na MS 

v Portoriku, Tiziana druhá zleva dole

Pohodové cvičení s Alenou Svobodovou
každou středu od 18.40 do 19.40 hod. v malé tělocvičně, Mírová 57, Kolovraty

Cílem cvičení bez poskakování je nenásilné protažení těla a uvolnění kloubů. Závěrečný čas je věnován 
krátké masážní technice. Každá hodina je originální. Do cvičení jsou zahrnuty cviky rehabilitační 

i prvky z čínských sestav. Celá cvičební hodina je doprovázena příjemnými melodiemi 
a je koncipována tak, aby přinášela uvolnění těla, dobrou náladu a energii pro další dny.

cvičitelka zdravotní tělesné výchovy – www.alenkasvobodova@seznam.cz

Salon Kolovraty
Mírová 20/54

       Kadeřnické služby
       Hofmanová Lucie:        724 910 221
       Nováková Pavla:           734 500 768

       Masérské služby
       Bimbová Vlasta:           732 788 965
       Schwarzkopfová Ilona:   603 324 375

Novinky:
Prodlužování vlasů • Reflexní terapie

Od září 2015 změny cen masáží:
informace v provozovně



INZERCE
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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
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