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Úvodník starosty

Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zdravím na
začátku prázdnin. Po skon-
čení léta bude pro všechny
z nás nepříjemným překva-
pením hustá doprava. Příči-
nou je rekonstrukce silnice
Přátelství (Černokoste-

lecká), mezi Uhříněvsí a Říčany. Naprosto nero-
zumím tomu, proč Technická správa komunikací
v rámci rekonstrukce nezvýší bezpečnost například
kruhovým objezdem na křižovatce mezi ulicemi
Přátelství, K Říčanům a odbočkou na Královice.
Odpovědí na mé podněty bylo sdělení, že stavební
povolení platí od roku 2010, takže už není čas na
změny. Ohledně objízdných tras v současnosti jed-
náme, aby zátěž pro Kolovraty byla minimální. Bo-
hužel je jen málo alternativ, a proto nelze zaručit,
že řidiči budou tyto objízdné trasy respektovat.

K pozitivním zprávám patří ta, že jsme obdrželi
část finančních prostředků na rekonstrukci Do-
mova s pečovatelskou službou i hasičské zbroj-
nice. V současné době probíhají přípravy na
rekonstrukci, která by měla začít v létě. Paralelně
pracujeme i na výběru dodavatelů oprav silnic
a dalších stavebních akcí.

Vyjma investičních věcí se nám povedlo dohod-
nout úpravy některých smluv z minulých let. Jde
především o úpravu smlouvy k bankomatu, který
je v budově úřadu, a změny ve smlouvě k provo-
zování restaurace u penzionu.

Samostatnou kapitolou je školství. Bohužel
stále trvá situace, kdy není místo pro všechny
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Editorial
Milí čtenáři,

v Kolovratech žije
spousta šikovných lidí,
kteří se věnují kumštu.
Kromě výtvarníků
máme čest poznat
i autory literárních po-
činů. V nedávné době

vydaly svá díla tři dámy. Koncem dubna to byla
Kateřina Antošová, která v Infocentru s kni-
hovnou pokřtila druhý díl svého Paradeníku.
Lektorka prožitkového zpívání Zuzana Vlčin-
ská „přivedla na svět“ ilustrovaný zpěvník Písně
na cesty krajinami duše a Petra Janoušková,
která umí poradit s výchovou dětí, vydala svoji
nejčtenější e-knihu Šťastné dítě, spokojený
rodič v tištěné podobě. 

Ani muži nezaostávají. Jubilant Jiří Vondro-
vic publikuje svoje povídky. Zatím ne v našem
čtvrtletníku, ale co není, může být… A když
jsme u těch jubileí, narozeniny slaví i JazzBáby.
Sice jen patnácté, ale vzhledem k úctyhodnému
věku členek tohoto souboru je to důvod k velké
oslavě. Je obdivuhodné, jak se kolovratské se-
niorky dovedou radovat nejen z každoroční
premiéry nové hry, ale i z pravidelných zkou-
šek, kdy se mohou sejít a užívat si života. Pokud
má takhle vypadat stáří, nemáme se čeho bát…

Příjemné léto plné uměleckých zážitků přeje 
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

předškoláky. Navýšení počtu míst v mateřské
škole je podmíněno rozšířením stravovacích pro-
stor. V naší městské části je absolutní deficit v ka-
pacitě jak školní jídelny, tak i kuchyně. Na tento
problém soustavně upozorňujeme pražský magis-
trát. Zároveň žádáme o výstavbu druhého stupně
ZŠ, jehož součástí by byla kuchyň s jídelnou
a školní tělocvična. Školní jídelna s kuchyní musí
umožňovat výběr z více variant jídel a pokrýt
nejen požadavky celkového počtu dětí, ale i uči-
telů. Následně by současná školní jídelna ve více-
účelové budově mohla sloužit pro další strávníky
ze školky.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se po-
dílejí na přípravě kulturních a společenských akcí
v Kolovratech. S mnohými z Vás jsem se potkal na
Velikonočním jarmarku, Kolovratském majálesu,
Rybářských závodech, Kolovratském parníku
a dalších akcích. Velký dík patří zejména všem
sponzorům, bez kterých by akce nemohly být tak
rozsáhlé jak jsou. Obdobně děkuji i všem dobro-
volníkům, kteří pomáhají s organizací. Zvláštní
poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří 
organizovali jak Čarodějnice, tak Kolovratský
parník, dále Natálii Halmanové – hlavní organizá-
torce Kolovratského majálesu, a nakonec své zá-
stupkyni Stanislavě Bartošové, která měla na sta-
rosti Dětský den.

S přáním krásného léta
Mgr. Klecanda Antonín, starosta

Slovo zástupkyně starosty

Vážení spoluobčané, milí
sousedé,

vždy, když se do Kolovrat
a Lipan vracím z větší či
menší dálky, uvědomím si to,
co už nám často připadá
zcela samozřejmé… jak to
máme u nás hezké. Stejně

příjemně překvapeni bývají i návštěvníci naší měst-
ské části – ať už čistotou a upraveností veřejného
prostoru, sousedskými vztahy či venkovskou oázou
v rámci Prahy. O to víc zaskočí věci negativní, jako
jsou často zbytečná nedorozumění mezi lidmi,
nebo když čerstvě osazené květináče přímo u úřadu
odolaly nenechavým rukám pouhých pár dní.

Zlepšování kvality života v naší městské části -
to je hlavní cíl, o nějž bychom měli usilovat ať už
jako běžní občané nebo o to víc jako zástupci
obce. Jednoduše, snažit se dělat maximum, i když
si člověk může sem-tam připadat jako bojovník
s legendárními větrnými mlýny. 

Jako důležitou věc vnímám kvalitu životního
prostředí pro místní občany. Proto se nechci smířit
s tím, že ve zpracovávaných a připravovaných do-
kumentech územního plánování (jako je Metro-
politní plán) ubývá zeleň – a to zejména tam, kde
má plnit ochrannou funkci proti negativním vli-
vům z budoucího dálničního okruhu pro naše ob-
čany. Stejně tak vnímám jako riziko velký nárůst
bytové zástavby, který má Metropolitní plán u nás
umožňovat, pokud nejde ruku v ruce s dostateč-
ným zajištěním občanské a další vybavenosti.

Uplynulé jaro však bylo také ve znamení
mnoha společenských a kulturních akcí. Za větši-
nou z nich stojí spousta dobrovolnické práce míst-
ních spolků, organizací a občanů. Chci tedy touto
cestou poděkovat nejen všem spolupracovníkům

Dětského dne, který jsem měla tu čest připravo-
vat, ale i všem dalším, kdo se na těchto akcích po-
díleli a podílejí. A zároveň bych chtěla vyzvat ty
z Vás, kteří někdy třeba zbytečně váhají, než se
k ostatním připojí. Protože i tyto akce jsou důle-
žitou součástí dobré kvality života u nás. 

Dětský den je také předzvěstí prázdnin a dovo-
lených. Přeji všem jejich příjemné prožití – ať už
ve větších či menších dálkách, nebo třeba i doma,
kde je přece také hezky. 

Mgr. Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty

Zamyšlení zástupkyně 
starosty

Vážení kolovratští a lipanští
spoluobčané!

Na jedné z řady předná-
šek, které jsem po nástupu
do funkce zástupkyně sta-
rosty absolvovala, jsem vy-
slechla od veřejně působící
kolegyně velmi zajímavá

slova, jež mě hluboce oslovila. Je vcelku jedno,
kdo je vyslovil, ale týkala se toho, že nikdy není
na škodu používat tři základní slova: „Prosím“,
„Omlouvám se“ a „Děkuji“.

Vzpomínám si na tuto paní a její výroky i nyní,
kdy se pomalu začíná blížit polovina našeho
funkčního období.

Prosím Vás tedy, abyste se i nadále, nebo na-
opak nově, zapojovali do veřejného života naší
městské části. Zároveň Vás prosím o shovívavost
k nezřídka zdlouhavým naplňováním projektů ve-
doucích k pozitivnímu rozvoji naší městské části.

Omlouvám se, že se nám ne pokaždé daří vyře-
šit spletité problémy spojené s chodem městské
části. Některé z nich, jako například řešení parko-
vání v oblastech přilehlých k vlakové zastávce,
jsou pak kompromisem - optimální možností mezi
řešeními směřujícími především k bezpečnosti
všech obyvatel městské části.

A konečně, děkuji všem, kteří děláte maximum
pro zabezpečení chodu městské části a přicházíte
s novými nápady. Ať už se jedná o zaměstnance
úřadu, všech příspěvkových organizací (školy,
školky i penzionu), ale i místní podnikatele a dob-
rovolníky všeho druhu.

Závěrem přeji Vám všem příjemné prožití let-
ních dní. Některé z nich budou zcela určitě pra-
covní, jiné plné volna na zasloužené dovolené. Tak
či tak, přeji Vám, ať jsou plné radosti.

Mgr. Kateřina Čuřínová, zástupkyně starosty

Městská část Praha–Kolovraty

se letos poprvé 

připojí k pořadatelům 

sousedských slavností

Zažít město jinak
v sobotu 17. září 2016

Připojte se také!

Více: Infocentrum s knihovnou

www.zazitmestojinak.cz
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Návrh Metropolitního plánu
může být zveřejněn už brzy
Práce na přípravě nového územního plánu Prahy
– Metropolitního plánu, který se týká celého
území Prahy včetně naší obce, jsou v plném
proudu.

Dle optimistických předpokladů pořizovatele
může dojít ke zveřejnění návrhu již začátkem pod-
zimu (reálně spíš však později). V případě zveřej-
nění návrhu mají občané možnost podat k návrhu
tzv. připomínky (může je podat kdokoliv, ale ne-
jsou závazné a jejich neakceptace nemusí být zdů-
vodněna) nebo námitky (může je podat vlastník
dotčeného pozemku nebo tzv. zástupce veřej-
nosti; o námitkách se musí rozhodnout včetně
odůvodnění). 

Protože na podání námitek a připomínek je
vždy omezená lhůta, doporučujeme průběžně sle-
dovat úřední desku či další veřejně dostupné
zdroje.

Mgr. Stanislava Bartošová

Péče o „předzahrádky“
Úřad MČ žádá občany, kteří se podílejí na

údržbě tzv. předzahrádek (pruhy veřejné zeleně
před svým pozemkem) a chtějí se o ně starat i na-
dále, aby kontaktovali Odbor správy majetku
ÚMČ (Vlaďka Matinová, tel. 267 713 083, linka
122, e-mail: spravamajetku2@kolovraty.cz) kvůli
vzájemné domluvě na této péči (viz pravidla níže)
a možnosti předat informace pracovníkům údržby
starajícím se o zeleň. Děkujeme za spolupráci.
Pravidla péče o předzahrádky (pozemků MČ)
soukromými osobami:
• Uživatel bude na své náklady sekat travní po-

rost v dostatečném intervalu a s ohledem na
klimatické podmínky.

• Uživatel opatří předzahrádku označením dle
dohody s ÚMČ.

• Pokud nebude předzahrádka ze strany uživa-
tele dostatečně udržovaná, uživatel bude ak-
ceptovat zajištění údržby ze strany majitele.

• Uživatel je oprávněn vysazovat na předza-
hrádce vhodné květiny. Vysazování keřů či ji-
ných dřevin podléhá předem schválení ÚMČ. 

• Uživatel není oprávněn předzahrádku oploco-
vat, umisťovat na předzahrádce jakékoli před-
měty či stavby, či měnit povrch předzahrádky
(např. odstraněním či zmenšením travnaté plo-
chy).

Mgr. Stanislava Bartošová

Výstavbu nové školy v Kolovratech podporují
i starostové okolních městských částí
■ Na dubnové schůzce se starostové okolních městských částí zabývali nedostatkem školských
zařízení. Podle demografické studie Městské části Praha–Kolovraty i správního obvodu Prahy
22 je výstavba nových mateřských a základních škol nutná. Starostové proto podepsali spo-
lečné komuniké o vzájemné podpoře těchto strategických investičních akcí a jejich prosazování
u pražského magistrátu.

MČ Praha–Kolovraty jedná o výstavbě s Odborem strategických investic (OSI). Jde o výstavbu druhého stupně
základní školy minimálně s deseti třídami a také s tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou. Konkrétní studie, podle
níž bude škola umístěna na Července, byla vypracována už v minulém roce. Poté byla postoupena na Odbor stra-
tegických investic, který na projektu dále pracuje. „Minimální náklady se odhadují na 100 milionů Kč bez DPH.
Již nyní je problém, aby se děti dostaly do škol v Uhřínevsi. Dělení kolektivu, problematická doprava a dojíždění
tří až čtyř tříd v každém ročníku je dlouhodobě nemyslitelné. Přestože byly posíleny autobusy, dojezdová doba
pro děti se stále zvětšuje,“ uvedl starosta Kolovrat Antonín Klecanda.

Po nové škole volá i Uhříněves
Podle uhříněveského starosty Martina Turnovského je na
tom třetí škola v této městské části podobně. Na základě
demografických studií bude nutné pro umístění nových
žáků vybudovat v Uhříněvsi areál s kapacitou tří tříd v kaž-
dém z devíti ročníků. Součástí areálu má být školní tělo-
cvična s venkovním sportovištěm a jídelnou. „Náklady se
odhadují na 268 milionů Kč bez DPH. V souvislosti s roz-
sáhlou bytovou výstavbou v Uhříněvsi a okolí hrozí v bu-
doucnu nedostatek míst. Druhý stupeň v Kolovratech tento
problém nevyřeší,“ zdůraznil Turnovský. Třetím diskutova-
ným projektem je školka v Městské části Praha-Královice,

která by měla vzniknout v budově dnešního úřadu. Starostové podepsali společné komuniké, které deklaruje vzá-
jemnou podporu těchto důležitých akcí. Konkrétně se jedná o starostku Benic Ing. Hanu Karasovou, starostu
Kolovrat Mgr. Antonína Klecandu, starostu Královic Ing. Josefa Pluhaře, starostu Nedvězí Vlastimila Vilímce
a starostu Uhříněvsi Ing. Martina Turnovského. 

„Do budoucna je nutné ještě jednat o mateřských školách. Podle současných demografických studií je zcela
patrné, že jejich kapacita není dostačující. V Kolovratech je společná budova školy a školky. Kdyby byla přistavěna
větší škola, uvolní se prostory v současné budově pro třídy předškoláků,“ dodal starosta Kolovrat. –red-

Parkovací zóny v ulicích poblíž trati se osvědčily
Ačkoliv zóny s dopravním omezením vznikly v devíti ulicích v okolí vlakové za-
stávky teprve před několika týdny, přespolní řidiči se jim už vyhýbají. Polo-
prázdné ulice, kterými lze nyní bezpečně a plynule projíždět, si pochvalují nejen
obyvatelé přilehlých domů, ale i policisté.
„Parkovací zóny se osvědčily v neskutečně krátkém čase, což jsme ani nečekali. Zatímco v prv-

ních dnech jsme každý den řešili dvacet až třicet přestupků, po měsíci to už byly jen tři případy denně, což je
standardní jev. Naši strážníci neúnavně a trpělivě vysvětlovali hlavně přespolním, co nové značení obnáší. Do
měsíce většina z nich nový parkovací řád začala respektovat. Svědčí to tedy nejen o důsledných kontrolách na-
šich strážníků, ale také o odpovědnosti místních i dojíždějících řidičů,“ popisuje výsledky monitoringu velitel
kolovratských strážníků Vladimír Bačák. 

Při zkušebním provozu nových zón s dopravním omezením strážníci současně reagovali na podněty obyvatel
dotčených ulic a společně s vedením MČ spolupracovali na budoucích změnách některých parkovacích míst
v ulici Na Parkáně, a také v ulici U Železnice kvůli zásobování hospody. „Nová místa vzniknou také v ulici
Nad Parkánem, kde byla obytná zóna již dříve. Počítáme s dalšími parkovacími místy ještě v ulicích Na Čer-
vence a Albíny Hochové,“ doplnil Vladimír Bačák. 

Upozornil také, aby řidiči neparkovali v protisměru. „Dle zákona smí řidič parkovat pouze vpravo ve směru
jízdy. Tento zlozvyk či lenost popojet dál, otočit se a zaparkovat ve správném směru se může motoristům vymstít
při špatné viditelnosti zejména v zimních měsících, kdy je takto obráceně zaparkovaný vůz z pohledu projíž-
dějícího řidiče špatně vidět,“ varuje policista. –ouj-

Úřad hledá dobrovolníky do komisí senátních voleb
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016. Pokud by bylo třeba volit také 
ve 2. kole, konalo by se ve dnech 14. a 15. října 2016. Samotné volby se budou v MČ Praha–Kolovraty
konat ve třech volebních okrscích, a to opět ve dvou v Kolovratech a v jednom v Lipanech. 

Už nyní lze podávat žádost o vydání voličského průkazu (voličům, kteří nebudou moci volit v příslušném vo-
lebním okrsku) u zdejšího úřadu, a to na formuláři s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě
s uznávaným eletronickým podpisem voliče, případně prostřednictvím datové schránky úřadu: xa2a9sv. Lhůta
pro podávání žádostí končí 30. září 2016, přičemž nejdříve mohou být voličské průkazy vydávány až 22. září 2016. 

V souvislosti s konáním voleb je třeba zajistit pro tři okrskové volební komise dostatečný počet členů. Proto
vyzýváme občany, mají-li zájem o tuto činnost, aby se nahlásili elektronicky na e-mailové adrese: tajemnik@ko-
lovraty.cz. Přednost mají politické strany a hnutí, jejichž kandidáti se zúčastní voleb. Proto přihláška dalších členů
komisí je přijímána s výhradou a zájemci budou doplněni do příslušného počtu až po obsazení volebními stranami.
Každý zájemce bude včas informován. Bližší informace poskytne tajemnice úřadu Radana Šímová, nebo pracov-
nice podatelny Renáta Nováková.

–red-

Prázdninový provoz služeb:
■ Pobočka České pošty, 
pondělí–pátek: 11:00 – 18:00 hod.

■ Ordinace praktické lékařky MUDr. Hany Boži-
novové bude 7.–8. 7. 2016 zavřená. Předběžná do-
volená: 15. 8.–2. 9. 2016

■ Lékárna bude mít zavřeno v těchto dnech: 7.–8. 7.,
11.–15. 7., 15.–31. 8. a 1.–9. 9. 2016

■ Infocentrum s knihovnou bude otevřeno kromě
pondělí 4. 7. a soboty 30. 7. s upravenou provozní
dobou:
      7. – 22. 7.   13:00 – 17:00 hod.
  25. 7. – 5. 8.   12:30 – 19:00 hod.
      8. – 12. 8.   13:00 – 17:00 hod.
    15. – 31. 8.   12:30 – 19:00 hod.
 sobota 27. 8.   09:00 – 12:00 hod.
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Usnesení Zastupitelstva 
MČ Praha-Kolovraty

2. zasedání – 24. února 2016

Jmenování kronikářky
ZMČ schválilo jmenování Mgr. Blanky Hla-
váčkové kronikářkou od 1. února 2016.

Spolupráce při povodňových opatřeních
ZMČ schválilo Memorandum o vzájemné
spolupráci při povodňových opatřeních na
vodním toku Rokytka.

Neplatná usnesení z roku 2008
ZMČ vzalo na vědomí informaci Kontrol-
ního výboru o neplatnosti usnesení 21, 
22 a 23/2008.

3. zasedání – 30. března 2016

Podpora volnočasových aktivit
ZMČ schválilo poskytnutí dotací v rámci
Programu pro poskytování dotací na pod-
poru volnočasových aktivit v roce 2016 ve
výši 380 tisíc Kč.

Schvalování prohlášení samosprávných or-
gánů městské části
ZMČ podle § 94 odst. 3) zákona č. 131/2000
Sb., o hl. městě Praze, ve znění pozdějších
změn a doplnění, si vyhrazuje rozhodovat
a schvalovat prohlášení (memoranda) o zá-
ležitostech patřících do samostatné působ-
nosti, ve spolupráci s jinými městskými
částmi nebo obcemi. 
ZMČ pověřilo starostu potvrzováním schvá-
lených dokumentů výlučně na základě přija-
tých příslušných usnesení.

4. zasedání – 27. dubna 2016

Hospodaření příspěvkových organizací
ZMČ schválilo účetní závěrky a výsledky hos-
podaření ZŠ, MŠ a DPS.

Společné komuniké starostů Prahy 22
ZMČ vzalo na vědomí Společné komuniké
starostů městských částí Prahy 22 o podpoře
zařazení výstavby školských zařízení do se-
znamu významných investičních akcí v me-
tropoli. 

Přijetí daru – terasy u DPS
ZMČ souhlasí s bezúplatným převodem 
– přijetím nemovitého daru přístavby dře-
věné terasy o výměře k objektu Domu s pe-
čovatelskou službou od nájemce a dárce
firmy VORIMEX JR. 

Rekonstrukce a provozování sportovního
areálu V Haltýři 
ZMČ Praha–Kolovraty revokuje usnesení
z 24.2. a souhlasí s renovací koupaliště,
včetně jeho areálu, a s vyhledáním jeho pro-
vozovatele. ZMČ Praha-Kolovraty schvaluje
výdaje z vlastních prostředků v maximální
výši 20% uznatelných nákladů, maximálně
však 1,99 milionu Kč.

Dotace na vytápění šetří kapsu i přírodu
■ Pro občany Prahy jsou v současné době vypsány dva dotační programy. Prvním jsou
Kotlíkové dotace s poměrně vysokou finanční podporou. Tato dotace se týká jen těch ža-
datelů, kteří topí pevnými palivy. V příštích letech dojde ke zpřísnění legislativy, a proto
každý bude muset mít na svůj kotel provedenou revizi. Tu ale nebude možné získat na
kotle s ručním přikládáním, ani na neekologické kotle. Majitelům kotlů, kteří nemají do-
statek financí na pořízení ekologičtějšího zdroje vytápění, jsou určeny právě tyto dotace.

Kotlíkové dotace
Majitelé rodinných domů mohou získat dotaci ve výši až 85 % z celkových nákladů. Maxi-
mální uznatelná částka je 150 tisíc Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekolo-
gičtější zdroj a na tzv. mikroenergetická opatření. Z toho je patrné, že výměna kotle se

vyplatí a není ji dobré odkládat. Do konce května bylo podáno pouze 40 žádostí, zbývá tedy přes 20 milionů korun
pro další žadatele.
Za uznatelné budou považovány 
• náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tedy stavební

práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, plynového kon-
denzačního kotle nebo solární termické soustavy

• náklady na dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné sou-
stavy, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění) 

• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu) 

• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění minimálně
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ a služby energetického specialisty související s potvrzením
vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření).

Nejčastěji se jedná o výměny stávajícího kotle za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový konden-
zační kotel, kdy uživatel získá 75 % způsobilých výdajů. Celkově nejvýhodnější je výměna stávajícího kotle za te-
pelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. V tomto případě je to 80 % způsobilých výdajů. Podíváme-li se na roční
náklady za vytápění, zjistíme, že tepelná čerpadla jsou nejekonomičtější. Oproti topení např. uhlím ušetří majitel
domu ročně i 25%.

Jednou z nejčastějších otázek je: „Topím v kamnech hnědým uhlím a chci nejlevnější kotel, jaký lze podporovat
z kotlíkových dotací. Kolik na něj budu muset dát ze svého a kolik mi přispějete?“ Nejlevnější bude pravděpo-
dobně plynový kondenzační kotel. Cena se samozřejmě primárně odvíjí od výkonového rozsahu kotle, ale řek-
něme, že bude stát okolo 40 000 Kč s DPH. K tomu úpravy kotelny a komína za 15 000 Kč s DPH
a mikro-energetické opatření ve formě izolace do oken za 5 000 Kč s DPH. Celkové náklady projektu tedy budou
60 000 Kč s DPH, přičemž dotace může dosáhnout max. úrovně 75%, tj. 45 000 Kč. Majitel domu tak zaplatí 
15 000 Kč ze svého a 45 000 Kč dostane v rámci dotace.

Majitelé kotlů se také ptají: „Topím v kamnech hnědým uhlím, protože je to nejlevnější. Co mi doporučíte,
abych za topení neplatil víc?“ V tomto případě je optimální pořídit si tepelné čerpadlo. Roční náklady oproti
černému uhlí jsou nižší a s hnědým uhlím srovnatelné. Na samotné pořízení dostanete 80% způsobilých nákladů.

Čistá energie Praha 2016
Pro ty, kdo již plynový kotel mají, nebo nechtějí dokládat likvidaci starého kotle, je zde pro-
gram nazvaný Čistá energie Praha 2016. Je zaměřen na tyto oblasti:

1) Přeměna neekologického vytápění na ekologické:
Zdroj pro 1 – 3 bytové jednotky:                 25.000 Kč, max. 50 % doložených nákladů 
Zdroj pro 4 a více jednotek:                        200.000 Kč, max. 30 % doložených nákladů

2) Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu: 
Zdroj pro 1 – 3 bytové jednotky:                 25.000 Kč, max. 50 % doložených nákladů 
Zdroj pro 4 a více jednotek:                        150.000 Kč, max. 30 % doložených nákladů

3) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností: 
Zdroj pro 1 – 3 bytové jednotky:                 20.000 Kč, max. 50 % doložených nákladů 
Zdroj pro 4 a více jednotek:                         100.000 Kč, max. 30 % doložených nákladů 

4) Instalace tepelných čerpadel: 
Typ země/voda, voda/voda:                            60.000 Kč, max. 50 % doložených nákladů typ vzduch/voda, 
Typ vzduch/vzduch:                                        40.000 Kč, max. 30 % doložených nákladů 

5) Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty: 
                                                                          30.000 Kč, max. 50 % doložených nákladů 

6) Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění:
                                  5.000 Kč/1 m2 (absorpční plochy), max. 40.000 Kč na jeden systém, 
                                                                                             max. 50 % doložených nákladů

Dotace se nevztahuje na:
• topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě

a nové půdní vestavbě
• přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění
• topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva
• ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu
POZOR! Lhůta pro podání žádosti je do 30. září 2016.

Návrh o přidělení dotace žadateli předkládá člen Rady hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí ke schválení
Radě hl. m. Prahy (u dotace do 200 tisíc Kč), případně Zastupitelstvu hl. m. Prahy (u dotace nad 200 tisíc Kč).
Po schválení přidělení dotace je výsledek rozhodnutí zveřejněn na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy a žadatel je
o tom písemně vyrozuměn. 

Konkrétní informace a formuláře naleznete na stránkách www.portalzp.praha.eu a také v Infocentru s kni-
hovnou či na Úřadě MČ Praha-Kolovraty (pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Kolovraty).

Mgr. Antonín Klecanda
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Domy u Prknovky brzy ožijí
■ Areál s nedokončenými rodinnými domy poblíž lesoparku Prknovka se
probouzí k životu. Novým majitelem po zkrachovalém developerovi se
stala společnost Domy KOLOVRATY. Její zástupce Aleš Štalmach pro-
zradil podrobnosti. 
Můžete blíže představit vaši společnost a projekt dostavby areálu?

Jsme členem investiční skupiny MITTELEUROPA AG, která se kromě developer-
ských projektů zabývá v rámci Střední Evropy zejména agrobyznysem a obchodem
s chemií a hnojivy. Po společnosti POLYXENA Capital jsme odkoupili pohledávky
a začátkem roku jsme se stali novým vlastníkem tohoto rozestavěného projektu. Naším
podnikatelským záměrem je dostavba a prodej rozestavěné části šest domů a zároveň
postupný prodej okolních pozemků. Případně budeme jednat o další dílčí výstavbě.
V žádném případě však nebudeme realizovat dostavbu původního projektu.

V jakém stavu jste areál převzali?
Areál jsme převzali po šesti letech, kdy se práce zastavily. Lokalita byla v neutěše-

ném stavu, zarostlá plevelem, a místní si ji pojmenovali jako „město duchů“. Roze-
stavěné hrubé stavby k našemu překvapení však tuto situaci zvládly relativně dobře
a odolaly. Po pár měsících jsme uvedli lokalitu do pracovního stavu, panuje zde čilý
stavební ruch.

Neuvažovali jste o tom, že byste šest rozesta-
věných domů zbourali a postavili zbrusu nový
soubor?
Vzhledem k tomu, že náš podnikatelský záměr
neměl od počátku ambice areál dostavovat
podle původního projektu, ale pouze se zamě-
řit na dostavbu rozestavené části, zvažovali
jsme i zbourání některých domů. Nakonec
jsme se však rozhodli všechny domy dostavět
a nabídnout je do prodeje koncem tohoto
roku.

Můžete popsat, co se na stavbě v tomto období děje?
Aktuálně probíhají bourací práce a úprava projektů jednotlivých domů tak, aby-

chom domy mohli dostavět v dnešních trendech a standardech. Zároveň probíhají
změny a narovnání parcel podél trati, aby pozemky byly pro nové majitele připraveny
na realizaci vlastních stavebních projektů. Tyto parcely o velikost cca 950 m² jsou v na-
bídce už od května. Paralelně probíhá odvoz suti, nepotřebné zeminy, rovnání terénů
a úklidové práce.

V původním plánu bývalého developera bylo 16 nízkoenergetických domů v nadstan-
dardním vybavení. Jakou představu máte o tomto projektu vy?

Z našeho pohledu byl celý původní projekt postaven velmi nadčasově až megalo-
mansky, proto možná nebyl úspěšný. Odvedené stavební práce však byly v souladu
s dokumentací a je nutné říci, že stavební dozor fungoval, což potvrdily i všechny kon-
trolní sondy. Noví majitelé domů tak mohou mít jistotu, že základy stavby nejsou oši-
zené. Naším plánem je dostavba domů v takovém standardu, který odráží aktuální
situaci na trhu. Budeme se snažit, aby se domy dobře prodávaly a zároveň byly mo-
derní jak po vizuální stránce tak po užitkové.

Budete omezeni nějakými limity vzhledem k dřívějším rozhodnutím úřadů? 
Dostavba v každém případě probíhá na základě platného stavebního povolení, tedy

plně respektujeme celou jeho část i s ohledem na vydané územní rozhodnutí. 

Nenaruší stavební činnost pohodlí obyvatel v okolí areálu?
Na každé stavbě je hluk její nedílnou součástí, proto se dočasně všem okolním oby-

vatelům omlouváme. Budeme respektovat jejich požadavky na klidné a nehlučné ne-
děle a svátky. Jsme v úzkém kontaktu s občanským sdružením Prknovka, konkrétně
s Ing. Petrem Kalašem, který bydlí hned na kraji rozestavěné lokality. Rovněž komu-
nikujeme se starostou Kolovrat. Práce budou probíhat rychle, domy budou hotové
koncem tohoto roku.

Kdy budou v nabídce první domy? 
První dva domy nabídneme začátkem podzimu 2016, ostatní dle dostavby na pře-

lomu roku. Cenovou hladinu budeme držet dle doporučení realitní kanceláře Maxima
Reality, s níž na prodeji spolupracujeme.

Kontakt: Aleš Štalmach, tel.: 720 944 210, e–mail: stalmach@mitteleuropa.ch

Restaurace La Paluba vypluje 
s prvními hosty už v červenci
■ La Paluba je název nové restaurace, která začátkem
prázdnin přivítá své hosty v prostorách po bývalé piz-
zerii v centru Kolovrat. Její jméno má evokovat loď pro-
plouvající všemi oceány světa, tedy na jídelním lístku
se objeví i mezinárodní pokrmy. O přípravách na ote-
vření a dalších plánech referuje nová provozní, Karo-
lína Červenka Kocourková.

Proč jste se rozhodli pronajmout si restaurační zařízení právě
v Kolovratech? 

S manželem v současné době provozujeme jednu restauraci
v Praze. Díky ní jsme se i seznámili. Náš malý syn hrozně rád vaří
a ze všeho nejraději si hraje na „pizzaře“. Nedávno jsem řekla
manželovi, že si snad budeme muset pizzerii pořídit. A zhruba
týden na to jsme narazili právě na tuto v Kolovratech. Líbila se
nám a naprosto nás okouzlilo i okolí. Kolovraty jsou opravdu moc
krásné, upravené a příjemné. A navíc je zde neuvěřitelně skvělá
dostupnost do centra Prahy.

Museli jste řešit nějaké technické problémy v souvislosti s odcho-
dem předchozího nájemníka? 

Těch je opravdu hodně. Restaurace byla skoro rok zavřená, a to
se podepsalo na stavu zařízení. Myslím si, že své stopy zanechala
i laxnost personálu ke konci éry původní restaurace. Teď tedy ře-
šíme instalatéry, elektrikáře, opraváře lednic a gastro zařízení.
Štukujeme, malujeme, čistíme, dekorujeme - je toho opravdu moc.

Hodláte investovat do vybavení provozního zázemí či interiéru?
Nechceme z gruntu předělávat celý interiér, tedy nebudeme

bourat či přistavovat příčky. Necháme i původní nábytek. Moc se
nám líbil, je bytelný, příjemný, a třeba takový stůl z mangového
dřeva jen tak neseženete. Ale určitě se návštěvníci mohou těšit na
nový kabát a celkové ladění interiéru. Rádi bychom však byli
o něco vřelejší a přívětivější než naši předchůdci.

Bude mít restaurace nový název?
Naše restaurace se bude jmenovat La Paluba. Název má připo-

mínat loď, která bude proplouvat všemi oceány světa. 

Na jakou kuchyň se mohou hosté vaší restaurace těšit?
Určitě necháme na lístku pizzu, to bychom synovi nemohli udě-

lat… A budeme nabízet i čerstvé těstoviny. Nechceme ale „zakot-
vit“ v italské kuchyni. Kromě stálého jídelního lístku budeme
připravovat i speciální nabídky z různých mezinárodních kuchyní. 

Jaké další novinky chys-
táte?
Máme zájem vařit i pro 
seniory v sousedním pen-
zionu, budeme dělat i zvý-
hodněná polední menu
a také bychom chtěli zavést
rozvoz jídel a pizzy. A také
točenou zmrzlinu! Tu asi
co nejdřív, protože začíná

být pěkné horko. Aspoň nám práce půjde lépe od ruky.

Kdy přivítáte první návštěvníky? 
Rádi bychom otevřeli už začátkem července. Hrubá rekon-

strukce se už blíží ke zdárnému konci, ale teď je před námi nejtěžší
úkol - dát dohromady tým kuchařů, servírek a číšníků. Chceme
poskytovat nejenom profesionální servis, ale také vytvořit pří-
jemné rodinné prostředí, kde je každý vážený a vítaný. Pokud má
někdo z oboru zájem, ať nás neváhá navštívit.

Jaká bude otevírací doba?
Otevřeno budeme mít nejspíš od 11 do 23 hodin, ale uvidíme,

co přinese čas. Třeba začneme dělat snídaně, když o ně bude
zájem. Jsme tady od toho, abychom naslouchali přáním našich zá-
kazníků. Vždycky říkám: Můžete chtít třeba růžového slona; mojí
starostí je ho sehnat. 

Blanka Oujezdská

S přípravami pomáhá
celá rodina
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První důležitou akcí byla jarní
brigáda, na které se upravovalo
nově vznikající hřiště pro
mladé hasiče. Díky pomoci dětí
i rodičů šla práce pěkně od
ruky a po skončení se stal z ne-

používané plochy zárodek nového hřiště. Násle-
dovalo ještě hodně práce, ale i díky podpoře
naší městské části, která zakoupila překážky, je
hřiště v provozu a je i hojně využíváno. 

Jediná věc která nám trochu kazí radost, je
používaní nového hřiště jako pěkné toalety pro
pejsky. Není to nic příjemného, když se děti vrátí
a mají plné podrážky hnědých navštívenek.

Souběžně s budováním hřiště probíhala také
příprava na tradiční Pálení čarodějnic. 

Počasí letos slibovalo pěkný průšvih, protože
ještě několik dnů před pálením střídavě pršelo
nebo sněžilo. V pátek se ale počasí umoudřilo
a vše dopadlo dobře. Sice mohlo být tepleji, ale
oproti předchozím rokům to bylo daleko veselejší.

Stejně jako loni se akce konala za podpory
městké části, díky které jsme měli pro děti při-
praveny reflexní medvídky a limonádu. Místní
firma ještě darovala čokoládové oplatky, které
dětem také moc chutnaly. Akci jsme ukončili
uhašením obou ohňů kolem půlnoci. Druhý den
jsme vše uklidili.

Hasiči ocenili bývalého velitele 
Antonína Burdu

Začátkem května se zástupci našeho sboru
zúčastnili slavnostního předání ocenění našemu
členovi Antonínu Burdovi. Ocenění Zasloužilý
hasič je nejvyšší možné, které může běžný člen
získat, a proto jsme rádi, že byl náš návrh schvá-
len. Celkově se Antonín Burda stal třetím hasi-
čem z Kolovrat, který byl tímto vysokým
oceněním vyznamenán. Kromě něj byli dříve vy-
znamenáni i naši bývalí kolegové Jiří Missbich-
ler a Jan Jindra. Při slavnostním aktu na zámku
v Přibyslavi ceny předal starosta SH ČMS
Ing. Karel Richter. Po ceremoniálu se přítomní
zúčastnili pietní připomínky obětí druhé svě-

tové války na nádvoří zámku, kde starosta Rich-
ter položil věnec k soše Hasiče záchranáře.

Týden po této slavnostní akci se naši mladí ha-
siči zapojili do celonárodní sbírky známé jako
Květinový den. S radostí mohu konstatovat, že
se nám podařilo prodat téměř 400 květinek, a to
hlavně díky aktivnímu zapojení našich dětí. 

Za staré železo nové vybavení
Poslední velkou akcí byl květnový sběr želez-

ného šrotu. Mnohokrát děkujeme všem souse-
dům za to, že se rozhodli podpořit naše mladé
hasiče a připravili nám před dům železo, které
jsme pak odvezli. Celá částka, kterou jsme za
posbíraný šrot utržili, putovala na vybavení na-
šeho kroužku. 

Velkým ponaučením pro nás bylo chování ně-
kterých lidí, kteří nelenili a vyrazili do ulic také.
Nejvíc nás naštvalo chování dvou pánů, kteří
jezdili otlučenou starou modrou dodávkou
a rychle sběr nakládali. Když jsme je dohnali Na
skále a vysvětlili jim, že se jedná o akci, díky
které budeme moci zakoupit další vybavení pro
naše děti, pánové se omluvili, že to netušili a že
jedou pryč. Dodali, že do Kolovrat jezdí pravi-
delně a proto je to mrzí o to víc. 

Jejich solidní chování v nás zanechalo dobrý
pocit. Poznali jsme, že tito „magneti“ se nedají
házet do jednoho pytle. Dobrý pocit ale zmizel
během okamžiku, kdy jsme je nachytali o pár
ulic vedle jak sbírají dál.

Během rychlé výměny názorů  pánové pocho-
pili, že nejlepší bude Kolovraty skutečně opustit.
Pro jistotu jsme ale vyčlenili lidi, kteří hlídali
kontejner a zbytky šrotu po okolí. 

Michal Oplt, starosta sboru

Úspěch na závodech je pro
mladé hasiče velkou motivací
Po dotažení akcí z první poloviny května začali
naši mladí hasiči intenzivně trénovat a připra-
vovat se na Modletickou ligu, kde je tento rok
čeká pět závodů.

Hasiče nejvíce zaměstnal
požár muzea a bouřky
Kolovratští hasiči vyjeli od začátku roku 
k 18 událostem. Likvidovali pět požárů a ve
zbylých případech šlo o zásahy technické. 

Největší zásah byl jednoznačně u požáru Ná-
rodního muzea na Václavském náměstí. Zásah
obou našich cisteren a šesti hasičů trval tři ho-
diny. Nedlouho předtím jsme pomáhali zlikvi-
dovat v pražské Vinoři požár firmy zabývající
se likvidací odpadů. Zde byl požár původně
hlášen jako vznícení lisovacího stroje, ale došlo
k velmi rychlému rozšíření na celý objekt. I tady
zasahovala šestice hasičů s oběma cisternami,
což trvalo pět a půl hodiny.

Z technických zásahů nás nejvíce zaměst-
nala sněhová kalamita a likvidace popada-
ných stromů. Zasahovali jsme na celém
území Městské části Praha 22. Po rozsahlých
bouřkách a přívalových deštích jsme vyjížděli
k vytopeným objektům na Vinohradech a na
Smíchově. Při likvidaci událostí nedošlo
k žádnému zranění ani k poškození techniky. 

Všem spoluobčanům přejeme krásné pro-
žití letní dovolené a nám hasičům o poznání
klidnější léto, než bylo to loňské.

Martin Dynybil, velitel sboru 

Dva závody máme již za sebou a připravujeme
se na další. První z nich se konal koncem května
ve Svojšovicích, kam jsme přijeli s družstvem star-
ších žáků. Sedmé místo na první závod sezóny
bylo milým překvapením. Druhý závod byl v Kříž-
kovém Újezdci, kde naše starší žáky posílilo
i družstvo mladších žáků. Pro mladší žáky se jed-
nalo o vůbec první závod v životě. Nutno dodat,
že se děti s nervozitou popraly a skončily na 
13. místě. V praxi si také vyzkoušely, že vše, co se
pravidelně každou středu učí, má svůj důvod
a „improvizace“ přináší zbytečné chyby. Tímto si
prošli starší žáci už loni a nyní pomalu, ale jistě
s každým závodem vylepšují své dovednosti. Dů-
kazem je páté místo z Křížkového Újezdce. S kaž-
dým dalším vylepšením času mají děti obrovskou
radost a samo je to motivuje k dalším zlepšením.
Tato radost a nadšení je také nejlepší odměnou
pro vedoucí a všechny ostatní, co se kolem
kroužku pohybují.

V našem sboru máme i dorostence, ale bohu-
žel jich není tolik, abychom se mohli zapojit do
všech disciplín. Proto jsme se zaměřili na 
100 metrů překážek. Trénujeme dvakrát týdně
a v září nás čeká jeden z nejdůležitějších závodů
sezóny – Halové mistrovství Prahy.

Všem, kteří nám drží palce a podporují naší
činnost, moc děkujeme. Aktuální informace mů-
žete najít na facebookovém profilu, kam pravi-
delně umisťujeme fotografie a videa z akcí,
kterých se účastníme.

Michal Beneš, vedoucí mládeže
Foto Pavel Klikar

Kolovratští hasiči přivítali jaro spoustou akcí
■ Kolovratský parník a Pálení čarodějnic patří k pravidelným položkám v diáři dobrovolných hasičů už několik let.
Kromě těchto dvou oblíbených akcí pro všechny generace pomohli domácnostem odlehčit od železného šrotu, podpořili
Květinový den, nominovali bývalého velitele na ocenění a radost jim přinesly i úspěchy mladých hasičů na závodech.
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Předškoláci si hráli 
a objevovali svět kolem sebe
Mateřská škola Praha – Kolovraty se rozloučila
s 62 dětmi, které po prázdninách odcházejí do
základní školy. Slavnostní rozloučení s před-
školáky proběhlo začátkem června v sále
U Boudů za hojné účasti rodičů, prarodičů
a sourozenců našich dětí.

Ačkoli nás opustí tolik dětí, školka nezůstane
prázdná. Při dubnovém zápisu projevilo zájem
přihlásit svoje dítě do školky na 80 rodičů. Ne
každého bylo možné uspokojit, ale všechny
předškolní děti, čtyřleté i tříleté, po prázdni-
nách přivítáme ve školce.

A jaký byl uplynulý školní rok? Byl bohatý.
Kromě každodenních pravidelných výchovně
vzdělávacích aktivit podle Školního vzdělávacího
programu s názvem Hrajeme si a objevujeme
svět kolem nás si děti užily řadu výletů, divadel-
ních představení, tvořivých dílniček a besídek.
Školka spolupracovala s místními hasiči na Dět-
ském maškarním plesu, účastnila se Dětského
dne a Vítání dětí. Navázali jsme spolupráci
s Univerzitou Karlovou v Praze za účelem ma-
pování motorických schopností a tělesného vý-
voje současných předškoláků. Bez poctivé práce
a maximálního nasazení zaměstnanců Mateřské
školy Praha–Kolovraty, bez podpory našeho zři-
zovatele a bez spolupráce s rodiči dětí by se nám
to nemohlo podařit. Za to všem vřele děkuji.

Ing. Mgr. Michaela Konečná, ředitelka

Berušky v Kinematovlaku
Děti z třídy Berušky z kolovratské školky nav-
štívily koncem května Kinematovlak aneb Kino
na kolejích na říčanském nádraží.

Tento vlak byl vypraven jako součást dopro-
vodného programu Zlín Film Festival. Děti si
nejprve prošly historický vagón s výstavou a vý-
kladem o historii železnice. Po promítnutí dvou
pohádek v Kinovoze, který byl upraven jako
promítací sál, si pohrály ve Vláčku Hráčku.

V této herně na kolejích děti využily skákacího
hradu, sestavovaly puzzle s obrázkem Cipíska,
kreslily a hrály si v logokoutcích. Na závěr dostaly
malý dárek k další tvořivé činnosti. Akce byla ve-
lice pěkně připravena. Dětem i pedagogickému
doprovodu se líbila a společně jsme si ji užili.

Jana Tomanová, Andrea Popelková

Školáci z Kolovrat bodují i ve sportu
■ Začínají prázdniny, a je tedy čas zhodnotit uplynulý školní rok. Detaily
zmiňuje ředitelka kolovratské základní školy Vladimíra Neklapilová.

Školní rok 2015/16 ukončujeme s 321 žáky, 15 třídami a 7 odděleními školní družiny ve třech budovách.
Činnost školy nyní zajišťuje 45 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických pracovníků. 
Stali jsme se Školou spolupracující s MENSOU. Naši žáci každoročně postupují do semifinále soutěže

Dětské Mensy – Logická olympiáda. Již třetím rokem máme
finalisty v matematickém Klokanu; letos jsme měli několik
úspěšných řešitelů Pythagoriády a naši žáci opět skvěle za-
bodovali ve finále turnaje v české dámě. Úspěšní jsou naši
žáci také v přijímacím řízení na víceletá gymnázia – letos bylo
přijato rekordních 19 žáků.
Naší chloubou je soutěž pražských škol ve sběru papíru (re-
alizátorem jsou Pražské služby), v níž se držíme na špici a vě-
říme, že obhájíme prvenství z loňského roku. Ke konci
května jsme měli nasbíráno přes 50 tun papíru, čímž škola
zatím získala cca 116 tisíc Kč. 

Kolovratští školáci získali zlato ve vybíjené a pomohli uklidit Kolovraty
Daří se nám také ve sportovních akcích – medaile ze soutěže pražských škol ve vybíjené jsou pro nás již

tradicí. Letos to byla zlatá. Ve spolupráci s Tomášem Reitmeierem se každoročně naši prvňáčci a druháčci
úspěšně účastní Dětského fotbalového poháru.

K rozvoji sportovních činností dětí napomohlo mimo jiné převedení sportovní haly pod správu školy –
máme možnost nabídnout dětem více kroužků se sportovním zaměřením. Pohybové hry i sportovní gym-
nastika pod vedením paní učitelky Kotyzové se staly velice oblíbenými a pro příští školní rok připravujeme
ve spolupráci se Studiem Sport kroužky míčových her. Ukázkové tréninky probíhaly od června a zájemci
se mohou také zúčastnit Srpnového sportovního campu, který se uskuteční ve dnech 29.–31. srpna 2016
v prostorách školní tělocvičny. 

V předmětu Komunikační dovednosti
řešíme s žáky řadu témat týkajících se
ochrany životního prostředí, ochrany
člověka za mimořádných událostí,
osobního bezpečí, osobního rozvoje,
vzájemného respektu apod. Naplňo-
vání těchto vzdělávacích i výchovných
témat podporujeme realizací řady
školních a třídních projektů. Z těch
nejvýznamnějších můžeme jmenovat
Den zdraví, který organizujeme ve
spolupráci s Českou pojišťovnou, zá-
chrannou službou a VOŠ zdravotnic-
kou z Prahy 4. Zapojili jsme se také do

celonárodního projektu Ukliďme si Česko, a aktivně jsme se tak podíleli na úklidu Kolovrat a vytipování
míst černých skládek. Rozvoji komunikačních dovedností přispěly projektové Dny dětské knihy, na jejichž
přípravě se podíleli samotní žáci jednotlivých tříd. Cíle z oblasti prevence rizikového chování naplňujeme
díky spolupráci se společností ProPrev, Českou Policií, Městskou policií a dalšími subjekty, které se této
problematice věnují.

Dotační programy pomáhají školákům i pedagogům
Nadstandardní možnosti realizace výše uvedených projektů by nebyla možná bez účasti školy na dotač-

ních programech. Tradičně se nám daří získávat finanční prostředky z dotačních programů Hl. města Prahy
na prevenci rizikového chování a vzdělávání pedagogických pracovníků. Letos se nám také podařilo získat
finance na rozvoj ekologické výchovy a nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami. S napětím očekáváme vyhlášení výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
„Šablony pro školy“, v jehož rámci máme možnost čerpat nemalé finanční prostředky na podporu inkluze. 

Sotva školní rok skončil, již připravujeme ten následující. Zápisu do 1. tříd se letos zúčastnilo celkem
81 dětí. Do budoucích prvních tříd nastupuje 65 dětí po zápise, s dalšími 2 dětmi se počítá z důvodu při-
stěhování. Budoucí prvňáčci si mohli „vyzkoušet“ své školní povinnosti v červnu v rámci akce Hra na školu. 

Pro příští školní rok nově počítáme s 9 odděleními školní družiny, s umístěním žáků 1. až 4. ročníků by
tedy neměl být problém. Zároveň chceme navázat na širokou nabídku zájmových kroužků a doplnit ji
o další. 

Děkujeme všem rodičům, organizacím, spolkům a především ÚMČ za skvělou podporu školy a těšíme
se na další spolupráci.

Mgr. Vladimíra Neklapilová
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Běh mezi stromy nabídl 
závodníkům nové trasy
V letošním roce se termín Běhu mezi stromy
poprvé přehoupnul do měsíce června a z po-
hledu vývoje počasí to byl ideální víkend bez
bouřek, tak častých v předchozích dnech.

Po vydařením Dětském dnu se děti mohly
protáhnout v nové běžecké lokalitě v pro-
storu východně od silnice spojující Kolovraty
a Lipany. Veškeré běžecké trasy tak splňovaly
po celé své délce heslo "mezi stromy", což by
se o původních trasách předchozích ročníků
již říci nedalo, protože na několika místech
díky nepovolenému kácení by to byl běh spíše
mezi pařezy.

Pro opravdové závodníky byla připravena
trasa dlouhá 3,5 km, pro menší pak poloviční

s hledáním zvířátek a plněním úkolů. Zájemci
si mohli vyzkoušet jednu ze tří tras orientač-
ního závodu, z nichž ta nejnáročnější byla mě-
řená a hodnocená dle dosaženého času
a nalezených kontrol. Celkem absolvovalo
závod 76 běžců, a to převážně z Kolovrat. Za
pomoc při organizaci děkujeme organizacím:
Kolovratský KOS, Takewon-do Kolovraty,
Klub U Boudů, OB Říčany a za finanční pod-
poru ÚMČ Praha-Kolovraty.

Petr Bartoš, foto Pavel Klikar

Deštivé počasí účastníky
KOL-OR-BĚHu neodradilo
Organizátoři letošního čtvrtého ročníku KO-
lovratského ORientačního BĚHu, který se
konal v sobotu 16. dubna, se zpočátku obá-
vali, že ranní déšť mnohé odradí a přijdou
jen skalní příznivci.

Naštěstí se ukázalo, že kolovratští sportovci
vzali vážně heslo psané na plakátech „Neexis-
tuje špatné počasí, pouze špatně oblečený 
závodník.“ Zúčastnilo se 39 závodníků v osm-
nácti hlídkách, kteří se od hřiště s U-rampou
vydali na zhruba 2,5 km dlouhou trasu do ob-
lasti za fotbalovým hřištěm. Cílem bylo najít
podle speciální mapy 7 kontrolních míst
a vrátit se v co nejkratším čase do cíle. Tra-
dičně byla nejvíce obsazená kategorie rodin,

dost bylo i hlídek větších dětí. Vyhlášení vý-
sledků a ocenění nejlepších proběhlo bezpro-
středně po ukončení závodu, takže děti sotva
stihly posbírat bonbony rozhazované pro zpe-
stření malou helikoptérou. 

Organizátoři ze Spolku Naše Kolovraty dě-
kují všem za účast, dobrou atmosféru i fair
play a těší se na viděnou při dalších akcích. 

Jiří Kubias, foto Pavel Klikar

Usměvavé čarodějnice 
přispěly k dobré náladě
Letošní mackovský čarodejnický rej, který
připravilo Rodinné centrum Macek, byl
naplněný smíchem, soutěžemi a hlavně dob-
rou náladou.

K té přispělo i slunné počasí a obrovský
počet dětí, které si letos přišly zazpívat k ohni,
zasoutěžit si nebo si vyrobit ve výtvarné díl-
ničce nějakou tu dobře hořlavou čarodějnici. 

Novinkou tohoto roku byl pěší půlkilome-
trový okruh se soutěžními úkoly. Za jejich
zdárné plnění v cíli získaly děti sladkou od-
měnu. Akci podpořila i MČ Praha–Kolo-
vraty, takže o odměny a dobroty nebyla
nouze. Moc děkujeme!

Petra Schoulová

Děti přespaly v knihovně 
a zavítaly do Mongolska
Letošní téma Noci s Andersenem – Kolovraty
mají talent – si organizátoři vypůjčili podle te-
levizní soutěže. Děti se své role zhostily velmi
zodpovědně a ať už zazpívaly, zahrály na hu-
dební nástroj, přednesly báseň či předvedly
gymnastické cviky - jejich výkony byly strhu-
jící. Prokázaly tak, že talent rozhodně mají.

Student mongolistiky Branislav Makúch
dětem vyprávěl o životě dětí v Mongolsku.
Společně potom poznávali zvířata, která
v této zemi žijí, a své povídání zakončil čte-
ním mongolských pohádek. 

Po zbytek večera jsme se dívali na tema-
tický díl večerníčku o Kanafáskovi, který
vznikl právě k letošní Noci s Andersenem.
Četli jsme si také pohádku z knihy Expedice
z pohlednice Vratislava Maňáka, která byla
rovněž napsána pro tento večer a její ilustrace
zdobily i letošní plakáty akce. Když nastala
půlnoc a byl čas jít spát, vyprávěli jsme si stra-
šidelný příběh o začarované knize. Jelikož
děti strašidelné historky milují, přečetli jsme
jim ještě jednu hororovou povídku; když už
všichni měli vyčištěné zoubky a byli zachum-
láni do svých spacáků. 

Děkujeme mladičké Esterce Stibůrkové,
která nám po celou dobu akce vypomáhala,
a také rodičům za všechny ty dobroty, díky
kterým jsme mohli hodovat i ráno. 

V neposlední řadě děkujeme i za dárečky,
které dětem darovala firma Manner .

Petra Homolková



Restaurant Day poprvé v Kolovratech
■ Restaurant Day je největší mezinárodní festival jídla (tzv. food festival).
Jeho účelem není jen vyzkoušet si, co obnáší vést vlastní restauraci od přípravy
receptu až po obsluhu zákazníka, ale také podpořit komunitní život v místě,
kde žijeme, poznat se lépe se sousedy, vzájemně sdílet své zkušenosti (a nemusí
to být pouze recepty) a v neposlední řadě se pobavit a příjemně strávit čas.

Jeho první ročník byl uspořádán v květnu 2011 a až do letošního roku byl tento festival po-
řádán čtyřikrát ročně. V květnu 2016 byl vyhlášen Restaurant Day na každý den roku. 

K festivalu se za dobu jeho trvání připojilo již 75 zemí a otevřelo se přes 27 000 restaurací
s více než 100 000 restauratéry, kteří obsloužili přes 3 miliony zákazníků. Festival získal 11 růz-
ných cen a ocenění. 

Na jaře napadlo nás, členy sOOvy,
uspořádat Restaurant Day i v Kolo-
vratech a vzhledem k roční době jsme
ho pojali jako sousedský piknik u ryb-
níka. A tak se v sobotu 21. května půl
hodiny před polednem otevřelo u ryb-
níka 7 restaurací a kaváren: např.
francouzské bistro s kompletním
menu včetně osvěžující levandulové li-
monády nebo ajurvédská léčivá ku-
chyně i se sladkou tečkou. Mimo jiné
si návštěvníci mohli pochutnat na těs-
tovinách se zeleninovým salátem nebo
kari s rýží, špenátovém quichy a ricotou plněných paprikách, moravských dvojctihodných ko-
láčcích, ořechovém koláči nebo perníku s rumem, raw čokoládovém dortu a raw kokosových
kuličkách, makovém koláči se švestkami a mnoha dalších dobrotách. V nabídce bylo kromě
nealko nápojů také pivo z rodinného uhříněveského pivovaru. Na piknikových dekách se ho-
dovalo, povídalo, a protože letos spolupracovalo i počasí, celková atmosféra byla téměř sváteční.

Na prvním kolovratském ročníku se sešlo přes 60 lidí. Těšíme se na další Restaurant Day,
který bude nejpozději opět za rok, třetí květnovou sobotu – v den narozenin festivalu Restau-
rant Day. Děkujeme MČ Praha–Kolovraty za podporu. sOOva, vzdělávací spolek

Na udicích závodníků uvízlo nejvíc karasů
■ Kolovratské rybářské závody se na obecním rybníku konaly už pošesté.
Druhou květnovou sobotu se na břehu rybníka sešlo 37 dospělých a stejný
počet dětí, aby se pokusili vylovit kapra, karase, pstruha či perlína.

Akce byla zahájena v osm hodin prezentací dětí a dospělých. Již v tento moment bylo jasné,
že účast bude vysoká. To potvrdila nakonec i startovní listina pro oba závody, kde zůstalo pouze
jediné volné místo. Po celou dobu se rybáři těšili krásnému slunečnému počasí. 

Nejdříve soutěžily děti. Zní to neuvěřitelně,
ale každý malý závodník ulovil rybu, což se ani
některým dospělým nepovedlo. Vítězové na 
1. až 3. místě (Vendula Pešoutová, Michal Pilek
a Martin Dynybil) byli oceněni diplomy a po-
háry. Každé z 37 lovících dětí dostalo věcnou
cenu – rybářské potřeby dle vlastního výběru
a také podle umístění. Ceny pro děti věnovala
prodejna rybářských a chovatelských potřeb
RYBY&RYBIČKY Říčany. Děti ulovily 
260 ryb, z toho 238 karasů 17 pstruhů, 4 kapry
a 1 perlína. 

Před polednem přišli na řadu dospělí. Ti ulovili 308 ryb, z toho 276 karasů, 14 kaprů, 
15 pstruhů a 3 perlíny. Celkem tedy bylo uloveno 568 ryb. Po skončení závodů dospělých pro-
běhlo sečtení výsledků a vyhlášení vítězů. Vítězové na prvních třech místech (Tomáš Hanzlík,
Daniel Pešout a Tadeáš Malák) byli rovněž oceněni diplomy a poháry.

V dětské kategorii chytila největší rybu, kapra měřícího 62 cm, Vendula Pešoutová. Z do-
spělých měl nejvíce štěstí František Šlingr, který vytáhl na udici kapra jen o centrimetr delšího.
Každý z účastníků obdržel v ceně startovného i občerstvení. Pořadatelé děkují MČ Praha –
Kolovraty za poskytnutí dotace.  –vp, ouj-
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Kolovratský majáles si užily
všechny generace
Druhou květnovou sobotu se uskutečnil
první ročník Kolovratského majálesu,
který byl vydařenou akcí. Pořadatelé dou-
fají, že se stane novou tradicí do budou-
cích let. 

Akce se konala na hřišti s U-rampou,
kde si každý našel to své. Děti si užívaly
dětského hradu a her v kreativní dílně ko-
lovratské neziskové organizace s názvem
Fórum pro prožitkové vzdělávání. Dospělí
si mohli vychutnat příjemnou atmosféru
celého festivalu. K tanci a poslechu hrály
kapely Ukradený ovoce, Covers for lovers,
Crossroads, Houpací kůň, ATD, After-
spoon a Seventy one.

Trocha čísel…
Počet návštěvníků: cca 500
Rozpočet akce: Příjmy – sponzorské dary:
29 000 Kč, z toho 21 000 Kč jsou měsíční
odměny za rok a půl za předsednictví
v Kulturní a mediální komisi Natálie Hal-
manové a 8 000 Kč darovali František Je-
ništa a firma Erenika. Organizátoři
dárcům děkují.
Celkové náklady: 32 678 Kč

-red-
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Členové spolku si dali za cíl realizovat v nadchá-
zejícím decenniu každý rok něco užitečného a pěk-
ného pro naši obec Lipany. V minulém období byli
osloveni všichni občané Lipan a na základě odpo-
vědí vybrány ty nejzajímavější náměty. Zorganizo-
vání setkání rodáků bylo úvodním počinem, na
který koncem června navázalo otevření lipanské
knihovničky, resp. knihobudky v prostorách auto-
busové zastávky.

O historii Lipan promluvili renomovaní odborníci
Po úvodním přivítání pozvaných hostů, rodáků

i ostatních návštěvníků akce předsedou spolku
Martinem Říhou dostal slovo Mgr. Tomáš Polišen-
ský z Ústavu archeologické památkové péče střed-
ních Čech. Ve své přednášce poukázal na časté
a cenné archeologické nálezy ze starší doby železné
v okolí Pitkovického potoka a návštěvníkům dovo-
lil, aby si ukázkové historické předměty zblízka
nejen prohlédli, ale takříkajíc i „osahali“. Podobné
cenné nálezy mohou být i v Lipanech, protože
v této době bylo hustě obydleno celé toto údolí od
Jažlovic až po soutok s Botičem v Křeslicích. Poté
vystoupil PhDr. František Dudek, CSc. 

V poutavé přednášce o historii Lipan shrnul
všechna důležitá historická fakta o naší obci od
první zmínky přes historii kostela sv. Martina
s farou postaveného před r. 1352, husitské období,
třicetiletou válku až po ztrátu samosprávy Lipan za

druhé světové války, ukrytí sochy Antonína Švehly
ve studni u Rathouských v r. 1949 a komunistickou
perzekuci lipanských sedláků v rámci akce STB
„Kulak“ namířenou k likvidaci selského stavu. Na
vyprávění dr. Dudka navázal PhDr. Pavel Novák,
CSc. ze Státního zemědělského muzea svojí před-
náškou o každodenním životě zemědělců v minu-
lých staletích. Všichni lektoři rádi zodpověděli
občanům četné dotazy, takže se časový harmono-
gram oproti plánu poněkud opozdil. Okrašlovací
spolek děkuje všem přednášejícím za poutavá vy-
právění, která dotvářejí historický obraz Lipan vy-
tvořený osudy obyvatel v dávných časech i v dobách
nedávno minulých.

Na fotografiích lipanští poznávali své předky
Po přednáškách následovalo promítání historic-

kých fotografií ze sbírek lipanských občanů a ro-
dáků. Byly promítnuty fotografie z období První
republiky, které ukázaly tehdejší bohatý spolkový
život v Lipanech, fotografie z divadelních předsta-
vení, ze slavnostního odhalení pamětní desky
Marie Bohuslavové Švehlové v r. 1938, záběry cvi-
čení tehdy velmi početného lipanského hasičského
sboru a další snímky z tohoto období. Bylo krásné
pozorovat ty dříve narozené, jak poznávají své pří-
buzné na fotografiích, které nikdy v minulosti ne-
viděli. Poté byly promítnuty mladší fotografie

z konání lipanských Dětských dnů a ostatních spo-
lečenských akcí, které dokumentují mládí dnešních
čtyřicátníků. Byly k vidění i historické fotografie
z výstavby požární nádrže, ulic a chodníků v 80. le-
tech minulého století. 

Po doznění emocí z promítnutých fotografií, za
které poskytovatelům Okrašlovací spolek lipanský
mnohokrát děkuje, byly občanům prezentovány ná-
měty na avizované okrášlení obce v následujícím de-
cenniu. Kromě setkání rodáků a letošní zprovoznění
knihobudky se jedná zejména o zkrášlení a dotvo-
ření obecních prostorů návsi a odhalení informač-
ního tabla pro návštěvníky Lipan, úpravu parkoviště
a prostoru bývalé požární nádrže či vybudování ma-
lého informačního okruhu na lipanské návsi o lipan-
ských rodech a historii Lipan. V plánu je Včelí
naučná stezka o včelách i historii a současnosti vče-
lařství a také vyznačení 50. rovnoběžky procházející
přímo centrem lipanské návsi. Cílem okrašlovacího
spolku je také v souvislosti s dlouhodobě sice nere-
alizovaným, ale stále plánovaným vedením cyklo-
trasy přes Lipany, spojit místo oddechu na návsi se
jménem významné české sportovní legendy. V zá-
věru decennia okrašlovací spolek plánuje vydání
publikace k 700. výročí Lipan, v roce výročí návrat
zvonu do zvonice kostela sv. Martina a vysazení pa-
mátné lípy spojené s tímto výročím.

Ing. Jan Kolář, 
foto archiv Okrašlovacího spolku lipanského

Lektoři František Dudek a Pavel Novák

Lipanští rodáci si připomenuli historii a zavzpomínali na své předky
■ V sobotu 7. května 2016 se v Lipanské hospůdce uskutečnilo společné mezigenerační setkání lipanských rodáků
i ostatních lipanských občanů. Setkání zorganizoval Okrašlovací spolek lipanský u příležitosti očekávaného 
700. výročí první zmínky o obci Lipany v roce 2025. 

LIPACup 2016 se vydařil
Druhou červnovou neděli se na fotbalovém plácku v Lipanech
konal druhý ročník fotbalového klání LIPACup 2016.

Do turnaje dětí se přihlásila tři mužstva – kolovratské El Kolovrato, lipanští Rosňáci
a Tygři Lipany. U dospělých turnaj vychází z tradičního soupeření Horňáků a Dolňáků.
Přihlásili se také uhříněveští Hospodský povaleči a převážně lipanská mužstva Bloň-
ďatých brunet, Lipanských chacharů a dámského Lipanského mixu. Od počátku turnaje
dětí i dospělých bylo zřejmé, kdo hraje o místa nejvyšší. 

V turnaji dětí dominovali kolovratští profesionálové El Kolovrato, v turnaji dospě-
lých si nejlépe vedli Dolňáci. Tato mužstva také „bez ztráty kytičky“ turnaje ovládla
a zaslouženě zvítězila.

Vyhlášení dětského turnaje proběhlo s předstihem, všichni účastníci dostali medaile,
dort a další ceny od sponzorů. Hlavní cenu – možnost vyfotit se s putovním pohárem 
– tentokrát vyhráli Dolňáci, ale není všem dnům konec. Druzí Horňáci se již těší na příští ročník.
Organizátoři děkují všem sponzorům, zejména Janě Vosáhlové za dorty pro děti, Petrovi Sobíškovi za věcné ceny pro všechny, Lipanské hospůdce za zázemí,
párky, guláš a slunečník, Sokolu Kolovraty za medaile pro děti a zapůjčení fotbalového vybavení, ÚMČ Praha–Kolovraty za zapůjčení lavic a stanu. 

Na příští ročník se těší Martin a Honza.
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Děti putovaly za pohádkou

Na letošní Den dětí malí oslavenci z Kolovrat
i blízkého okolí zavítali do říše pohádek. Na
tamním fotbalovém hřišti na ně čekala jako
vždy spousta zábavy, her i soutěží. 

Místní organizace a spolky se na dětské vý-
pravy za pohádkou připravily naprosto doko-
nale. Základní škola zvala děti do Bradavic
Harryho Potera, školka pro změnu do Perní-
kové chaloupky. U stánku spolku Naše Ko-
lovraty si děti zahrály na Popelku, Sport
Kolovraty přichystal slalomovou dráhu pro
Budulínka a lišku, u Skautů se střílelo na
zlého draka, Karate Klub Kibó připravil ry-
tířský souboj a na stanovišti Sokola hrál Pej-
sek s kočičkou fotbal. V rodinném centru
Macek ti nejmenší soutěžili se Sněhurkou
a U Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého
z Infocentra děti pro změnu předvedly, jak
dobře si pamatují klasické pohádky. Malí
sportovci si mohli změřit síly s Pandou u sta-
noviště Taekwon-do, Maková panenka
s Emanuelem pod přístřeškem Kolovrátku
pomáhali s výrobou keramických dárků, Per-
níkový mužíček od Angličtiny Kolovraty pro-
věřil jazykové znalosti dětí a rozsypané
pohádky se skládaly u stanoviště Forum PPV.
Svůj svátek děti završily dováděním v hasicí
pěně, která jakoby slyšela na pokyn: Hrne-
čku, vař!

Aby soutěžení nebylo málo, děti také vy-
plňovaly pohádkovou tajenku. Nejlepší lušti-
telé si odnášeli hezké odměny.

Ke svým stanovištím přilákaly malé náv-
štěvníky tyto organizace a spolky: Sokol Ko-
lovraty, Sport Kolovraty, Taekwon-do Chon-ji,
RC Macek, Hasiči Kolovraty, Naše Kolovraty,
Kolovrátek–keramika, Angličtina Kolovraty,
Infocentrum s knihovnou, Základní škola,
Mateřská škola, Skauti, Forum PPV.
Doprovodná vystoupení připravili: Coro 
Piccolo (Jana Galíková), Irské tance (Tereza
Bachová), Taneční aerobik (Monika Čermá-
ková), Rockovraty (David Bartoš), Taekwon-
do Chon-ji (Michal Bor).

Na přípravě a organizace Dětského dne se
nezištně podíleli: Sokol Kolovraty (zapůjčení
hřiště), moderátoři Václav  Pokorný a Tomáš
Janoušek, Asociace dobrovolných záchra-
nářů, Městská policie, Hasiči Kolovraty, za-
městnanci Úřadu městské části Praha
–Kolovraty, grafička Lucie Hofmanová
a další dobrovolníci.

Úřad Městské části Praha–Kolovraty děkuje
sponzorům za příspěvky.
Finanční dary poskytli: MUDr. Milada Czin-
nerová, Erenika, s.r.o., Josef Pěnkava ze
Sportklubu Kolovraty, Petr Zejfart, Lucie
Kolmanová. 
Věcné dary věnovali: Restaurace u Boudů,
Muzeum Grévin a Pekařství Frydrych Říčany.

Blanka Oujezdská, foto Pavel Klikar
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Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Už od první třídy jsem věděla, že chci kres-

lit a věnovat se výtvarné tvorbě. Chodila jsem
třikrát týdně na výtvarku v ZUŠ v Semilech.
Potom jsem se přihlásila na Střední umělec-
koprůmyslovou školu sklářskou v Železném
Brodě a vybrala si obor Tvorba skleněných fi-
gurek. Po škole jsem odjela na tři měsíce do
Dánska, kde jsem předváděla výrobu figurek
ze skla přímo ve výloze před očima zákaz-
níků. Kreslení jsem přesto neopustila – po-
mocí kreseb jsem dělala návrhy figurek.
I když jsem později na vysoké škole občas na-
razila na profesorky, které ilustraci neholdo-
valy a nechaly mě opakovat klausury,
nevzdala jsem se.

Pak jste se rozhodla studovat dál…
Stále mě to táhlo k tvorbě pro děti. Přihlá-

sila jsem se na Vyšší uměleckoprůmyslovou
školu v Praze, kde jsem vystudovala obor De-
sign herních předmětů, což jsou především
dřevěné hračky a loutky. Protože jsem chtěla
nejen pro děti tvořit, ale je i učit, rozhodla
jsem se pro textilní tvorbu na Katedře vý-
tvarné výchovy Univerzity Hradec Králové.
Po studiích jsem tři roky učila v ZUŠ v Semi-
lech. Bavilo mě učit děti kreslit; bylo to pro
mě moc hezké období. Zjistila jsem, že učení
není jen o kreslení, ale že se člověk podívá
i do dětských dušiček. Často jsem se stala
vrbou, kdy mi děti říkaly svoje trable a přání. 

Kdy jste dostala svoji první zakázku?
Krátce poté jsem odjela do Brna, kde tehdy

studoval můj manžel, a začala pracovat jako
grafička v nakladatelství Didaktis. Zadávali
mi jen tak mimo také ilustrování učebnic pro
mladší školáky. To když například selhal ilu-
strátor nebo bylo potřeba jen doplnit nějakou
ilustraci. To byly moje první začátky ilustro-
vání opravdových knih. Tehdy jsem si uvědo-
mila, že se ilustracím pro děti chci věnovat
naplno.

Dnes jste ilustrátorkou na plný úvazek.
Čemu se věnujete kromě spolupráce s vyda-
vatelstvími?

Před touto mateřskou dovolenou jsem dva
roky ilustrovala pro společnost Lipa Lear-
ning, kde tým kreativců vyvíjí dětské apli-
kace na iPady. Je to velmi zajímavé, díky
tomu se ve volných chvílích učím animaci.
Moc to obdivuji, postavičky najednou dosta-
nou pohyb a už jsou to vlastně živé bytosti.
Vedle ilustrování dětských knížek a učebnic
navrhuji i obaly na sušenky a jiné potraviny
pro děti. Spolupracuji například s firmou
Hamé nebo s obchůdkem zdravé výživy Bio-
Nebio. Pro ten vytvářím nejen obaly k pro-
duktům, ale i cedulky a směrovky, aby lidé
obchod lépe našli. Moc mě také baví dělat
návrhy pro interiéry, tedy hlavně do dět-
ských pokojů, do knihoven či nemocnic. Je
to moje srdeční záležitost.

Čím musí ilustrátor zaujmout, aby uspěl
v silné konkurenci?

Konkurence je opravdu velká. Vůči ostat-
ním kolegům, kteří mají akademické vzdě-
lání, mám respekt. Měla jsem období, kdy
jsem se bála, že moje ilustrace někdo odsoudí
nebo pohaní. Časem jsem však na sobě zapra-
covala a teď mohu říci, že si za svojí prací sto-
jím a jsem moc vděčná za talent, který mi
pomáhá předávat radost dětem. Dnes je dů-
ležité především pochopit, co děti chtějí,
a pokusit se vcítit do jejich potřeb. 

Jak tedy mají obrázky pro děti vypadat?
Obrázky by měly být srozumitelné, atrak-

tivní, živé a musí mít náboj. Navíc takovéto ilu-
strace by měly dětem pomáhat i při problé-
mech s výchovou či učením. Anebo když mají
bolavé dušičky, protože se třeba cítí opuštěné.
Přestože v dnešní době lákají děti nové techno-
logie, knížka zůstane knížkou. Je zajímavé, že
ačkoliv se věnuji oběma oborům, z nichž každý
má něco do sebe, sama mám blíže ke knize.
Když uspávám svojí dcerku Karolinku, tak
sáhnu po knížce a ne po tabletu – je to pro mě
přirozenější. Jednoduše kvůli pohledu mé
dcerky. Na to, který směr je přirozenější, jsem
přišla díky vlastní zkušenosti jako máma. Knihy
čte rodič, a to se nedá ničím nahradit.

Také z vašich webových stránek petrahaup-
tova.cz se dozvídáme, že srdeční záležitostí

Postavičky mohou pomáhat dětským dušičkám,
říká ilustrátorka Petra Hauptová Řezníčková
■ Zlatá kniha písniček, České divadelní pohádky, několik dílů Obrázkového čtení, ale také učebnice a pracovní sešity
pro mladší školáky mají něco společného. Tyto knížky obdařila ilustracemi Petra Hauptová Řezníčková z Kolovrat.
Okaté postavičky a rozesmátá zvířátka této mladé maminky zdobí i nejeden dětský pokojík. Jak takové ilustrace
vznikají a čím by kreslení hrdinové měli malé čtenáře zaujmout, to výtvarnice prozradila v rozhovoru.
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jsou pro vás právě dětské interiéry. Jak se liší
ilustrace v knížkách od těch na zdech?

Dříve jsem ke svým malým zákazníkům jez-
dila malovat osobně do všech koutů republiky,
věnovala jsem se tomu několik let. Nyní tvořím
velkoformátové samolepící tapetky, které,
aspoň si to myslím, plně nahradí malby na stě-
nách. Dokonce k nim mám větší vztah, protože
mi přijdou čistší a navíc mohu vymýšlet i celé
obrazy podle velikosti zdí. Vytvářet interiéry
mě moc baví. Líbí se mi, když děti bydlí v hez-
kém prostředí a postavičky přenesené z knížek
na stěny jim dělají společnost. Mezi moje za-
kázky, které mi zůstaly v srdci, je vymalování
celého Dětského domova v Milovicích. Asi je
to hlavně tím, že jsem byla v prostředí plném
malinkých dětí bez rodin. Vidět na vlastní oči,
jak tyto děti žijí, ve mě zanechalo opravdu silný
pocit. Ráda také vzpomínám na vyzdobení
interiérů nemocnic v pražském Motole a také
v Hradci Králové, kde jsem s malováním vypo-
máhala výtvarníkovi.

Které z ilustrací patřily k vaším nejoblíbeněj-
ším, když jste byla malá?

Nejraději jsem měla knížky s ilustracemi
Zdeňka Smetany, Adolfa Borna, Zdeňka
Millera či Jiřího Trnky. Z postaviček se mi lí-
bila Malá čarodějnice nebo Krteček či Kře-
mílek s Vochomůrkou. Myslím, že máme
nádherné večerníčky, které ve světě nemají
konkurenci.

Jakým ilustracím dáváte přednost dnes? 
Mám moc ráda přírodu a zvířata. Cítím, že

se čím dál častěji uchyluji k přírodě a časté
návštěvy ZOO a zahrad mi dělají moc dobře.
Studuji zvířata a nyní mám v šuplíku ilustrace
pro dětský atlas zvířat, ale ještě to bude trvat,
než se kniha dostane na svět. Jsou to zatím
jen skici, a uvidím, jestli o ni bude mít nakla-
datelství zájem.

Jak taková knižní ilustrace vzniká?
Nejprve dostanu texty, pročtu si celou

knihu a popřemýšlím, jaký styl se ke knize
nejvíce hodí a jaké charaktery pro knihu vy-
tvořím. Důležité také je, pro jakou cílovou
skupinu je kniha určená. Potom přijdou na
řadu technické věci, případně dostanu od gra-
fika vysázený text, k němuž vytvořím tužkou
návrh ilustrace. 

Pokud skicu nakladatel schválí, dokončím
ji vybarvením a náhled pošlu autorovi ke
schválení. Většinou tvořím i obálky pro ilu-
strované knihy. Jsem vděčná za to, že jsem se
několik let věnovala přímo grafice, protože
mám díky tomu i technické znalosti potřebné
pro tvorbu knih. 

Práce na knize většinou zabere měsíc in-
tenzivní práce. Musela jsem se naučit zorga-
nizovat si čas a snažit se věnovat jedné knize
a až po jejím dokončení přejít k další. Předtím
jsem lidově řečeno lítala z jednoho do dru-
hého a nakonec jsem nebyla spokojená ani
s jedním výstupem.

Které výtvarné techniky máte v oblibě?
Při ilustrování pro aplikace používám po-

čítačové programy, jako jsou Adobe Illustra-
tor, Photoshop, Flash. K tomu využívám
kreslící tablet a pero. Při ilustrování knih po-
užívám pastelky, pastely, tempery. Ale tvořím
i olejovými barvami, zejména obrazy do inte-
riérů.

Co je na práci pro děti nejlákavější?
Když vytvářím ilustrace pro nejmenší děti,

myslím na to, aby děti vnímaly krásu a čistotu
knížky. Vím, že rodiče se vracejí ke knížkám
s citlivým obsahem a při výběru dbají na to,
aby kniha dítě neovlivnila negativně. Největší
radost mám, když potkám maminku a poví-
dáme si o tom, jaké knihy s mými ilustracemi
mají doma. 

Na čem pracujete v současné době?
Sama se věnuji józe, před mateřskou jsem

ji učila, a zase se k ní ráda vrátím. Nyní vytvá-
řím ilustrovanou knížku Jóga pro děti, pracuji
na ni společně s jógovým studiem. Dále mám
rozpracovaný deník pro děti s různými úkoly
i návody, kam se vydat do přírody, čeho si vší-
mat. Na tomto deníku spolupracuji ještě s re-
daktorkou a spisovatelkou. Jak jsem zmínila,
baví mě také děti učit. Díky Karolince jsem
vymyslela knihu pro úplně malinké děti. Teď
už vím, co děti opravdu zajímá. Máme doma
knihu, kde se řeší, že zloději chtějí ukrást
vzácnou krávu z farmy a beruška je pomůže
chytit. Na každé stránce je někde schovaná.
Káju však nezajímá samotný příběh, ale chce
několikrát projít celou knihu a tu berušku
najít. To mi otevřelo oči, zjistila jsem, že
každý věk chce to svoje. 

Co jste se ještě o dětech dozvěděla?
Také jsem časem zjistila, že děti jsou

schopny se prostřednictvím kreslení otevřít,
svěřit se s tím, co je trápí. Chtěla bych jim
právě tímto způsobem pomáhat. V poslední
době se mě moc dotklo, kolik mladých kluků
v mém okolí si sáhlo na život, protože se v ži-
votě ztratili a nevěděli, jak dál. Musím nad
tím přemýšlet. Do budoucna bych si přála
prostřednictvím své tvorby spolupracovat
s nějakou nadací, která by pomáhala najít
cestu citlivým mladým lidem, co nemají
zrovna ostré lokty a někoho nablízku, o koho
by se mohli opřít. Blanka Oujezdská

grafický návrh Petra Hauptová Řezníčková
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Zlobivé dítě neexistuje
Petra Janoušková, která na svém blogu radí rodi-
čům, jak lépe zvládat výchovu dětí, nedávno vy-
dala tištěnou knihu Šťastné dítě, spokojený rodič.
Její zkušenosti mohou inspirovat i čtenáře Kolo-
vratského zpravodaje.

Zkušenostmi jsem dospěla k potvrzení názoru
paní Liedloffové (podle knížky Koncept kontinua),
že zlobivé dítě skutečně neexistuje. Známe mnoho
situací, kdy běžně říkáme, že dítě zlobí. Bohužel je
vždy nutné rozebrat každou situaci individuálně, aby
se zjistila příčina. Každé dítě se chce socializovat,
chce se chovat správně, chce se chovat tak, aby ho
jeho komunita přijala.

Vždycky, když jsme měli s dětmi problém, pro-
vedla jsem si analýzu té které situace. Dělala jsem si
sama pro sebe i analýzu situací s dalšími dětmi, které
jsem jen náhodně někde potkala. Nebo těch situací,
na které se ptaly maminky na seminářích. A světe,
div se, NIKDY se nejednalo o zlobení.

Asi nejlepší bude příklad z vlastní zkušenosti: Ro-
dinná oslava, dost lidí, šrumec, moje dcera má
hračky, jídlo, pití, vše k dispozici. Ale je rozjívená,
rozčertěná, málem leze po zdech. Samozřejmě chu-
děra dostala vynadáno - práce mám dost, chci se vě-
novat návštěvě a ona takhle vyvádí, a přitom jí nic
nechybí. Pak jsem o tom přemýšlela. A víte, na co
jsem přišla? Nikdo se nevěnoval jí. Dospělí si vyprá-
věli, ona si neměla s kým hrát a byla tam vlastně
úplně sama. Když se pokusila někomu něco říct, do-
tyčný (včetně mě) jí neposlouchal a automaticky od-
povídal, aniž by věděl, co jí sděluje. A navíc jsem jí
za celý den nevěnovala ani kousíček pozornosti, pro-
tože jsem měla plné ruce práce s oslavou. 

Takže bylo to zlobení? Nebylo; bylo to volání po
pozornosti. Chyba byla na mé straně. Nebo lépe,
abych to nenechávala jen na sobě – na straně všech
dospělých, kteří ji ignorovali. Od té doby, kdy si při
takovýchto akcích vyhradím chvilku pouze pro dítě
(a stačí jen soustředěně naslouchat, když mi něco
říká), si podobné scény mohu odpustit.

Prošla jsem si takhle mnoho různých situací a do-
spěla k následujícím závěrům. Vždy, když se v naší
kultuře říká, že dítě „zlobí“, může to být následují-
cími důvody:
• Není významně uspokojená některá jeho potřeba

a ono volá po jejím uspokojení (může to být kte-
rákoliv jiná, ale velmi časté je volání po skutečné
pozornosti/lásce).

• Nemá dostatek prostoru pro vlastní rozhodování
a pro zkoušení nových věcí.

• Nemá naopak nastaveny hranice a volá po nich.
• Nevhodnou komunikací mu něco podsouváme

nebo dochází k nedorozumění.

V každém případě to je vždy proto, že ho něco
trápí. Vyřešit to můžeme pouze tím, že přijdeme na
to, co to je, a odstraníme příčinu. Trest to nikdy ne-
spraví. 

Petra Janoušková

Vítání dětí patří k nejmilejším povinnostem
■ Také letos na jaře přivítali zástupci městské části tři desítky dětí, které se
do Kolovrat narodily za poslední půlrok. Tato slavnost patří k nejmilejším
povinnostem představitelů obce.

Ačkoliv v posledních letech nepřibývá tolik dětí, jako například v letech 2005 až 2010, kdy se své první
významné společenské události účastnilo i přes sedmdesát nových „občánků“, stále je hodně rodičů, kteří
pro své ratolesti zvolí jako domov právě Kolovraty. 

Do Kolovrat se loni narodilo více dětí, než je celorepublikový průměr. Zatímco podle Rychlé informace
Českého statistického úřadu z března letošního roku je hodnota pro Českou republiku 1,57 dítěte na ženu,
za MČ Praha-Kolovraty je to 1,73 dítěte.

Mít tři děti je pro kolovratské rodiny běžný standard. Rodin se čtyřmi či pěti dětmi také není málo.
A dvě z těch, kde je sourozenců šest, představujeme na následující straně.

připravila Blanka Oujezdská, foto Pavel Klikar

Městská část Praha–Kolovraty pořádá 

Dny plné zdraví v Kolovratech
■ sobota 3. září 2016 od 13 do 17 hod. v tělocvičně ZŠ Kolovraty

Den rehabilitačních technik pohybového aparátu a relaxačních metod
(SM metoda pro odstranění problémů pohybového aparátu, měření skoliotické křivky,
rehabilitační testy, ukázky relaxace, dechová cvičení)

■ sobota 10. září 2016 od 13 do 17,30 hod. v Infocentru s knihovnou
Den plný měření (prevence civilizačních chorob, současné trendy ve výživě
(trendy a mýty ve výživě, zásady správného stravování, prevence civilizačních chorob)

■ sobota 17. září 2016 od 13 do 17 hodin v Infocentru s knihovnou
Den prevence (měření zraku, dentální hygiena)

■ sobota 26. září 2016 v tělocvičně ZŠ Kolovraty a v okolí budov ZŠ a MŠ
Den zdraví v Kolovratech
(10 stanovišť: moje tělo, moje zdraví, výživa, zdravé zuby, základ 1. pomoci, pohyb a zdraví, 
hygiena, záchranná služba, bezpečné chování doma a na ulici

Tento projekt se uskuteční díky podpoře 
Hlavního města Praha
v rámci programu místní Agenda 21.
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Sourozenci Bernardovi
stojí vždy při sobě
Další ze čtyř kolovratských rodin, které mají
šest dětí, jsou Bernardovi. Manželé Anežka
a Lukáš mají tři děvčata – Markétu (13),
Kláru (7), Veroniku (6) a tři chlapce – Do-
minika (15), Matouše (11) a teprve dvoule-
tého Jakuba. Rodiče sami pocházejí
z velkých rodin s hezkými vztahy, takže na-
plánovat si hodně dětí bylo pro ně přirozené. 

„Pocházím ze sedmi dětí a manžel ze čtyř.
Se svými sourozenci jsme měli odjakživa
dobré vztahy a pomáháme si navzájem i teď,
když má každý z nás už vlastní rodinu. Je to
velká výhoda. Jeden švagr má hospodářství,
druhý je automechanik, a příbuzné máme
vlastně po celém světě. Třeba letos v létě je-
deme za bratrem do Bulharska. A oblečky po
dětech jsou v oběhu pořád,“ vyjmenovává
paní Anežka, která je už několik let profesi-
onální maminkou. Vzpomíná, jak si nejmlad-
šího Jakuba sourozenci doslova vymodlili:
„Dvakrát denně nás bombardovali, že chtějí
sourozence. Když jsme jim oznámili, že če-
káme miminko, samým nadšením málem
zbourali chalupu.“ 

Jedinou nevýhodou je nedostatek času.
„Když přijdu domů z práce, rád bych si od-
počinul, ale děti chtějí pomoct s učením,“ po-
pisuje všední den pan Lukáš. Děti však
dovedou rodičům vše vynahradit – jsou
chytré, dobře se učí, čtyři z nich hrají na hu-
dební nástroj. Pokud všichni cvičí najednou,
je to prý někdy náročné. Ale když pak zahrají
na trubku, kytaru a klavír společně, je to pro
všechny nádherný zážitek. „Sourozenci se
mají rádi, pomáhají si a dovedou se postavit
jeden za druhého. Má pro ně větší cenu us-
toupit, než si prosadit svou,“ má radost hlava
rodiny.

Blíží se léto a není těžké uhodnout, že
velká rodina bude trávit část dovolené spo-
lečně. „Děti se na prázdniny s bratranci a se-
střenicemi moc těší. To se nás z příbuzenstva
sejde téměř čtyřicet lidí. Máme díky rozvět-
veným rodinám i hodně přátel. Holt, jsme so-
ciálně zaháčkovaní,“ smějí se Bernardovi.

Plánovali jste tak velkou rodinu?
Vůbec jsme netušili, co nás čeká, ale postupně

jsme si zvykali. Nepocházíme ovšem z nijak počet-
ných rodin – já i manželka máme dva sourozence.
Jsme katolíci a věříme, že každé dítě je dar od
Boha. Naše děti nám to neustále potvrzují. Otcov-
ství a především mateřství není zotročením, ale
nejvznešenějším povoláním člověka, a zejména
ženy. Není to naše zásluha, že máme toto štěstí,
nejsme žádní specialisté na výchovu – a je nám
moc líto manželů, kteří by rádi měli děti, ale ne-
mohou.

Máte nějaký osvědčený recept na zvládnutí výchovy
tolika odlišných osobností?

Na prvním místě je vztah manželů mezi sebou,
což je důležitější než děti – a od toho se vše odráží.
Jinak naším receptem je „normální“ výchova ke
zbožnosti, lásce a úctě k ostatním, ke skromnosti
a k poslušnosti. Daří se to se střídavými výsledky.
Pokud bychom se měli vyjádřit k výchově obecně –
dříve věděl každý venkovan, jak se mají děti vycho-
vat. Dnes se o tom píší stohy knih, a výsledky jsou
čím dál horší. Vyjádřením lásky k dítěti není to, že
mu vše povolím a dám všechno, co je na trhu a co
mají ostatní, a nechám se sebou orat jako sluha.
Dovedete si představit, jak by to u nás v tom počtu
vypadalo, kdyby nás děti neposlouchaly a neustále
s námi jako „rovnocenní partneři“ diskutovaly?

Jaké jsou výhody či nevýhody žít ve velké rodině? 
Výhodou jsou především neustálé sociální kon-

takty, kterými se děti samy vychovávají a učí re-
spektu a lásce k ostatním. Mnohému se zas učíme
i my, rodiče, proto se říká, že děti jsou schody do
nebe. Pokud je rodina funkční, nevýhody neexis-
tují. Mezi nevýhody však nepočítáme to, že se
všichni musíme uskromnit, že nelze jen tak zajít
s dětmi do restaurace na oběd, do kina nebo jet
na dražší dovolenou. Je jasné, že máme za sebou
probdělé noci, nějaké nemoci, opotřebovanější
nervy a v něčem třeba chatrnější zdraví, ale copak
žijeme jen proto, abychom měli bezproblémový
a bezbolestný život? 

Vybavíte si nějakou nezapomenutelnou rodinnou
událost či zážitek?

Těch bylo hodně; většinou jsou to zážitky z mno-
hých společných výletů, procházek a vyjížděk, z do-
volených trávených na chatách uprostřed lesů, kde
mají děti možnost se dosyta vyřádit, pálit oheň
a přejíst se borůvek... Krásné bylo přivítání, které
děti samy zorganizovaly tatínkovi po návratu z ci-
ziny – nacvičily a zahrály mu divadlo O pejskovi
a kočičce, jak pekli dort. To bylo korunováno pře-
dáním opravdového dortu, na jehož snědení se
místo ošklivého zlého psa podílela celá rodina.

Proč se podle vás v Evropě rodí v posledních letech
tak málo dětí?

Na vině je jednak ona liberální výchova, která je
pro rodiče naprosto vyčerpávající. Jsou už tak una-
veni z jednoho až dvou dětí, že další nechtějí, a ani
se jim nedivíme. Velkou roli hraje bohužel i to, že
si lidé chtějí udržet vlastní životní standard, často
i přepych. Ekonomické důvody existují určitě také,
ale když navštívíme třeba skanzen, uvidíme, jak
skromně žili lidé dříve. Další věc je vliv okolí – po-
četné rodiny se prostě „nenosí“. Všichni musí
dlouho studovat, být úspěšně zaměstnaní, mít hned
vlastní byt či dům, dobré auto, dále musí sportovat,
zdravě jíst, skvěle vypadat, mít doma uklizeno, sle-
dovat internet – a na děti pak není čas. 

A další zábrany?
Určitě jsou zde i zdravotní důvody – průměrný

věk prvorodiček je dnes hodně vysoký. Samozřejmě
k tomu přistupuje vysoká rozvodovost a nestabilní
svazky. Na vině je bohužel také politicky štědře
podporovaná levicová a genderová agenda. Propa-
guje se snadný přístup k potratům, odkládání po-
četí, na druhé straně zase okamžitý nástup žen do
práce po mateřské, předškolní výchova od dvou let,
záměna mužských a ženských rolí v rodině i ve spo-
lečnosti, různé alternativní způsoby soužití... Jen na
normální rodinu s dětmi se „zapomíná“. Líbil se
nám jeden billboard, který jsme před delší dobou
viděli. Stálo na něm: Přestaňte si dávat bacha, berte
si příklad z Bacha. Ten měl totiž dětí dvacet!

Děti jsou schody do nebe, shodují se Janštovi
■ Recept na výchovu dětí je podle manželů Janštových jednoduchý. Stačí ra-
tolestem vštěpovat výchovu k lásce a úctě k ostatním, a také je vést ke skrom-
nosti a k poslušnosti. Ale nejdůležitější je prý pevný vztah rodičů šestice
sourozenců, kterou tvoří Filip (13), Michal (11), Alžběta (9), Veronika (8),
Prokop (5) a dvouletý Dominik.
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Jak se cítíte coby
čerstvý pětasedm-
desátník?

Cítím se výborně
fyzicky i psychicky.
Jsem opravdu spo-
kojený. Prožil jsem
toho dost a jsem
rád, že jsem si mohl
vyzkoušet všechny
hudební obory.

Pocházíte z umělecké rodiny. Váš tatínek, Jiří
Vondrovic, byl známý filmový a divadelní
herec a vaše maminka Věra Bartošová byla
také herečka. Jaké jste měl dětství?

Bylo to náročné… Pamatuji si, že jsme
pořád pendlovali mezi Prahou a Brnem, pro-
tože maminka pocházela z Brna a navíc jsem
tam měl tetu a babičku. Když se maminka roz-
hodla zůstat v Německu, nahradila mi ji nová
máma, která byla vlásenkářka a kadeřnice
v divadle Na Fidlovačce. Takže jsem zase trá-
vil s rodiči všechen čas v divadle včetně sobot
a nedělí. Měl jsem hodně rád vůni šminek,
tenkrát voněly jinak než dnes. Doma jsem si
vždycky přivoněl k tátově polštáři, který nesl
stopy po jeho nedokonale odlíčeném obličeji. 

Kromě šminek jste určitě brzy přičichl i k bo-
hémskému životu rodičů – herců…

Bydleli jsme tehdy ve Vršovicích a občas
u nás přespalo i pětatřicet lidí, kterým jsem
ráno udělal snídani a pak jsem šel do školy.
Po skončení představení se herci prostě se-
brali a přišli k nám na návštěvu.

Ve svém archivu přechováváte výstřižek
z novin, na kterém vás tatínek drží v náruči
krátce po narození. Nad zavinovačkou se
sklánějí vaši kmotři – Zita Kabátová a Ol-
dřich Nový. Jak se vám dostalo takové pocty?

Oldřich Nový byl tehdy ředitelem praž-
ského Nového divadla, kde táta hrál. Takže
na tom nebylo nic zvláštního. Osobně jsme se
ale neznali. Až do té doby, kdy mě tatínek za
panem Novým poslal, abych se mu představil.
Přišel jsem v uniformě, protože jsem tehdy
studoval na Vojenské hudební škole v Liberci.
Oldřich Nový učil v té době na konzervatoři
operetní herectví, a pamatuji si, že ze mě moc
nadšený nebyl.

Na popiskách u fotek, ale i na stránkách
Česko–slovenské filmové databáze je pří-
jmení tatínka psáno jako Vondrovič…

To má na svědomí také Oldřich Nový. Ta-
tínkovi kdysi řekl, že Vondrovic není pořádné
umělecké jméno, a tak ho přejmenoval na
Vondroviče. Já ale používám původní pří-
jmení, bez háčku, stejně jako můj bratr. 

Neuvažoval jste někdy, že se stanete po vzoru
svých rodičů také hercem?

Pamatuji si, že jsem nikdy nechtěl být her-
cem. Bavila mě muzika. Hrál jsem na harmo-
niku, kterou mi táta koupil, a později na
klarinet a buben. Než jsem se však dostal k di-
vadlu, tedy k opeře a operetě, musel jsem si
odkroutit vojnu v Boru u Tachova. Pak jsem
nastoupil k Ústřední hudbě tehdejší Česko-
slovenské lidové armády. Jednou jsem se byl
podívat na operetu My Fair Lady v Karlín-

ském divadle a říkal jsem si, jak by bylo
pěkné, kdybych v tomto představení mohl
jednou hrát. No a za měsíc jsem vyhrál kon-
kurs a nastoupil do orchestru jako bubeník.
Po čase jsem začal pošilhávat po „vršku“, tedy
po hercích na jevišti nad orchestrem, a roz-
hodl se, že se vyučím zpěvákem. V roce 1967
jsem odjel hrát do Švýcarska s orchestrem Ja-
roslava Maliny k Bodamskému jezeru a tam
jsem začal na koncertech i zpívat. Natočil
jsem si to a po návratu ukázal tátovi. Tomu se
to líbilo a poslal mě za tehdejším hlasovým
pedagogem Karla Gotta. Ten mi doporučil,
abych se přihlásil na Pražskou konzervatoř.

Tatínkovo a moje herectví se osudově pro-
pojilo postavou sluhy Josefa v hudební kome-
dii Jedenáctý v řadě. Já jsem si tuto roli zahrál
přesně čtyřicet let poté, co ji hrál tatínek.

Předpokládala bych, že po absolutoriu zůsta-
nete v Praze. Jak jste se nakonec ocitl v Li-
berci?

Když jsem hrál v absolventském předsta-
vení Cosὶ fan tute, všiml si mě sbormistr a di-
rigent z libereckého Divadla F.X. Šaldy. Vždy
jsem si přál zpívat v opeře; vždyť árii Jak
možná věřit z „Prodanky“ jsem znal zpaměti
od svých deseti let. Takže si dovedete předsta-
vit, jak jsem byl šťastný, když jsem udělal kon-
kurs a přijali mě. V Liberci jsem pak dostal
příležitost vystupovat ve všech známých ope-
rách jako Rusalka, Dvě vdovy, Maškarní ples
nebo Rigoletto, ale také v operetách. Cítil
jsem se jako ryba ve vodě, vždyť to bylo pro
mne stejné prostředí, v jakém jsem vyrůstal.

Hrát v oblastním divadle a na předních praž-
ských scénách je přece jen rozdíl. Nelákala
vás Praha?

Vůbec ne. V Liberci jsem byl opravdu
šťastný. Vždyť kdyby mě vzali do Národního
divadla, dělal bych Vaška, zatímco v době libe-
reckého angažmá jsem pět let zpíval hlavní
role. Byla to řehole, hráli jsme denně, včetně
svátků. Pamatuji si, jak jsme jednou o Váno-
cích dávali Rusalku, a já jsem onemocněl. Na-
konec za moji roli prince museli najít náhradu.
Vzpomínám na tu dobu opravdu moc rád.

Nakonec jste se ale stejně do Prahy vrátil. Co
vás přimělo opustit libereckou scénu, kde jste
slavil jeden úspěch za druhým?

Důvodů bylo víc. V jednom z posledních
představení, v opeře Liška Bystrouška, jsem
musel hrát tři role zároveň a to mi příliš ne-
sedělo, tak jsem odešel. V Praze jsem začal
učit na ZUŠ Bajkalská a zároveň jsem na kon-
zervatoři učil zpívat začínající herce. Mimo to

Hudba mě drží při životě, říká jubilant Jiří Vondrovic
■ Možná to byli právě kmotři Oldřich Nový a Zita Kabátová, kteří před pětasedmdesáti lety dali Jiřímu Vondrovicovi
do vínku lásku k divadlu a k hudbě. Za svůj život ztvárnil mnoho operních a operetních rolí, hrál v různých kapelách
i ve známých orchestrech a jednu dobu dokonce v cirkuse. A s lehkonohou múzou koketuje dodnes – jako režisér
a kapelník souboru JazzBáby.

Jiří Vondrovic dvouletý 

S Milenou Smutnou 
v premiéře Dvořákovy
Rusalky,
Liberec 1984
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Naši jubilanti
Ve druhém čtvrtletí roku 2016
oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Hošek Jiří • Svoboda Jiří
Viktorin Zbyněk • Mečlová Iva

Šatopletová Anna • Hašková Emilie
Malenický Milan • Filipová Marie
Novák Zdeněk • Posejpal Josef

Břeňová Bohumila • Krausová Anežka
Dudová Zdeňka • Bobková Ivana 

Nováková Zdeňka • Jirmásek Milan
Rybka Bohuslav • Šimůnková Zuzana

Missbichler Jiří • Toman Michal 
Rous Jan • Jarešová Marie

Bílková Marie

Všem oslavencům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví.

jsem při ZUŠ založil Big band Unisono, kde
jsem působil deset let. Kdybych měl zavzpo-
mínat na všechny soubory a tělesa, ve kterých
jsem hrál, bylo by to dlouhé povídání. K těm
nejznámějším patří filmový a rozhlasový
orchestr nebo hostování v orchestru Karla
Gotta. V některých partech k písním sklada-
tele Karla Svobody se občas objevila pasáž
s poznámkou „zvonkohra – Vondrovic“.

Povedlo se vám podívat se s orchestry i do za-
hraničí?

Když jsem působil v šedesátých letech
v Karlínském divadle, dostal jsem od kapel-
níka nabídku hrát v cirkusové kapele Califor-
nischer National Circus. Z původních osmi

měsíců to nakonec byly tři roky. Projeli jsme
Německo, Rakousko, Dánsko, Holandsko.
Na zimu, kdy se nehrálo, jsem se vracel domů
a pracoval jako brigádník – jezdil jsem
s uhlím nebo myl okna. Ze vzpomínek na toto

období pak později vznikl soubor povídek
s názvem V paličkách je můj um … a bum!
Povídky teď na pokračování otiskuje Zpravo-
daj Klubu absolventů Vojenské konzervatoře.

V posledních letech jste dirigoval orchestr
Šarbilah a dnes v tomto tělese hrajete na kla-
rinet. Zdá se, že se bez hudby prostě neobej-
dete.

Také s Pepou Mladým občas muzicírujeme
v hospůdce u Čeréze. Jen tak – sobě a dru-
hým pro radost. A doma si zas „džemujeme“
s manželkou Věrkou – já hraju na klarinet,
ona na klavír. Hudba mě drží při životě, to je
pravda. Už sice neučím, ale mám radost, když
se ke mně hlásí bývalí žáci. Třeba Anička Po-
lívková, kterou jsem učil na herecké konzer-
vatoři zpěv. Dodnes mám spoustu přátel
z hudební branže. Zrovna nedávno jsme si
hezky popovídali s Dagmar Peckovou, když
jsme se náhodou potkali v Motole.

Nesmíme zapomenout na vaši roli režiséra,
hudebního aranžéra, kapelníka a herce sou-
boru JazzBáby, který vedete spolu se svojí
ženou Věrou.

Letos oslavíme už patnácté výročí. Loni
bylo JazzBábám rovných 888 let. Letos je nej-
starší členkou Miluška Vilímková, která na
jaře oslavila 85 let. Vzpomínám si, jak nás
před léty oslovil bývalý starosta Marek
Ovečka, abychom udělali něco pro kulturu
v Kolovratech. Moje žena se věnuje kera-
mice, ale mně hlína nic neříká, a tak jsme se
rozhodli, že založíme pěvecký sbor. Nikdo
nám tehdy moc nevěřil. No a pak jsme přidali
i divadlo a od té doby každý rok předvedeme
novou hru. Tím vlastně vyvrcholily moje hu-
dební kreace. Je pravda, že si pokaždé říkám,
že už toho nechám, ale už při potlesku po
premiéře mám nové nápady na další hru. 

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

JazzBáby pojí přátelství 
i láska k hudbě a divadlu
Ke svým patnáctým narozeninám si soubor
JazzBáby nadělil novou hru se zpěvy, jejíž děj
se tentokrát odehrává mezi Indiány. Poté, co
dámy odstrojily pečlivě promyšlené kostýmy
a setřely z pleti snědé šminky, zavzpomínaly na
své začátky a prozradily, co pro ně působení
v tomto jedinečném souboru znamená.

Potlesk po premiéře ještě ani nedozněl a se-
niorky s mužskou a dnes i s dětskou oporou se
už těší na další hru, která se v hlavě impresária
Jiřího Vondrovice začne rodit o prázdninách.

„To, že zpíváme a hrajeme v souboru, nám
dává velikou radost a naději do dalších let. Jsme
veselé a rády se scházíme, a to nejen na zkou-
škách. Ty bývají někdy perné, ale když pak vy-
jdeme na jeviště, jde nám to dobře. Snažíme se,
abychom šéfa nikdy nezklamaly,“ prozrazuje
Marta Ulrichová, která je v souboru už třináct
let. Nejstarší člence Milušce Vilímkové humor
rozhodně nechybí. Těší se, že své devadesátiny
oslaví tanečkem na stole. Jarka Nováková je
také ráda, že se po třech letech přemlouvání
připojila k souboru. „Jsem moc ráda, že mezi
děvčata chodím. Přestože máme už nějaká léta
a občas nás něco pobolívá, na jevišti se snažíme
vydat ze sebe co nejvíc.“

Na své kolegyně nedá dopustit ani Olinka
Sládková. „Jsme úžasný kolektiv. Za ta léta
jsme už na sebe všichni zvyklí a moc se těšíme
na čtvrteční zkoušky. Pro mě jsou ze všeho nej-
důležitější vnoučata a - Jazzbáby. Bez nich bych
nemohla být; jsou pro mě obrovskou vzpruhou
do života. Přála bych si, abychom mohly stále
pokračovat,“ říká za všechny. 

O hezkých vztazích v souboru svědčí i přání
Jany Stárkové, aby Jiří Vondrovic pro ně jednou
napsal hru, kde by všechny role byly rovnocenné
– a tudíž hlavní. 

–ouj-

Premiéra Verdiho Maškarního plesu, Liberec 1985

Červnová premiéra hry
Zlatokop z Pančelských hor

foto Pavel Klikar
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Jak se stát kačerem
V minulém vydání zpravodaje jsme se seznámili
s celosvětovou hrou zvanou Geocaching. Ale jak
začít? Nyní si řekneme jak se stát kačerem (geo-
cacherem) snadno a rychle. 

První krok jsme již učinili, protože jsme se sezná-
mili se základními principy hry, ovšem ty podrobné
jsou např. na serveru geocaching.cz. Zájemce
o geocaching by se však měl zaregistrovat na něja-
kém geocachingovém serveru (např. na geoca-
ching.com). Před prvním lovem si připomeňme
alespoň nejdůležitější pojmy a postupy.

Hledat cache se dá s pomocí navigačních pomů-
cek a aplikací, ale také jen podle map a nápovědy.
Ale kde budete hledat? Kde je třeba vaše nejbližší
cache? Není keš u hradu, kam jedete na výlet? Na
internetu si můžete najít mapy s rozmístěním růz-
ných druhů keší a u vybraných, které chcete navští-
vit, jejich umístění a popis. Své nálezy pak
zaznamenáte na internetu, ale především přímo
v logbooku keše, a proto si s sebou noste raději
dobře píšící tužku.

Každá keš má ve svých parametrech kromě sou-
řadnic a popisu i dvě důležité informace, a těmi je
ohodnocení obtížnosti a terénu číselnou stupnicí 
1–5 (1 – nejlehčí, 5 – nejtěžší). Stupeň obtížnosti
vás bude informovat o tom, jak důkladně je scho-
vaná anebo kolik úsilí budete muset věnovat roz-
luštění indicií a nalezení finálních souřadnic.
Náročnost terénu vám dá nápovědu, jak těžké bude
provést samotný odlov, kdy nejjednodušší pomůc-
kou je úměra mezi hodnotou a počtem potřebných
končetin k odlovení. Takže jednička je vhodná i pro
vozíčkáře aneb doskáču tam po jedné noze, u čtyřky
musím zapojit ruce i nohy a pětka vyžaduje speci-
ální vybavení (horolezecké, potápěčské apod.).

V příštím zpravodaji přineseme další zajímavosti
ze světa geocachingu, a protože keší je v Kolovra-
tech dostatek, odcitujeme i pár postřehů, jak vidí
kačeři naši obec a co při tom zažívají. 

Petr Bartoš

Kateřina Antošová pokřtila
druhý díl Paradeníku
Koncem dubna pokřtila Kateřina Antošová druhý
díl svého Paradeníku s podtitulem Jak se jezdí
s Bárou. Vypravěčem zážitků je její manžel Zde-
něk, který svoji handbikerku doprovází při trénin-
cích i na závodech. Oba díly jsou v knihovně
k zapůjčení i zakoupení.

Kmotrem knihy se stal Bohumil Stárek (vlevo),
který si tuto roli vylosoval. Manžel Zdeněk před-
vedl, jak kravským zvoncem povzbuzuje nejen Ka-
teřinu, ale i ostatní závodníky. –ouj-

Bohumila zahrada se představila veřejnosti 
■ Pouhého půl roku existence má za sebou kolovratská komunitní zahrada, přesto díky
svému činnorodému osazenstvu již může širému okolí předvést spoustu zajímavostí. Proto
jsme se zúčastnili mezinárodního svátku otevření běžně nepřístupných zahrad a na druhý
červnový víkend připravili pro návštěvníky komentované prohlídky, občerstvení a dopro-
vodný program.

Co se mohli návštěvníci dozvědět? Slovy jednoho z nich třeba to, „jak je možné, že 10 rodin jde dnes dělat
něco dohromady“. Velký zájem byl o načerpání inspirace pro vlastní pozemky – jak ekologicky zúrodnit půdu,
jak správně kompostovat, jak předcházet škůdcům, jak pěstovat které plodiny, jaký typ záhonu zvolit, zda a čím
mulčovat aj. 

Další vlna dotazů mířila na
Lesní školku Soovička, která
postaví v létě na pozemku Bo-
humila zahrady svou celo-
ročně obyvatelnou jurtu. Od
září bude zahradní cvrkot sle-
dovat nová generace předško-
láčků, kteří si budou mít šanci
vyzkoušet a osvojit základy
péče o zahradu i své životní
prostředí. 

Co návštěvníky udivovalo,
byl fakt, že komunitní zahrada
je natolik otevřený projekt, že
od členů nejsou vybírány
žádné poplatky. Nutné fi-
nanční náklady se řeší domlu-
vou mezi členy a dobrovolným

příspěvkem buď v hotovosti, nebo zasláním libovolné částky na transparentní účet. I tak proběhly náročné úpravy
s použitím bagrů, vysokozdvižné plošiny či autojeřábu. Po nezbytných základních úpravách ale chceme zahradu
provozovat dlouhodobě udržitelným způsobem, to znamená s využitím co nejšetrnějších a nízkonákladových tech-
nologií. Z doprovodného programu stojí za zmínku divadelní představení, kdy si děti samy sepsaly a nastudovaly
hru Koloběh přírody. 

Aktuální informace sledujte na webu vzdělávacího spolku Soova, který komunitní zahradu i lesní školku zašti-
ťuje: http://soovakolovraty.wix.com/soova, na Facebooku, anebo se některou sobotu či neděli zastavte přímo na
zahradě – třeba dostanete chuť se na tom všem také podílet. 

Alena Kopřiva Chadová, koordinátorka komunitní zahrady

Obecní kroniky slaví letos dvě výročí
■ Tento rok si připomínáme dvě důležitá výročí spojená s rozvojem obecního kronikářství. 

V lednu uplynulo 180 let od chvíle, kdy byl vydán první výnos o pamětních knihách na našem území, jež ukládal
městům, městysům a obcím vést kroniku. Kronika měla obsahovat chronologické a pravdivé zachycení událostí,
které nějakým způsobem ovlivnily chod obce. Většinou místní zvyky, obyčeje, vzácné návštěvy a přírodní pohromy.
Bohužel nařízení bylo vydáno v době, kdy většina menších obcí nebyla s to splnit podmínky pro vznik takových
kronik.

Výnos o pamětních knihách vstoupil v platnost 
1. ledna 1836 a zasloužil se o něj nejvyšší český pur-
krabí hrabě Karel Chotek (1783 – 1868). Ve funkci
nejvyššího purkrabího působil hrabě sedmnáct let
a velice se zasadil o modernizaci infrastruktury a hos-
podářský rozvoj v českých zemích. Jeho zásluhou byly
pořádány pravidelné hospodářské výstavy a v městech
vznikaly okrašlovací komise a spolky, které přispívaly
k rozvoji kulturního života.

Druhou událostí, od které uplynulo 10 let, bylo vy-
dání stávajícího zákona o kronikách obcí. Jedná se
o zákon č. 132/2006 Sb. ze 14. března 2006, který
ukládá obcím vést kroniku, do níž se zaznamenávají
důležité zprávy a pamětihodné události pro informaci
a poučení budoucím generacím. Tímto zákonem se zároveň zrušil starý zákon č. 80/1920 Sb. a vládní nařízení
č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních. Nový zákon zavádí možnost psaní kroniky v elektronické podobě
a pro potřeby budoucí archivace je kronika za kalendářní rok po schválení zastupitelstvem následné vytištěna na
číslovaných listech a svázána do pevné vazby.

Naše nejstarší ručně psaná obecní kronika mapující život v Kolovratech, Tehovičkách a Lipanech začíná rokem
1923 a končí zápisem dne 29. dubna 1965. Po vypuknutí druhé světové války musely být obecní kroniky začátkem
roku 1940 odevzdány do archivu a kronika se nepsala skoro šest let. Po válce byla naštěstí navrácena a v zápisech
se pokračovalo. Vzhledem k politické situaci byly další zápisy v kronikách stručnější nebo chyběly úplně. Po re-
voluci se opět obecní kronika dočkala rozkvětu a bylo učiněno i několik retrospektivních zápisů, aby nezanikla
kontinuita. 

Do obecních kronik je možno nahlédnout na místním úřadě po dohodě s kronikářkou Mgr. Blankou Hlaváč-
kovou. Své náměty do obecní kroniky můžete zasílat na nově zřízenou adresu: kronika@kolovraty.cz. -bh-
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Kolovraty zabodovaly
v mezinárodní soutěži 
Chon-Ji (Kolovratská škola Taekwon-do)
představuje ucelený systém korejského bojo-
vého umění. 

Stručně řečeno Taekwon-do znamená du-
ševní výcvik a techniky neozbrojeného boje
pro sebeobranu i pro zdraví. Zahrnuje efek-
tivní používání úderů, kopů, bloků holou
rukou a nohou pro dosažení rychlého zne-
škodnění protivníka nebo protivníků. Taek-
won-do konečně umožňuje slabému vlastnit
silnou zbraň a sebedůvěru, s jejichž pomocí
se může ubránit a porazit svého protivníka.

Co všechno můžete v Chon-ji zažít?
Především v rámci bezva party několik tré-
ninků týdně – pro děti hravých, pro velké ná-
ročných. Můžete jezdit na závody od úrovně
regionální až po mistrovství ČR. Vyšší pásky se
účastní odborných seminářů a nadaní mládež-
níci jezdí do Střediska talentované mládeže.

Kdo může taekwon-do cvičit?
Ten, kdo má odvahu zkoušet něco nového,
rád získává nové přátele a byly mu již alespoň
4 roky. Pro mladší cvičence (4 – 6 let) dopo-
ručujeme doprovod staršího sourozence
nebo rodiče, kteří mohou taktéž cvičit. Kdo-
koli má zájem vyzkoušet něco nového, může
si vzít na jeden z tréninků určených pro za-
čátečníky pohodlné věci na cvičení a poznat
tak, o čem je Taekwon-do.

Jakých výsledků lze dosáhnout?
Jako příklad je možné uvést završení jarní se-
zóny roku 2016, kterým byla účast na 13. roč-
níku mezinárodních závodů Best of the best
v Říčanech. Byla to opravdu úspěšná výprava,
jejíž účastníci přivezli celkem 31 medailí 
(3 zlaté, 11 stříbrných, 17 bronzových) z růz-
ných věkových i technických kategorií. –pb-

Studio Sport uzavírá sezónu
■ Co spojuje Martinu van Gorp, Annu Pěnkavovou, Míšu Vlčkovou a Káju Vaňkovou?
Bydliště v Uhříněvsi a Kolovratech, ale hlavně láska ke krásnému sportu, hodiny tréninku
a odříkání. 

Studio Sport reprezentovalo v Přeboru Prahy
celkem 6 týmů ve čtyřech věkových kategoriích.
Nejvíce se v této sezóně dařilo těm nejmladším
v kategorii minivolejbalu. Po jasném vítězství ve
Velké ceně Prahy na začátku září byly naše mini-
volejbalistky favoritem i celosezónního Přeboru
Prahy.

V konkurenci 48 družstev vybojovala Mar-
tina, Anička, Míša a Kája pod vedením trenérky
Petry Van Gorp a její dcery Pepy již kolo před
koncem soutěže zlaté medaile. Studio Sport si
tím splnilo svůj každoroční cíl – získat alespoň
jednu medaili, což se daří plnit již dlouhých 15
let existence klubu. 

Po skončení soutěží Přeboru Prahy jsme se
zúčastnili i dalších turnajů. Ve stručné rekapitu-
laci připomínáme, že na Břežanské hvězdičce zí-
skaly naše hráčky první místo v kategorii červený
minivolejbal a třetí místo v oranžovém minivo-
lejbalu (barvy odlišují různé věkové a doved-
nostní kategorie). Mladší žákyně v silně
obsazeném turnaji na osadě Lada skončily druhé
za budějovickou Hlincovkou, před Olympem.
V modrém a zeleném minivolejbalu se týmy Stu-
dio Sport už dříve probojovaly do celorepubli-
kového finále v Českých Budějovicích, které se
koná koncem června.

Pilně si vedou také naše bývalé kapitánky, se-
stry Tiziana Baumruková a Veronika Dostálová,
které jsou jako reprezentantky České republiky
vzorem pro mnoho našich hráček. Tiziana se
jako kapitánka juniorské reprezentace chystá na
kvalifikaci pro Mistrovství Evropy, která se hraje
v červenci v Srbsku, Veronika absolvuje s repre-
zentací žen nejdříve World Grand Prix a v září
rovněž kvalifikaci pro Mistrovství Evropy.

Všechny aktuální informace přineseme v příštím čísle Kolovratského zpravodaje. Držíme všem palce! 
PaedDr. Jiří Baumruk, studio-sport.cz

Volejbalový turnaj ovládly Budějovice
■ Již počtrnácté pořádal MAESTRO CLUB Kolovraty volejbalový turnaj geodetů a karto-
grafů. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmů z celé republiky. Turnaj se již tradičně usku-
tečnil v hale Juliska v pražských Dejvicích. 

Deset týmů bylo rozděleno do dvou skupin po pěti týmech, kde se hrálo systémem každý s každým. Do play–
off o první místo z první skupiny postoupil bez ztráty setu tým Sokol Trója a z druhého místa SŽG Praha. V druhé
skupině z prvního místa postoupila Plzeňská směs a z druhého VK GEO CB. Oba naše týmy, Áčko i Béčko, ob-
sadily ve svých skupinách třetí místo, a tak je čekalo jen malé play–off o 5. místo. 

V souboji o páté místo bylo nakonec
úspěšnější Áčko, které si s Béčkem po-
radilo ve dvou setech (25:12 a 26:24).
V semifinále play–off o 1. místo nej-
dříve Plzeňská směs vyhrála 2:0 nad
SŽG Praha. Druhé semifinále bylo
velmi vyrovnané - musel rozhodnout
až tie-break, ve kterém byl nakonec
šťastnější tým VK GEO CB, který po-
razil Sokol Trója 2:1 (20:25, 25:20,
15:13). Ve vyrovnaném souboji o třetí
místo se nakonec radoval Sokol Trója,
který porazil SŽG Praha 2:1. Ve finále
pak překvapivě ve dvou setech porazil
tým VK GEO CB loňské i předloňské
vítěze Plzeňskou směs 27:25 a 25:19.
Kolem čtvrté hodiny odpolední tak

bylo dohráno. Nezbývalo než předat ceny všem zúčastněným, poděkovat hráčům za předvedené výkony a roz-
hodčím za spravedlivé rozhodování zápasů. Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat všem hráčům a členům
klubu, kteří pomáhali s organizací turnaje a restauraci U Boudů za zajištění občerstvení. Těšíme se příští rok pod
vysokou sítí při patnáctém ročníku turnaje opět na viděnou.

Jana Konečná, MAESTRO CLUB Kolovraty

Slavnostní nástup

Místostarostka Stanislava Bartošová
(druhá zprava) na stupni vítězů

Kadetky loňské stříbro neobhájily

Zlato v minivolejbalu v Přeboru Prahy
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Sport není za trest: odstartováno
V tělocvičně ZŠ Kolovraty začal prvním
ukázkovým tréninkem projekt nazvaný
Sport není za trest, na kterém spolupra-
cuje Studio Sport a ZŠ Kolovraty.

Cílem je ukázat žákům z 1. až 5. tříd základních škol krásy a taje
tradičních míčových sportů a také základy gymnastiky, kterou potře-
bují ke každému sportu. 

Více než třicítka zájemců si vyzkoušela, jak vypadá opravdový tré-
nink pod vedením zkušených trenérů Studia Sport. Děti zjistily, co
všechno je nutné se naučit, jak složité je ovládnout míč, ať je šišatý
nebo kulatý. Základní tréninkové hodiny probíhaly po celý červen vždy
v úterý a ve čtvrtek, třídenní sportovní camp se plánuje na předškolní
dny 29.–31. srpna, vždy v ZŠ Kolovraty. 

Všechny informace najdete na příslušných webových stránkách ko-
lovraty.cz, zskolovraty.cz a studio-sport.cz.

PaedDr. Jiří Baumruk, studio-sport.cz

Ohlédnutí za končící sezónou
Fotbalová sezóna se rozeběhla loni koncem čer-
vence přípravou jednotlivých týmů. Po jede-
nácti měsících se přiblížila svému vyvrcholení.

V době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly dohrány sou-
těže, takže umístění týmů nebylo známé. Konec sezóny pro nás zna-
menal i oslavu 90 let fotbalu v Kolovratech, která se konala poslední
červnovou sobotu, tedy těsně před tím, než se toto číslo dostalo ke
čtenářům. V některém z příštích vydání se k oslavě určitě vrátíme. 

Chtěli bychom poděkovat všem příznivcům, kteří nás podporují,
a také hráčům, rodičům a zejména trenérům týmů. Přejeme všem
krásné prázdniny a na začátku další sezony na shledanou na hřišti! 

Tomáš Reitmeier
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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

Týdenní kurzy AJ
a víkendové kurzy NJ

Týdenní intenzivní kurzy AJ v termínu 1. 8. - 5. 8. 2016
Letní intenzivní víkend NJ v termínu 23. 7. - 24. 7. 2016
Přehled vypsaných kurzů, podrobné informace o obsahu kurzů
a zápisy online naleznete na našich stránkách.

www.LANGFOR.cz Jazyky od A do Z

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.




