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Editorial
Milí čtenáři,

o tom, jak se návštěv-
níkům Kolovrat v naší
městské části líbí, píšu
často a ráda. A netají se
tím pouze turisté nebo
přátelé vystavujících
umělců odjinud, ale
také prodejci při jarmar-

cích nebo sami účinkující. Ti si pochvalují pří-
jemnou atmosféru, kdy se sousedé zase po
dlouhé době potkají a při svařáčku nebo medo-
vině proberou, co nového se od posledního jar-
marku přihodilo. Je milé, že mezi prodejci
převažují ti, kteří chtějí vlastnoručně vyrobenými
dekoracemi nebo domácími specialitami potěšit
ostatní. Letos dokonce jarmarečním hostům na-
bízely originální vánoční dárky i tři malé dívky. 

Do Kolovrat se rádi vracejí i účinkující sou-
bory a umělci. Na svoji premiéru se moc těšily
osmdesátileté seniorky z Prahy 1, které ale odra-
dilo nevyzpytatelné počasí. Se svým baletem se
však určitě pochlubí na jaře. Do Kolovrat přije-
dou o to raději, že se souborem JazzBáby plánují
společná představení. 

Než bude jaro, uvidíme se při pravidelných
vernisážích nebo jiných akcích, ke kterým nás in-
spirujete Vy sami. Děkujeme všem našim pří-
znivcům za podporu i čtenářům za spoustu knih,
které nám v průběhu roku přinášejí. Řadu z nich
jsme zařadili do fondu a ty zbylé dostaly druhou
šanci u nových majitelů. Jedna dárkyně nad 
taškou plnou knih trefně poznamenala: Kdyby-
chom dědili tolik peněz, co dědíme knih – to by-
chom byli bohatí! 

Hodně knížek pod stromečkem přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Úvodník starosty

Vážení občané Kolovrat a Lipan,
předně bych Vám chtěl poděkovat za účast při parlamentních volbách, která

byla v naší městské části nadprůměrná. Mnohokrát děkuji i za hlasy, které
jsem obdržel.

Ke konci roku patří i rekapitulace. Největší obavy v roce 2017 budila re-
konstrukce ulice Přátelství mezi Uhříněvsí a Říčany. Domnívám se, že zvolené
varianty byly nejvhodnějším řešením uzavírek a objízdných tras. Přestože ne-
bylo snadné vše domluvit, a zvláště první etapa byla problematická, následně
už další práce včetně dopravních omezení probíhaly bez větších problémů.
Nyní pracujeme na tom, aby Technická správa komunikací realizovala kruhový

objezd na křižovatkách mezi Kolovraty, silnicí Přátelství, Nedvězím a Královicemi.
Za největší úspěchy minulého roku považuji získání mnoha dotací (na rekonstrukci koupaliště,

nákup pozemků pro veřejnou vybavenost, rekonstrukci umělého trávníku v areálu Sokola, rozší-
ření hasičské zbrojnice, nákup nové cisterny atd.) a vyřešení několika starých kauz. Po mnoha jed-
náních se podařilo převést klubovny u Boudů na Dům dětí a mládeže Dům UM, čímž jsme získali
prostor pro kroužky, ale také jsme se zbavili postihu za domnělé nelegální užívání, který měl být
ve výši cca 1,5 milionu korun. Koncem listopadu se rovněž povedlo vyřešit rozšíření kolovratského
hřbitova, za který jsme dlouhá léta platili nájem ve výši desítek tisíc korun, ale nesměli jsme na
něm pohřbívat. V příštím roce bychom rádi nechali vypracovat projekt na přípojky vody a chod-
níky, aby hřbitov mohl sloužit svému účelu. Někteří z vás možná vědí o původní studii, která po-
čítala i s krematoriem, tento nápad však realizovat nechceme. 

V roce 2018 bychom rovněž rádi dokončili projekt na školku a na první ze zelených valů.

Děkuji všem, kteří jste se v letošním roce zapojili do dění v naší městské části.
S přáním krásného prožití svátků a všeho nejlepšího do roku 2017

Mgr. Klecanda Antonín, starosta MČ Praha-Kolovraty

Slovo zástupkyně starosty

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
rok 2017 je pomalu za námi a s ním i třetí rok, kdy mám čest Vás zde v rámci

svého úvodníku pozdravit. Při letmém ohlédnutí nejen za uplynulým rokem je
vidět, kolik se toho událo. Část jsem popsala ve své zprávě místostarostky, kte-
rou si můžete přečíst na kolovratských webových stránkách. Některé aktivity
jsou viditelné na první pohled, jiné méně, ačkoli jsou stejně důležité. Sem patří
např. příprava projektů. To je oblast, které chceme věnovat více úsilí, aby byly
připravené podmínky pro rozvoj naší městské části i do budoucna. Aktivně se
vyjadřujeme také k různým chystaným projektům a stavbám, které významně

ovlivní život našich obyvatel, abychom zmírnili negativní dopady z budoucích dopravních staveb, jako
je Pražský rychlostní okruh či projekt vysokorychlostní železnice, na život našich občanů. A je dobré
vidět, jak se naše připomínky postupně promítají do vydávaných stanovisek. Pozitivní přínos pro měst-
skou část je hlavním cílem všech našich jednání s potenciálními developery bytových výstaveb.

Spousta nás toho ještě čeká. Realizace některých akcí je během na trochu delší trať, často i kvůli
stále narůstající byrokratické náročnosti. K tomu, aby se věci podařily, je potřeba fungující spolupráce.
A tak chci touto cestou všem spolupracovníkům za uplynulý rok poděkovat. Poděkování patří také
všem, kteří jsou ochotni udělat něco dobrovolně pro svou obec, a poděkovat se sluší i pracovníkům
našeho úřadu, který nyní prochází jistou personální (dá se říci, že částečně i generační) obměnou.

A všem vespolek přeji, ať nás v novém roce 2018 potká jen to nejlepší.
Mgr. Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty
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INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty
4. zasedání – 13. září 2017
Plnění rozpočtu 
Zastupitelé schválili plnění rozpočtu hlavní činnosti k 30. 6. 2017
                                           Upravený rozpočet v tis. Kč       Skutečnost v tis. Kč:
Příjmy:                                               93.394,40                                42.019,58
Výdaje:                                               94.498,30                                  9.847,84
Rozdíl příjmů a výdajů:                             1,10                               -31.945,10

Zastupitelé schválili i plnění plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017
                                                            Plán v tis. Kč               Skutečnost v tis. Kč
Výnosy                                                      3.700                                        1629
Náklady                                                    2.770                                          700
Hosp. výsledek                                         1.000                                          929

Okružní křižovatka ul. Přátelství x K Poště x K Nedvězí: 
Zastupitelstvo požaduje co nejrychlejší realizaci kruhového objezdu bez ohledu
na stavbu R511 kvůli častým nehodám.

Zelené pásy kolem okruhu 511: 
Zastupitelstvo podporuje navržené zelené pásy jako minimální kompenzaci
zhoršených rozptylových podmínek kvůli stavbě R511. Zároveň žádá co nejrych-
lejší realizaci pásů směrem k okruhu, a to to zejména v oblasti, která je blízko
zástavby, a v oblasti u mostu a výjezdu z tunelu.

Stanovisko k „vlakotramvaji“: 
Zastupitelé nesouhlasí se studií „Kolejové spojení Praha – Kostelec n/Černými
lesy“. Vadí jim plánovaný terminál v Kolovratech, který by zvýšil dopravní zátěž.

5. zasedání – 18. října 2017
Nákup multifunkčního nakladače: 
Zastupitelstvo schvaluje zapojení finančních prostředků ve výši 1 682 000 Kč 
na nákup multifunkčního nakladače. Dotace: 85 % SFŽP + 7,5 % MHMP.

Výkup pozemků: 
Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku parc.č 1263/758 o výměře 5232 m2, 
pro obč. vybavenost – školství.

Do Prahy na kole: 
Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na projektu 
Cyklostezka – Do Prahy na kole, která propojí Kolovraty s Ladovým krajem.

Výsledky parlamentních voleb 
Kolovratští a lipanští voliči se při volbách do Poslanecké sněmovny ČR

ve dnech 20. – 21. října vypravili k urnám ve třech volebních okrscích.
Celkem si svoji povinnost splnilo 1 976 občanů, což je 76,72 % z celkového
počtu všech voličů. Členové volebních komisí pak napočítali 1 965 plat-
ných hlasů, tedy 99,44 %. Níže jsou výsledky u jednotlivých politických
stran a hnutí za všechny tři okrsky.

Volební okrsky pro prezidentské volby konané
ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (v případě druhého
kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

Volební okrsek č. 1: Nová budova ZŠ
Kolovraty, K Poště 450/7 (nad tratí
ČD) - pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Alb.
Hochové, Bazalková, Donátská,
K Poště, K Říčanům – část nad tratí,
K Vrbě, Kotíkova, Kupkova, Levandu-
lová, Lolkova, Meduňková, Měsíčková,
Na Července, Na Parkáně, Na Roč-
kově, Nad Parkánem, Preislerova, Sed-
mikrásková, Šetelíkova, Tymiánová, Za
Podjezdem.

Volební okrsek č. 2: Budova ÚMČ, Mí-
rová 364/34 (pod tratí ČD) - pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: ul. Do Hlinek, Do Lipan,

K Říčanům – část pod tratí, Ke Zvoničce, Lomová, Mírová, Mladotova, Na Jí-
lech, Na Předevsi, Nad Dvorem, Nad Nádrží, Nad Topoly, Nad Vrbami, Nad
Zbrojnicí, Pod Topoly, Pod Zastávkou, Pod Zvoničkou, Pokřivená, Skautská,
Svažitá, U Jezu, U Prknovky, U Sádek, U Vodice, U Závor, U Železnice, V Ci-
helně, V Haltýři, V Louce, V Milíři, V Tehovičkách, Vášova, Ve Skále.

Volební okrsek č. 3: Lipanská hospůdka - platí pro všechny voliče bydlící v Li-
panech, a to v ulicích Do Kopečka, Do Potoků, K Nádrži, Na Skalách, Novo-
lipanská, V Listnáčích a Za Statky.

Číslo a název strany Platné hlasy v %
1  Občanská demokratická strana 319 16,23
2  Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,05
3  CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 0,10
4  Česká strana sociálně demokratická 88 4,47
5  Volte Pravý Blok, www.cibulka.net 2 0,10
6  Radostné Česko 0 0,00
7  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 189 9,61
8  Komunistická strana Čech a Moravy 55 2,79
9  Strana zelených 36 1,83

10  ROZUMNÍ - stop migraci, diktátu EU 14 0,71
11  Společ. proti výstavbě v Prokopském údolí 0 0,00
12  Strana svobodných občanů 54 2,74
13  Blok proti islamizaci – Obrana domova 0 0,00
14  Občanská demokratická aliance 5 0,25
15  Česká pirátská strana 326 16,59
16  OBČANÉ 2011 - SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0,00
17  Unie H.A.V.E.L. 0 0,00
19  Referendum o Evropské unii 2 0,10
20  TOP 09 256 13,02
21  ANO 2011 400 20,35
22  Dobrá volba 2016 2 0,10
23  SPR - Republ. strana Čsl. M. Sládka 1 0,05
24  Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová 104 5,29
25  Česká strana národně sociální 0 0,00
26  REALISTÉ 20 1,01
27  SPORTOVCI 2 0,10
28  Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 0,05
29  Svoboda a př. dem. - T. Okamura (SPD) 84 4,27
30  Strana Práv Občanů 2 0,10 Příprava strategického plánu v plném proudu

Práce na Strategickém plánu MČ Praha-Kolovraty,
o němž jste se mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje,
jsou v plném proudu. Tento strategický dokument,
který má vytyčit směřování naší MČ na další roky, pro
nás zpracovává Masarykův ústav ČVUT pod vedením

Ing. arch. Petra Štěpánka. Koncem října proběhlo setkání s občany nad
prezentací analytické části s velkým ohlasem. V rámci participativní etapy
byly distribuovány také dotazníky k vyplnění. Výsledky budou prezentovány
na dalším setkání s občany, které je plánováno na pondělí 29. ledna 2018.
Kompletní strategický plán bude finálně schvalovat zastupitelstvo. –sb-

Vánoční strom, který v atriu 
u infocentra vztyčili i nazdobili 
kolovratští hasiči, věnoval Martin Valtr 
z Kolovrat. Všem za pomoc děkujeme.



Vedení představuje plány na příští rok
Rekonstrukce koupaliště či umělého trávníku na fotbalovém hřišti, nákup

pozemků pro potřeby obce, rozšíření hasičské zbrojnice – to je jen malý
výčet akcí, které se povedlo nastartovat díky dotacím. Podrobnosti zmiňuje
starosta Mgr. Antonín Klecanda. 
Koncem roku je zvykem bilancovat a také plá-
novat. Můžete shrnout, co se podařilo v právě
končícím roce realizovat, jaké akce budou po-
kračovat v roce nadcházejícím a prozradit
i nové plány?

Toto téma jsem již stručně popsal v úvodníku.
V letošním roce se povedlo získat mnoho dotací,
například na rekonstrukci koupaliště, nákup po-
zemků pro veřejnou vybavenost, rekonstrukci
umělého trávníku v areálu Sokola, rozšíření hasič-
ské zbrojnice, nákup nové cisterny a na další akce. 

Vypořádali jsme se i s několika starými kau-
zami. Po mnoha jednáních se povedlo převést
klubovny u Boudů na Dům dětí a mládeže Dům
UM, čímž jsme získali prostor pro kroužky.
Stejně důležité je, že jsme se zbavili postihu za
domnělé nelegální užívání. Jinak by nám hrozila
pokuta ve výši cca 1,5 milionu korun. 

Koncem listopadu se rovněž povedlo vyřešit
rozšíření kolovratského hřbitova, za který jsme
dlouhá léta platili nájem v řádu desítek tisíc
korun, ale nesměli jsme na něm pohřbívat.
V příštím roce bychom rádi nechali vypracovat
projekt na přípojky vody, chodníky a rozptylo-
vou loučku, aby hřbitov mohl sloužit svému
účelu. Někteří z vás možná vědí o původní stu-
dii, která počítala i s krematoriem, tento nápad
však realizovat nechceme. 

A další plány na příští rok?
Je dokončen projekt nové školy a doufám, že

do konce roku bude podána žádost o vydání
územního rozhodnutí, aby příští rok mohlo být
vydáno stavební povolení a následně realizo-
vána samotná stavba.

V roce 2018 bychom rádi nechali dokončit
projekt na školku, ale také na první ze zelených
valů. Uvažujeme také o nové bytové výstavbě,
která by sloužila jako nájemní bydlení pro uči-
tele, policisty a seniory.

Obyvatele naší městské části bude zajímat, zda
se podaří příští rok otevřít rekreační areál
s koupalištěm.

S rekonstrukcí areálu se počítá. V současné
době máme povolení na navýšení příkonu elek-
trické energie tak, aby bylo možné použít vý-
konné filtrace. Koupaliště je jedna z akcí, které
pokračují velmi pomalu, ale je to tak všude. Ani

v jiných městských částech není rekonstrukce
a provozování snadnou záležitostí.

V plánu je také položení umělého trávníku na
fotbalovém hřišti. Kdy na něj vyběhnou první
hráči?

Rekonstrukce trávníku u Sokola je rovněž
nutností. Jednali jsme také o možnosti rozšířit
hřiště v rámci rekonstrukce tak, aby splňovalo
i parametry pro dospělé. To však není možné.
Na rozšíření by muselo být vydáno nové stavební
povolení a jeho vyřízení by trvalo velmi dlouho.
To vidíme například u výstavby školy. Nyní se
vleče i výběrové řízení na firmu, která rekon-
strukci provede. Firmy nedodaly všechny náleži-
tosti a nyní je doplňují. Doufám, že v nejbližším
možném termínu bude jasno.

V letošním roce naše městská část hospodařila
s částkou téměř 21 milionů korun. Přesto na
velké investiční akce tato suma nestačí. Kolik
peněz se podařilo získat z dalších zdrojů?

Jelikož jsme před rokem odhlasovali uvolnění
zástupkyně starosty pro výkon funkce, jak je to
běžné v obdobných městských částech, mám nyní
více času na získávání dotací. Sečtu-li dotace
z pražského magistrátu, z evropských fondů a ná-
rodní dotace, jsme na částce přes 70 milionů.

Základní škola už druhým rokem provozuje tě-
locvičnu u hlavní budovy v Mírové ulici. Jak se
změna provozovatele projevila na hospodář-
ském výsledku školy?

Předpokládal jsem, že škola bude mít zisk cca
300 000 korun. Tento předpoklad byl však mylný,
zisk dokonce přesahuje částku 500 000 korun.

Pravidelně referujete také o záměru přístavby
Domova s pečovatelskou službou, o zateplení
pošty a hasičské zbrojnice či o plánované půdní
vestavbě nad restaurací U Boudů. Jaké jsou ak-
tuální informace?

Přístavek u penzionu, ve kterém by měla být
společenská místnost, bychom mohli vybudovat
už v létě příštího roku. Záleží však na tom, zda
získáme všechna povolení.

S pracemi na zateplování víceúčelové budovy
s poštou, lékaři a jídelnou bychom rádi začali na
jaře. Vypadá to nadějně, protože máme vysou-
těženou firmu a všechna povolení. Stejná situace
je u hasičské zbrojnice. Máme finanční pro-
středky a všechna povolení. Realizace by měla
proběhnout v létě. U půdní vestavby U Boudů
jsme zatím ve fázi hledání projektanta. 

Rád bych ještě zmínil, že právě probíhající re-
konstrukce chodníku Albíny Hochové bude do-
končena dle klimatických podmínek a v příštím
roce budeme postupně opravovat další chodníky.

Blanka Oujezdská

INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Nové kontakty zaměstnanců
Úřadu MČ Praha-Kolovraty
Vedení městské části
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, starosta, 
tel.: 267 710 504, linka 135 (sekretariát),
e-mail: klecanda@kolovraty.cz
Mgr. Stanislava Bartošová, místostarostka
uvolněná pro výkon funkce, tel.: 267 710 504,
linka 129, e-mail: bartosova@kolovraty.cz

Tajemník
Mgr. Blanka Hlaváčková, tel.: 267 710 504, 
linka 124, e-mail: hlavackova@kolovraty.cz,
tajemnik@kolovraty.cz

Podatelna
Renata Nováková (evidence obyvatel, sekretariát
starosty), tel.: 267 710 504, linka 135, 
e-mail: podatelna@kolovraty.cz,

Finanční odbor
Martin Sazma, (hlavní účetní, rozpočtář), 
tel.: 267 710 504, linka 120, 
e-mail: uctarna@kolovraty.cz
Ing. Jana Princová (ekonom hospodářské čin-
nosti), tel.: 267 710 504, linka 121, 
e-mail: financni@kolovraty.cz

Správa majetku
Vladislava Matinová (správa obecního majetku),
tel.: 267 710 504, linka 122, 
e-mail: spravamajetku2@kolovraty.cz
Bc. Monika Beránková (správa obecního ma-
jetku), tel.: 267 710 504, linka 121, 
e-mail: berankova@kolovraty.cz

Výstavba a doprava
Eduard Gožďál (stavební činnost a doprava),
tel.: 267 710 504, linka 126, 
e-mail: stavebni@kolovraty.cz

Knihovna s infocentrem (Mírová ul. 20/54)
Blanka Oujezdská (vedoucí knihovny a šéfredak-
torka Kolovratského zpravodaje a měsíčníku), 
tel.: 267 710 613, e-mail: info@kolovraty.cz
Bc. Petra Homolková (knihovnice, ověřování do-
kumentů), tel.: 267 710 613, 
e-mail: knihovna@kolovraty.cz

Vánoční provozní doba Úřadu
MČ a Knihovny s infocentrem
V období mezi vánočními svátky, tedy od 27. do
29. prosince, bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Knihovna s infocentrem bude mít zavřeno
v době od 22. do 30. prosince 2017.
Otevírací doba knihovny v dalších dnech:
pondělí a středa:   13:00 – 19:00
úterý a čtvrtek:      13:00 – 18:00
pátek:                     10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Přejeme všem příjemně strávené vánoční svátky 
a šťastné vykročení do nového roku.

Knihovna s infocentrem nabízí novou službu

OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ
v pondělí a ve středu: od 13 do 18:30 hod.

v ostatní dny po osobní
nebo telefonické domluvě na tel. 267 710 613



Na projekty Participativního rozpočtu 
je v příštím roce vyčleněno půl milionu korun
Chybí Vám v Kolovratech další prvky na dětských hřištích, chtěli byste novou alej
nebo lavičky ve veřejném prostoru? Obdobně jako letos, tak i v roce 2018 budete
mít možnost prosadit svůj projekt.

Městská část Praha-Kolovraty vyčlenila v roz-
počtu 500 000 Kč na tzv. Participativní rozpočet.
Co to znamená? Každý z vás může sepsat svůj pro-
jekt a do konce ledna ho zaslat na úřad městské
části (ideálně elektronicky). Následně budou pro-
jekty posouzeny a ty, které splní kritéria, představí
jejich autoři při jarním setkání v sále U Boudů. Ná-
sledně proběhne hlasování a vítězné projekty
budou realizovány. Doufáme, že nápady budou
pestré a zajímavé. Věříme, že podobně jako v mi-
nulém roce, bude z čeho vybírat. Zároveň děku-
jeme všem autorům, kteří se zapojili do vylepšení
naší městské části v roce 2017. 

Své návrhy můžete posílat do 31. 1. 2018!

Kritéria návrhů projektů
• Podavatelem projektu musí být obyvatel MČ

Praha-Kolovraty, popř. spolek se sídlem v MČ
Praha-Kolovraty.

• Projekt musí být realizovatelný do 15. 12. 2018.
• Realizace projektu musí být na pozemku se sou-

hlasem majitele (ideálně na pozemku MČ). Do-
poručujeme konzultovat předem.

• Realizace projektu musí být v kompetenci měst-
ské části.

• Minimální výše projektu je 30 000 Kč.

• Náklady na projekt nesmí přesáhnout částku,
která je pro participativní projekty schválena 
(tj. 500 000 Kč).

Formální podoba zpracování návrhu
Návrhy občanů budou mít podobu projektu, 

ve kterém bude popsáno následující:
• název a krátká anotace – max. 600 znaků
• popis výchozí situace – max. 600 znaků, na kte-

rou autoři reagují včetně případné přesné speci-
fikace místa a ilustrativní fotografie

• popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity
atp.) – max. 1800 znaků

• popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné ře-
šení a komu je určen

• doba realizace
• odhadované náklady na realizaci projektu (včetně

informací o nákladech na případnou údržbu)
• kontakty na autora návrhu (telefon, e-mail, byd-

liště)

Po kontrole budou projekty prezentovány na in-
ternetových stránkách městské části a zveřejněny
v prvním čísle Kolovratského zpravodaje 2018. 
Těšíme se na Vaše projekty.

Mgr. Antonín Klecanda
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Zeleň v obci doplnily
růžové keře i stromy
Koncem října za hezkého podzimního počasí
nechala městská část s pomocí dobrovolníků
zasadit růžové keříky. Ty potěší kolemjdoucí
u Císařské cesty a v blízkém okolí. 

Další růže jsou vysazeny uvnitř obce, na-
příklad u pomníku padlým vedle školy. Pro
jiné keře našli umístění sami občané. Od-
růda Leonardo da Vinci má důstojné místo
u infocentra. Veškeré růže dostala městská
část darem. Velké poděkování za zorganizo-
vání a za spoustu práce s výsadbou patří Jar-
mile Rojkové a její rodině.

Pokračují také výsadby stromů, které
kromě funkce estetické a rekreační mají po-
zitivní přínos i pro kvalitu ovzduší a slouží
jako protierozní opatření v zemědělské kra-
jině. V září byla ve spolupráci s organizací
Sázíme stromy osázena část pozemku podél
cesty za fotbalovým hřištěm, což přispěje
i k odstínění sportoviště od vlivů z intenzivní
zemědělské činnosti. Výsadbu provedli dob-
rovolnicky zaměstnanci firmy Edenred,
která rovněž sponzorovala zakoupení
stromů. Za stromy i výsadbu ještě jednou
všem zúčastněným děkujeme. 

Další novou výsadbu najdeme také se-
verně od ulice Přátelství, u aleje vedoucí na
Kralovice. -sb-

Kolovraty navazují partnerství s italským regionem Marche
Městská část podniká postupné kroky k navázání partnerství se zahraničními městy.
V červnu proběhlo setkání dr. Václava Mareše s místními spolky v Kolovratech, v září na-
vázal výjezd místostarostky Stanislavy Bartošové a dalších účastníků společně se Základní
školou Kolovraty do italského regionu Marche. 

V rámci týdenního pobytu se uskutečnilo setkání s několika představiteli místních samospráv. Žáci
a učitelé navštívili místní školy, jeden z členů kolovratských dobrovolných hasičů se setkal se zástupci
hasičského sboru v regionu. Městská část by ráda uzavřela partnerskou smlouvu s vhodnou obcí. Ovšem
již nyní mají sportovní, kulturní či volnočasové spolky a kluby možnost vyjet do regionu například na
soustředění spojené se setkáním a navázáním partnerství přímo s tamními obdobnými spolky. Lze využít
velkou nabídku různých sportovišť i kulturních zařízení s možností pronájmu a také cenově přijatelného
ubytování v místních kempech. Podrobnější informace a zprostředkování kontaktu může poskytnout
místostarostka nebo starosta. Za organizaci a zajištění služeb děkujeme Václavu Marešovi.

-red-

ROZVOJ OBCE



Česká pošta vysvětluje, proč jsou 
zásilky doručovány opožděně

V posledních měsících se množí stížnosti kolovratských občanů na opož-
děné a nekvalitní doručování poštovních zásilek. Proto jsme požádali zá-
stupce České pošty o vysvětlení. 

Vážení občané Kolovrat, 
dovolte, abych zde, na stránkách Kolovratského zpravodaje vysvětlil si-

tuaci, která se v minulých měsících výrazně dotkla některých z Vás. 
V průběhu posledních měsíců došlo k zaznamenání nárůstu nespokoje-

ných adresátů, kteří poukazovali na prodlevu či nekvalitu v dodání zásilek.
Situace byla neprodleně řešena s konkrétními doručovateli a odpovědnými
vedoucími pracovníky. Bohužel, ne všichni pracovníci, kteří jsou našimi za-
městnanci, se zachovají profesionálně a uvědomí si důsledky svého profes-
ního i osobního selhání.

Dovolte, abych se Vám za obtíže, které byly způsobeny nekvalitním pra-
covním výkonem doručovatelů a personální nedostatečností, jménem České
pošty, s. p. omluvil. Pro bezodkladné zajištění situace byly nastaveny nestan-
dardní režimy výpomoci z jiných pracovišť. Z pražských dodejen byli zapůj-
čeni stálí pracovníci ke kvalitnímu zácviku nových pracovníků v adaptačním
procesu a dále k výpomoci při standardních pracovních úkolech. I přes opa-
kované masivní akce personálních nabídek práce se nám nepodařilo zabez-
pečit dostatečný počet stálých pracovníků – doručovatelů ve vaší lokalitě.

Vedení České pošty, s. p. si tuto skutečnost plně uvědomuje, proto došlo
na základě dohody s odborovou organizací k navýšení tarifních mezd v loň-
ském i letošním roce pro listovní a balíkové doručovatele.

Česká pošta, s. p. by uvítala, kdyby došlo k obsazení míst doručovatelů
z řad občanů lokality Kolovraty a okolí, kteří znají dobře místní podmínky.
V případě zájmu občanů o zmíněné pracovní pozice a zájmu pracovat
u naší společnosti, je možné kontaktovat personální oddělení na telefonním
čísle 605 225 854 (Richard Hrnčíř).

Na závěr mi, prosím, dovolte předem poděkovat za všechny Vaše připo-
mínky, které pomáhají k odhalení nekvality jednotlivců. Věřte, že nás velice
mrzí nespokojenost našich zákazníků. 

Své postřehy, názory, stížnosti apod. směřujte na e-mailovou adresu: 
Fridrich.Vladimir@cpost.cz

Milan Novotný, ředitel DÚS PH 

ROZVOJ OBCE
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Výstavba stezky z Kolovrat do Lipan
záleží na vstřícnosti majitelů pozemků
Mezi Kolovraty a Lipany, dvěma součástmi naší městské části,
dosud neexistuje plnohodnotné spojení pro pěší a cyklisty,
vede zde pouze silnice pro motorová vozidla.

Jde o zhruba dva kilometry dlouhý úsek. Občané nemají jinou možnost, než
jít po silnici, která však nedisponuje ani potřebnou krajnicí. Auta zde jezdí

často vysokou rychlostí a pěší chůze je nebezpečná.
To samé se týká cyklistů. Místní občané jsou tedy od-
kázáni na automobily či autobus MHD. U autobusů
se sice podařilo v letošním roce vyjednat kratší in-
tervaly, nicméně bezpečné propojení pro pěší a cyk-
listy mezi těmito dvěma součástmi naší městské části
doposud citelně chybí. Absenci stezky pociťují ze-
jména obyvatelé části Lipany, kde bydlí přes 250 ob-
čanů městské části, neboť většina služeb, jako školy,
zdravotnictví či obchody, se nacházejí v Kolovratech.

První studie byla zhotovena před třinácti lety. Od té doby se výstavba stezky
stává periodicky i tématem programů místních předvolebních kampaní, stezka
však dodnes postavena nebyla. Stejně jako u jiných obdobných staveb je tato
investice v působnosti Magistrátu hl.m. Prahy, kde ji má ve své gesci Odbor
technické vybavenosti (OTV). U této investice se snad konečně začíná blýskat
na lepší časy. K záměru probíhají koordinační schůzky zúčastněných subjektů,
které mají projekt na starosti. Zároveň se s přípravou stezky samotné řeší i do-
tažení potřebných procesů u samotné silnice (včetně majetkoprávních vypořá-
dání), která byla před lety upravena poněkud živelně. Cílem je předání této
silnice Technické správě komunikací (TSK).

V současné době je na realizaci stezky pro pěší a cyklisty zhotoven projekt,
který již získal nutná stanoviska pro potřebná řízení. Stezka povede západně
od silnice (po levé straně od silnice při pohledu od Lipan ke Kolovratům) a má
být opatřena asfaltovým povrchem. 

A jak to vypadá se samotnou realizací stezky? Na to odpovídá
Ing. Martin Vlk, ředitel Odboru technické vybavenosti Magistrátu
hl. m. Prahy.

Pane řediteli, proč se dosud nepodařilo propojit obě části stezkou pro pěší
a cyklisty?

Hlavním důvodem této prodlevy je dosud nevyjasněná situace ohledně ma-
jetkoprávního vypořádání s jednotlivými majiteli pozemků, což je nutné pro
vydání územního rozhodnutí. Před lety byla komunikace upravená poněkud
živelně, jak zmiňujete, a pražskému magistrátu se tedy nepodařilo tyto po-
zemky vykoupit. Na komunikaci byly provedeny pouze úpravy nezbytné pro
zachování obslužnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a ostatní dopravy. 

V jaké fázi se nyní realizace tohoto toužebně očekávaného projektu nachází?
V současné době probíhá vyjednávání s dotčenými majiteli pozemků k uza-

vření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Až potom můžeme zažádat o vydání
územního rozhodnutí. 

Troufáte si odhadnout, kdy se obyvatelé naší městské části stezky dočkají?
Netroufám, vše záleží na vstřícnosti jednotlivých majitelů pozemků.

Jaké jsou nejbližší kroky pro úspěšné dokončení projektu?
Zajištění smluv o budoucích kupních smlouvách.

Co považujte na realizaci celé akce za nejobtížnější?
Získání souhlasů majitelů dotčených pozemků.

Můžete zmínit technické parametry plánované stezky případně finanční ná-
klady na vybudování?

Plánovaná stezka by měla být široká 2,5 m a dlouhá 775 m. Bezpečná vzdá-
lenost mezi silnicí a stezkou je proměnná na základě parametrů od 2 do 3,5 m.
Odhadované celkové investiční náklady budou upřesněny prováděcím projek-
tem. Nyní předpokládáme objem cca 15 milionů korun. -sb, red-



KOLOVRATŠTÍ HASIČI
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Kolovratští hasiči bilancují
Jednotka SDH Kolovraty vyjela v roce 2017 k 47
případům. Vzhledem k tomu že byl tento rok
plný rozmarů počasí, jednalo se převážně o zá-
sahy technické. K požárům to bylo deset výjezdů.

Ani letos se nám nevyhnul zásah s tragickým kon-
cem. Ve čtvrtek 29. června byl v 10:52 hodin vyhlášen
poplach do místa železniční zastávky v Kolovratech, kde
projíždějící vlak zachytil 42 letého muže. Z prvotního
hlášení nebyl znám rozsah zranění, ani to, zda bude
nutno osobu vyprošťovat či nikoliv. Jednotka byla na
místě za 5 minut od nahlášení události. U osoby, která
se nacházela mimo kolejiště, ihned zahájila resuscitaci.
Bohužel muž utrpěl těžké zranění hlavy a lékař ZZS,
který se posléze dostavil na místo, konstatoval zranění
neslučitelná se životem. Jednotka poté vyčkala na vyše-
tření nehody a provedla omytí kolejového svršku. 

Ihned po ukončení tohoto případu jsme byli vysláni
k zatopenému objektu mrazíren v ulici Bečovská
v Uhříněvsi. Zásah jednotky v tento den trval nepřetr-
žitě více jak 10 hodin. 

Při větrné smršti Harward jsme minulý měsíc zasa-
hovali u utržených střech nebo spadaných stromů na
Vinohradech a také v Dubči, Uhříněvsi, Kolovratech
a Nedvězí. Průměrný výjezdový čas jednotky v roce
2017 byl 4,5 minuty.

Po letech výborné spolupráce opět pražští dobrovolní
hasiči řeší problémy při povolávání jednotek k přípa-
dům ze strany operačního střediska HZS. Vše vyvrcho-
lilo předěláním poplachového plánu bez vědomí
starostů městských částí a bez jejich souhlasu. Takže
třeba Lipany, jako součást MČ Praha-Kolovraty, měly
být v případě požáru vykryty pouze jednotkami Chodov,
Strašnice a Krč. Jednotku Říčany lze povolat jen tehdy,
pokud nemají výjezd ve svém Středočeském kraji. Sta-
rosta Antonín Klecanda ihned zahájil jednání s ředite-
lem HZS Romanem Hlinovským a důrazně ho vyzval
ke sjednání nápravy. Ředitel HZS na schůzce starostů
MČ Praha 22 přislíbil nápravu. V současné době če-
káme na vyhotovení nového poplachového plánu, kde
kromě Kolovrat bude jednotka zařazena v prvním
stupni pro Lipany, Nedvězí a Uhříněves. 

Na závěr mi dovolte, milí spoluobčané, abych vám
všem popřál krásné prožití vánočních svátků a vše nej-
lepší v roce 2018. 

Martin Dynybil, velitel 
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Klub U Boudů nabídl
spoustu zážitků
Klub U Boudů uspořádal v roce 2017 několik
různorodých kulturních cyklů, mezi nimiž si
zájemci mohli vybrat z pestré nabídky cesto-
vatelských a tematických večerů, divadelních
představení pro děti i dospělé a mnoha dal-
ších akcí. 

K naší potěše byl sál U Boudů zaplněn na-
příklad při napínavém vyprávění o již třetí náv-
štěvě Severní Koreje, kterou absolvoval
vedoucí školy Chon-ji, Michal Bor. Tento
večer byl doplněn obrovským množstvím foto-
grafií a „suvenýrů“, které jsou v mnoha přípa-
dech naprosto unikátní. 

Neméně zajímavé bylo promítání fotografií
a vyprávění o Skotsku, které však mnozí pos-
luchači doplnili i degustačním zážitkem. Tři
druhy prvotřídní whisky doprovázely zasvě-
cený výklad o jejich výrobě a především také
o jejich „užívání“.

Značnou oblibu si získaly tematické výstavy
ve vestibulu restaurace U Boudů, který sice
neposkytuje nijak velkou výstavní plochu, ale
zato na šesti panelech nebývají výstavy zby-
tečně ukecané. Ve velké míře tyto výstavy od-
rážejí témata cestopisných večerů a ve zbytku
roku jsou věnovány převážně historii Kolovrat.
Jedna z posledních výstav byla zaměřena na
patnáctileté soužití kolovratské knihovny s in-
focentrem v nových prostorách.

Na závěr se sluší poděkovat Městské části
Praha-Kolovraty za finanční podporu kultur-
ních akcí, Restauraci U Boudů za součinnost
a podporu a všem členům a příznivcům za vy-
datnou pomoc při organizaci. 

Aby nezůstalo pouze u děkování, Klub
U Boudů se rovněž podílel a pomáhal s orga-
nizací Běhu mezi stromy a KoloZávodu, kdy
obě zmíněné akce pořádalo Rodinné centrum
MACEK. 

Mezi mimořádné zážitky lze zařadit pomoc
při organizaci Vesmírné keše, přesněji řečeno
setkání příznivců geocachingu a astronomie
k příležitosti 100. výročí založení České astro-
nomické společnosti. Této vydařené akce se 
9. září na Ondřejovské observatoři zúčastnilo
téměř 2500 návštěvníků a její průběh je možné
sledovat na webu www.cas100geo.cz.

Petr Bartoš

Vzpomínáme…
Ani ne rok od své loňské výstavy řezbářských

prací v prostorách infocentra nás v jednadeva-
desáti letech opustil historik a publicista pan
Antonín Benčík. Poslední roky trávil v pen-
zionu a rád zašel i do knihovny. Do fondu vě-
noval publikace z oblasti literatury faktu.
Posledním darem bylo několik desítek čísel
dvouměsíčníku Přísně tajné, které knihovně
předal už jeho vnuk. Za všechny čtenáře děku-
jeme.

Blanka Oujezdská

Říjnový Týden knihoven byl opět příležitostí odměnit nejpilnější dospělé a dětské čtenáře. Pozvání přijala
tentokrát spisovatelka Martina Bittnerová (vlevo). Začátkem prosince pokřtila svoji knihu o arteterapii
v těhotenství Maminko, maluj… Kateřina Borčin-Mocová z Kolovrat (vpravo). 

Kolovratský výtvarník Aleš Kovárna představil v prosinci svoji novou tvorbu (vlevo). Prostory knihovny
využili senioři k počítačovému kurzu s lektorem Bohuslavem Kožíškem (vpravo nahoře).
JazzBáby s úspěchem předvedly staronovou hru Sněhurka a sedm trpaslíků (vpravo a dole).

Foto Pavel Klikar

Foto Pavel Klikar
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V mateřské škole je stále živo
Již téměř tři měsíce uběhly od září, kdy jsme se po prázdninách opět sešli

v jednotlivých třídách mateřské školy. I když větší část prázdnin byla
školka pro děti zavřená, za jejími zdmi bylo živo. 

V některých třídách se malovalo, v jiných pokládalo nové linoleum nebo se prováděly různé
opravy. Všude se pak čistily koberce, myly a regenerovaly hračky, hry či různé vzdělávací pomůcky,
praly se peřinky a dělalo se
mnoho jiných věcí. Vše se muselo
stihnout tak, aby začátkem září
byla školka připravena a na děti
čekaly čisté a voňavé třídy plné
hraček, které pak příchodem prv-
ních předškoláčků rázem ožily. 

Pro některé děti to byl úplně
první vstup do vzdělávacího zaří-
zení s delším odloučením od ro-
dičů a od toho se odvíjel i jejich
program. Začaly se učit být sa-
mostatné a orientovat se v novém
prostředí. Věřte, že je to pro děti
opravdu těžká práce. Zjištění, že
botička se neobuje hned, bun-
dička má moc dlouhé rukávky
a na mém místečku není vše, co
mi tam maminka dala - to není
pro malé děti jednoduché. A pak
ta nejistota, jestli mě maminka ve
školce opět najde, a ta teta, které
všichni říkají paní učitelka, se
mnou trefí po vycházce zpátky do
třídy… Chce to opravdu velkou
dávku statečnosti a tak se nemůže nikdo divit, že občas ukápne i pár slziček. Naštěstí zkušené paní
učitelky už vědí, jak nejistou dětskou dušičku uklidnit a udělat to tak, aby se obavy vytrácely a z ma-
lých dětí se stali školáčci, kteří se na své kamarády těší. 

Předškoláci si mohou vyzkoušet, jaké to je být školákem
Zcela jiné problémy zažívají skuteční předškoláci, kteří letos zkouší první rok povinné předškolní

docházky. Není zde prostor na posuzování, zda je toto opatření prospěšné či nikoliv, ale i nejstarším
dětem a jejich rodičům to mohlo přinést drobná úskalí. Musí se totiž jako jejich školní kamarádi
dostavit do školy do 8 hodin a zahájit tak čtyřhodinovou povinnou docházku. A tak už nemohou le-
nošit déle v teplých postýlkách nebo si ještě v rychlosti pohrát s oblíbenou hračkou. Je však potěšující,
že den začnou volnou hrou se svými kamarády, při které si mohou samy bez zásahu dospělého užít
svou fantazii, přiblížit se světu dospělých či rozvíjet své schopnosti a dovednosti téměř dle vlastních
představ. Po volné hře pak nastupuje řízená činnost s bohatou a smysluplnou vzdělávací nabídkou,
při které děti pracují více organizovaně, učí se spolupracovat ve skupině, plnit rozmanité úkoly. Ne-
jedná se pouze o získávání různých znalostí a vědomostí, ale také o osvojování si kompetencí po-
třebných v dalším vzdělávacím období a v životě vůbec. Vzhledem k tomu, že jde o docházku, jak již
bylo řečeno, povinnou, zavazuje to rodiče k řádnému omlouvání nepřítomnosti svého dítěte.

Děti si užily společné akce i mimo školku
Během prvních tří měsíců tohoto školního roku se nám kromě adaptace dětí na nové podmínky

podařilo také přivítat nové občánky. Vystoupení si pro tuto příležitost připravily některé děti ze třídy
Autíček pod vedením učitelek Hany Vlastníkové a Pavly Pospíchalové. Jako každý rok jsme oslavili
Den stromů společnou výstavou a lampionovým průvodem. Téma výstavy bylo letos poetické. Děti
společně s rodiči vyráběly z přírodního materiálu podzimní vílu, případně strašidýlko. Vznikly výtvory
opravdu velkolepé, a tak jsme mohli uspořádat zajímavou výstavu. Odměnou pro děti byl lampionový
průvod, kdy cestou potkávaly různá lesní strašidla a také skutečné postavičky Jů a Hele. Ty nezaujaly
pouze děti, ale i jejich rodiče. Rádi bychom poděkovali panu Petru Mühlovi za půjčení televizních
kostýmů, zástupcům místních dobrovolných hasičů za odborný dohled a paní Anně Mourkové za
upečení perníčků pro všechny děti. Příští rok chystáme odlišné pojetí této akce, ale to už se všichni
musí nechat překvapit. 

Na závěr bychom chtěli všem popřát klidné prožití adventního období, ve kterém se jistě potkáme
na nějaké akci pořádané mateřskou školkou, anebo naší městskou části. 

za MŠ Praha Kolovraty Mgr. Miroslava Mourková

Draci ovládli Kolovraty
Jak bývá dobrým zvykem, Rodinné centrum

Macek pořádá každoročně na přelomu září a října
oblíbenou Drakiádu. A letos konečně foukal pří-
znivý vítr, takže všichni přítomní (i ti, kteří měli
draka vyrobeného podomácku a chyběl mu sem
tam nějaký ten klacík do konstrukce) své draky do-
stali do vzduchu. Za to je také čekala sladká od-
měna a trochu toho tepla z ohníčku, který se
rozhořel na hřišti s U-rampou. Tak zase za rok… 

Dýňovka s obřím ohňostrojem
Poslední hezké podzimní dny oslavilo RC

Macek opět na tradiční dýňové slavnosti. S podzi-
mem jsme se rozloučili ohňostrojem. V neděli 
5. listopadu se před infocentrem sešlo přes sto dětí
a dospělých, aby se společně vydali s lampiony
v rukou na cestu k U-rampě. Už z dálky na ně bli-
kaly nádherné rozsvícené dýně a voněly dobroty
napečené mackovskými maminkami. 

Nejstrašlivější čert dorazil
Program letošní Mikulášské besídky, kterou RC

Macek pořádalo v neděli 3. prosince, byl ve zna-
mení překrásného divadelního představení a neho-
rázně strašidelného pekelníka. Děti se nejdříve
pořádně nacpaly cukrovím a pak se šly bavit s herci.
Divadlo Pod Kloboukem si pro ně připravilo hru
s názvem Evelínko, Santa není Ježíšek. Během ne-
celé hodiny děti obletěly celý svět a dozvěděly se,
jak se slaví Vánoce v různých koutech naší planety.
Pak už přišel ten pravý čas vyrobit si něco ve vá-
noční výtvarné dílničce a zavolat na čerta, Mikuláše
a anděla. Jenže letos z pekla poslali toho nejhrů-
znějšího pekelníka, který kdy Kolovraty navštívil.
Ještě, že v nebi byli soudní a z obláčku nechali snést
nebesky krásného andílka.

Děkujeme MČ Praha Kolovraty za finanční pod-
poru všech akcí, které jsme v tomto roce pořádali.

Petra Schoulová



Kolovratský ZPRAVODAJ 4/2017 11

ŠKOLÁCI A PŘEDŠKOLÁCI

Škola připravuje velkolepé
oslavy 120 let od založení
Kolovratská Základní škola si připomene v příštím roce 120. výročí své

existence. Podrobnosti k programu oslav i další plány školy prozradila
ředitelka Vladimíra Reinerová. 

Letošní rok se chýlí ke konci a za dveřmi již
čeká rok 2018. Bude to pro naši školu rok velmi
významný. Již nyní připravujeme řadu akcí, kte-
rými si budeme moci připomenout nejen historii
zdejší školy. Oslavy vyvrcholí v sobotu 21. dubna
2018 Dnem otevřených dveří, školní akademií
a večerní taneční veselicí. Zástupci tříd ve škol-
ním parlamentu vymysleli pro tuto akci název
Škola má narozeniny. 

Na doprovodné výstavy a Dny otevřených
dveří se snažíme shromáždit co nejvíce fotogra-
fií a dokumentů z historie školy i samotných Ko-
lovrat, proto prosíme občany, kteří nějaké
dokumenty či fotografie vlastní, o jejich zapůj-
čení. U příležitosti výročí školy jsme vydali
školní kalendáře na rok 2018 s obrázky výtvar-
ných počinů našich žáků. Prodej jsme zahájili na
tradičním školním jarmarku.

Školní jarmark je jednou z akcí, díky níž
mohou rodiče nákupem výrobků přispět na zkva-
litnění materiálního vybavení školy. Jak krásné
věci děti tvoří, můžete vidět na fotografii. Rodiče
škole přispívají také prostřednictvím klubu ro-
dičů Klubko – v tomto školním roce se vybralo
bezmála 78.000 Kč a sběrem papíru 42.000 Kč
(za září až listopad 2017). Další finanční pro-
středky škola získává úspěšným zapojením do
různých dotačních programů pražského magis-
trátu či žádostmi v rámci výzev OPVVV. Dále
tedy zkvalitňujeme nejen vybavení školy, ale také
prostředí kolem jednotlivých školních budov. Na
školním dvoře budovy v Mírové ulici je již dokon-
čená série nástěnných tabulí s environmentální
tematikou, připravujeme projekt na vybudování
venkovní učebny či jurty k budově na ul. Albíny
Hochové a přírodní úpravy školních zahrad.

Škola pomáhá potřebným
Nákupem drobných předmětů žáci každo-

ročně pomáhají prostřednictvím fondu Sidus

dětem dlouhodobě umístěným v nemocnicích.
Sbíráme víčka pro Karolínku, pořádáme sbírku
na parazoo ve Vlašimi. Naši žáci se aktivně
účastní Tříkrálové sbírky, organizované uhříně-
veskou farností pod záštitou pořadatele – Charity
ČR. Výtěžek sbírky pomůže rodinám, které se
ocitly ve finanční tísni, umožní dětem z těchto
rodin účast na školách v přírodě, docházku do
kroužků, úhradu školních obědů apod. Tříkrá-
lová sbírka 2018 proběhne v sobotu 6. ledna 2018.

Plány na nejbližší období
V lednu opět pořádáme ozdravný pobyt na ho-

rách. Ubytování se nám podařilo zajistit v ter-
mínu od 14. do 19. 1. 2018 v pensionu Vraní
bouda v Peci pod Sněžkou (1095 m. nad mořem).
Tuto akci se nám daří každoročně uskutečnit díky
laskavé pomoci některých obětavých rodičů.

Čeká nás účast v soutěžích Matematická
olympiáda, Matematický klokan a Pythagori-
áda. Naši malí fotbalisté nás budou v lednu re-
prezentovat na Dětském fotbalovém poháru.
Výběr hráčů proběhne v první polovině ledna
2018 při školním kole 1. a 2. ročníků.

Blíží se zápisy do prvních tříd 
i na víceletá gymnázia

Čas rychle letí, proto si dovolíme pár základ-
ních informací k přijímacímu řízení na víceletá
gymnázia a k zápisům do 1. tříd. Rodiče žáků,
kteří se budou hlásit na osmiletá gymnázia, upo-
zorňujeme, že přihlášku je potřeba odevzdat do
1. března 2018, proto je nutné ji nechat s před-
stihem potvrdit naší školou. Formuláře přihlá-
šek budou k vyzvednutí u zástupkyně ředitelky
školy či u třídních učitelů 5. tříd. Nejpozději do
15. března 2018 obdrží uchazeči o studium od
zástupkyně školy zápisový lístek. Ten je potřeba
odevzdat řediteli školy, který rozhodl o přijetí
uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rodičům předškoláků připomínáme zápis do
1. tříd pro školní rok 2018/19, který proběhne ve
dnech 17. - 19. 4. 2018. K zápisu budou rodiče své
děti registrovat na webových stránkách školy. Po-
drobné informace zveřejníme od konce března
rovněž na webových stránkách. Prosíme rodiče,
které chtějí žádat pro své dítě odklad povinné
školní docházky, aby si s předstihem vyřizovali do-
poručení školského poradenského zařízení (PPP)
a odborného lékaře či klinického psychologa.

Ředitelská volna připravujeme na dny: čtvrtek
1. 2. 2018, pondělí 30. 4. 2018 a pondělí 7. 5. 2018.

Vážení přátelé, děkuji vám za přízeň a přeji
za všechny zaměstnance i žáky Základní školy
Kolovraty krásné Vánoce a úspěšný rok 2018.

Mgr. Vladimíra Reinerová, ředitelka

Uplynulá sezóna sboru 
Coro Piccolo byla úspěšná

Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo úspěšně
zakončil koncertní sezónu roku 2017. Po letním
uměleckém soustředění na Benecku čekal děti
náročný, ale především pestrý hudební podzim. 

V říjnu vystoupily po boku Michala Hrůzy
v Rudolfinu s padesátičlenným orchestrem
a kapelou Hrůzy, kde ve vyprodané Dvořákově
síni zpěvák oslavil 20 let na scéně. S koncem
listopadu každoročně začíná dětem koncertní
maratón vánočních vystoupení. K těm nejzají-
mavějším letos patřil bezpochyby koncert Ma-
riky Gombitové, který v Tipsport aréně v Praze
navštívilo přes deset tisíc diváků. Další velkou
událostí byl potom koncert v rámci Symphonic
tour Miro Žbirky ve velké sportovní hale v Par-
dubicích. 

Kromě další pestré řádky adventních a vá-
nočních koncertů (např. s Jankem Ledeckým,
Pavlem Vítkem, Symfonickým orchestrem na
Žofíně aj.) se sbor letos zapojil do několika cha-
ritativních akcí. V rámci koncertu Všechny tóny
pro život v Lichtenštejnském paláci děti podpo-
řily dětskou hematoonkologii v Českých Budě-
jovicích. Dále vystoupily na křtu kalendáře
Klokánku (FOD), dvakrát zpívaly pro nadaci
Terezy Maxové Teri Bear. Benefiční koncerty
potom završily vystoupením v Klementinu se
zpěvákem a muzikálovým hercem Josefem Vág-
nerem, kde podpořily organizaci Women for
Women. 

A v charitativní činnosti nezaháleli ani jed-
notliví členové a sólisté sboru. Filip Vlastník
aktivně podpořil kampaň Linky bezpečí „Po-
stav se s námi proti šikaně“ a také vystoupil
s dalšími muzikálovými herci pro Nadační fond
Slunce pro všechny. Dvanáctiletý Mikuláš Ma-
toušek aktivně podpořil organizaci „Vagonáři“
upozorňující na časté úrazy elektrickým
proudem teenagerů při šplhání po vagónech
vlakových souprav. Děti si samy uvědomují, že
pomoci může opravdu každý, a jsou vedeny
k tomu, aby se do jakékoliv pomoci aktivně za-
pojily. Za to jim i vedení sboru Coro Piccolo
patří velký dík a obdiv. -nk-



Program Dnů plných zdraví bude i v příštím roce zajímavý
Koordinátorka projektu Erika Havlasová opět pozve renomované odborníky 

Po loňském úspěchu projektu Dny plné zdraví
jste se pustila do druhého ročníku. Předpoklá-
dám, že už to nebyl krok do neznáma a příprava
byla tedy méně hektická než vloni. Přesto, mů-
žete prozradit, jak přípravy probíhaly?

No, přiznám se, že i když to byl už druhý roč-
ník, přípravy byly složité. Loni byla laťka nasa-
zena velmi vysoko. Nechtěla jsem zklamat
obyvatele Kolovrat a Lipan, a proto jsem se opět
snažila pozvat nejlepší odborníky ve své profesi. 

Chtěla bych připomenout, že dotaci na Dny
plné zdraví poskytl Magistrát hl. města Prahy
v rámci programu místní Agenda 21, který má na
starost radní Radek Lacko. Ráda bych jménem
lektorů a organizátorů poděkovala panu rad-
nímu za podporu. Projekt je zaměřen na zdravý
životní styl a má přísná pravidla. Nebyla jsem na
vše samozřejmě sama, velký podíl na úspěchu
akce má Hanka Vítková z Kolovrat, se kterou
jsme program připravovaly. Nesmím zapome-
nout na obrovskou podporu starosty Antonína
Klecandy. A jak vše probíhalo? Nejprve jsme
z magistrátu dostali avízo a pravidla. Pak už bylo
jen na nás vymyslet program, aby byl zajímavý
pro lidi. Nakonec vše popsat, vyčíslit v tabulkách
a čekat na souhlas. Náš projekt byl jeden z nej-
lepších, a byl tedy schválen takřka v plné výši.

Zdá se, že hlavním tahounem letošních Dnů
zdraví byl ortoped Pavel Sehnalík. Na měření
plosky chodidel a ukázky tejpování stály fronty
zájemců. Znamená to, že ploché nohy patří také
k závažným civilizačním nemocem?

I v prvním Dnu plném zdraví v roce 2017 jsme
měli hodně návštěvníků včetně kojenců. Je
vidět, že rodiče se zajímají o pohybový stereotyp
svých dětí, záleží jim na správném držení těla
u svých dětí a chtějí co nejvíc informací. Letos

fyzioterapeutka Mgr. Dagmar Mirovská napro-
sto úžasně testovala právě ty nejmenší děti. Pro-
gram druhého dne byl také zajímavý. Docentka
Markéta Švamberk Šauerová za pomoci testů na
jemnou a hrubou motoriku pomohla rodičům,
jejichž děti trápí ADHD či ADD. V posledním
Dnu plném zdraví lékaři zájemcům poradili, jak
na plochonoží, co dělat s očními problémy či jak
si poradit s dětskou obezitou. 

Dokonce máme zajímavý a velmi úspěšný vý-
stup z akce, protože Mgr. Hana Čelišová, ředi-
telka Střediska sociálních služeb z Prahy 1
navázala spolupráci se seniory z Kolovrat a obě
strany už plánují vzájemné návštěvy či vystou-
pení na kulturních akcích. To je přece obrovský
úspěch.

Ale přece jen mám pocit, že nejvíc lidí se zají-
malo o měření plochých nohou. 

Ano, Pavel Sehnalík je veliký odborník ve své
profesi a k tomu šoumen, takže bylo o odbor-
nost i příjemnou zábavu postaráno. Plochá noha
je veliký problém v současné době. Není to však
jen problém samotné nohy, ale celkového posta-
vení a funkčnosti pohybového aparátu. Při fyzi-
oterapii by se měl odborník zaměřit v první řadě
na postavení nohou a pánve. Měl by zjistit, zda
není na těle patrná skoliotická křivka. Z plocho-
noží často bolí hlava a výjimkou není ani prob-
lém s krční páteří. 

U dětí, ale i dospělých, je dnes výrazně potla-
čený přirozený pohyb. Děti jsou dováženy do
školek a škol autem, a tudíž nezapojují správně
svalové řetězce, zodpovědné za postavení cho-
didel. Je tedy nutné s touto informací pracovat
již od dětského věku. Ano, dá se říct, že je to
další civilizační nemoc. 

Letos jste se při koncipování programu a vý-
běru odborníků zaměřili kromě dětí i na seni-
ory. S jakými nejčastějšími potížemi se potýkají
tyto dvě skupiny?

Při každém dnu zdraví jsou pro návštěvníky
připraveny dotazníky, které po skončení akce
zpracuji a vyhodnotím. Z minulého ročníku vy-
plynul zájem o problematiku dětí a seniorů.
Proto jsem pro letošní rok takto koncipovala
program. 

Co tedy trápí děti? 
Setkávám se ve své praxi čím dál víc se skoli-

otickou křivkou u dětí, s plochonožím, se špat-
ným vyklenutím pánve. Výzkumy a statistiky
vyhodnocují, proč tomu tak je. Z mého pohledu
je to právě nedostatkem přirozeného pohybu,
jednostranným cvičením, jednostranně zaměře-
nými sporty a především nedostatečností kom-
penzačních cvičení. Z nedostatku pohybu
vyplývá mnoho civilizačních nemocí a poruch
pohybového aparátu, ale také psychické prob-
lémy. 

A s jakými problémy se potýkají senioři?
Když v současné době kdokoli z nás přijde

k lékaři a čeká detailnější informace, má jen
malou pravděpodobnost, že je dostane. Lékaři
jsou omezeni časem, jsou v obrovském tlaku,
protože pacientů stále přibývá. Často nemají do-
statek času, aby se svým pacientům mohli věno-
vat individuálně. Myslím si, že zrovna starší
populace potřebuje jiný, osobnější přístup. Pro
seniory není snadné najít si informace na inter-
netu, protože ne všichni ovládají práci na počí-
tači. Proto jsem chtěla do Kolovrat pozvat
takové odborníky, kteří si tento čas najdou a jed-
notlivcům se budou věnovat odborně a po delší
dobu. A to se, myslím, podařilo. 

Ve své praxi se zabýváte pohybovou terapií, po-
máháte lidem s přetíženou páteří a dalšími
problémy. Odborníci často tyto potíže přisuzují
nejen sedavému zaměstnání a špatným návy-
kům, ale také neochotě dopřát si odpočinek. Po-
radíte, jak se naučit správně relaxovat? 

Mám za sebou pětiletý psychoterapeutický vý-
cvik u psychiatrické asociace pod 1. lékařskou
fakultou. Ve své praxi se věnuji autogennímu
tréninku a symbolicko-relaxačním technikám.
Sama na sobě jsem zjistila, že jsem více zamě-
řena na výkon a relaxovat jsem opravdu ne-
uměla. Pracovala jsem hodně se sugescí,
hypnózou. Musím říct, že výsledky jsou velmi za-
jímavé. 

Západní kultura je více zaměřena na výkon
v profesi i v osobním životě. Neustále se za
něčím honíme, neumíme odpočívat, a pro tělo
je to špatně. Dříve lidé nepracovali nepřetržitě.
Pokud to bylo možné, udělali si v létě či na
podzim zásoby a v zimě odpočívali. Čerpali sílu
na další období. My pracujeme celý rok a to, že
na týden odletíme někam k moři, zdaleka ne-
stačí. Až po čtrnácti dnech si tělo navykne na
odpočinek. Dokonce se doporučuje být na do-
volené v kuse minimálně tři týdny. Žijeme
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v hektické době, jsme neustále pod tlakem
médií. Tu nadmíru informací tělo ani mozek
nemůže zpracovat. Bohužel je to tak i u dětí.
To, co se teď učí ve školách a jaké jsou na ně
kladeny požadavky, je naprosto šílené. Spousta
problémů se dá odstranit relaxací. Ale pozor,
relaxace doslova znamená vypustit vězně z těla,
tedy my sami musíme chtít, aby nás ten „vězeň“
opustil.

Co to znamená? 
Pokud máme nějaký problém, sami si ho mu-

síme uvědomit a pracovat s ním, a to právě for-
mou relaxace. Jde to například pomocí
autogenního tréninku, ale je třeba mít hlavně tr-
pělivost, čas a chuť něco v sobě změnit. Pokud
nefunguje správně psychika, je tím výrazně
ovlivněna somatika, neboli fyzická stránka člo-
věka. Ráda bych v budoucnu dělala řízené rela-
xace i pro veřejnost, bohužel jsem teď nesmírně
vytížená. Ale snad v budoucnu se to podaří. 

I letos se účastníci Dnů plných zdraví svěřili se
svými dojmy a nápady v anketě. Inspirovali vás
k výběru témat pro další ročník?

Zjistila jsem, že akce zaměřená na zdraví
a prevenci nemocí jsou navštěvovány čím dál
více. Letos přišlo v průběhu tří sobot přes 650
lidí, což je obrovské číslo. Jsem limitována re-
klamou, a tím je pro mne ještě lichotivější, že byl
takový zájem. Zdá se, že jsem zvolila dobrá té-
mata a měla jsem i štěstí na úžasné odborníky.
Přiznám se, že jsem váhala, zda budu pokračo-
vat, ale když jsem viděla obrovský zájem o le-
tošní lekce, rozhodla jsem se, že ještě připravím
třetí ročník. 

Na co se tedy můžeme těšit?
Na základě dotazníků a připomínek návštěv-

níků jsem pro rok 2018 připravila společně
s Hankou Vítkovou a starostou Antonínem Kle-
candou velmi zajímavý projekt. Chtěli bychom
otestovat děti ve školce a po stanovení diagnóz
připravit konkrétní kompenzační cvičení pro
děti formou brožurky. Máme v plánu navázat
aktivní kontakt s rodiči a proškolit rehabilitač-
ním cvičením i učitelky v kolovratské školce.
Opět se budeme hodně věnovat předškolním
i školním dětem. Také se zaměříme na závažná
onkologická onemocnění, na problém karpál-
ního tunelu či pohybového aparátu z hlediska
ortopedie. Opět nás navštíví ti nejlepší odbor-
níci. Udělám maximum proto, abych obyvatele
Kolovrat a Lipan opět mile překvapila. 

Přeji všem krásné sváteční dny, hodně štěstí
a především zdraví po celý nadcházející rok. 

Blanka Oujezdská
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KNIHOVNA S INFOCENTREM
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Navigace po knihovně aneb Jak se zorientovat v katalogu a mezi regály
Oddělení pro děti (v suterénu)                                                                    Oddělení pro dospělé
MN –            naučná literatura pro děti a mládež                                                            Ab… první dvě písmena příjmení autora – beletrie pro dospělé
M/0 –            leporela (v hale u pultu)                                                                               K –               krimi, detektivky
M/1 –            literatura pro nejmenší, říkadla a večerníčky                                             F –                fantasy
M/1a –          pohádky                                                                                                          SF –             sci-fi
M/2 –            literatura pro starší děti                                                                                POE –          poezie
M/2a –          malovaná, první a druhé čtení                                                                      ENG –          knihy v angličtině
M/3 –            literatura pro chlapce                                                                                   HRA –          deskové hry
M/4 –            literatura pro dívky                                                                                       N 001 až N 94 – naučná literatura (řazeno dle MDT – mezinárodní 
M/5 –            komiksy                                                                                                          desetinné třídění)

Jak používat knihovnický on-line katalog
Na webové adrese http://clavius.kolovraty.cz/katalog lze nejen vy-
hledávat knihy, které máme v knihovně. Můžete zde zjistit, zda vámi
požadovaný titul je právě k dispozici, nebo zda je vypůjčený, a to i do
jakého dne (pokud máte o titul zájem, můžete si ho po přihlášení re-
zervovat). Dokonce si tu sami můžete spravovat své čtenářské konto.

A jak se na své konto přihlásíte? Ve spodní části pod vyhledávací tabulkou v Dal-
ších možnostech si rozkliknete Vaše čtenářské konto. Objeví se přihlašovací for-
mulář, do kterého napíšete potřebné údaje. K přihlášení je potřeba znát číslo
průkazky nebo e-mail, který jste uvedli v přihlášce do knihovny. Heslem se myslí
vaše datum narození v pořadí rok, měsíc a den. (Například když jste se narodili
26.07.2008, napíšete: 080726).

Po přihlášení se zobrazí seznam titulů, které máte nebo jste měli půjčené. Pokud
nestíháte knihy dočíst a chcete si termín vrácení prodloužit, vpravo si jednotlivé
výpůjčky označíte a poté kliknete na Prodluž označené výpůjčky (vpravo).

Nyní budete mít knihy prodloužené zase o další měsíc. Ale nezapomeňte, že nej-
déle můžete mít knihy zapůjčené pouze 3 měsíce. -ph-

Povinná četba na internetu,
a navíc legálně a zdarma
Opakuje se to každý rok. V září přicházejí do knihovny školáci 
s papírkem v ruce, na kterém je seznam titulů povinné četby. 

Šesťáci například letos potřebují přečíst kromě pohádek bratří Grimmů nebo
H.Ch. Andersena například i Fimfárum. Tento Werichův evergreen má však naše
knihovna jen ve dvou exemplářích; uhříněveská o jeden kus navíc.

Ideální by bylo, kdyby knihovny měly od každé knihy mnohem více kusů, aby
děti nemusely dlouho čekat v pořadníku. Jenomže seznam se každým rokem
mění, jak klasika stárne a přibývají nová „zásadní“ díla. Podle odborníků by se
na doporučenou četbu měly zaměřit především školní knihovny. Znamená to
pořídit tolik knih, aby se dostalo na většinu žáků, což je těžko splnitelný úkol.

Školáci, ani jejich rodiče, však nemusejí zoufat - je tady řešení v podobě po-
vinné četby na internetu. Pokud učitelé zdůrazňují, aby si žáci nebrali na pomoc
internet, mají tím na mysli stručný obsah díla. Tedy příspěvky, které vkládají
sami studenti, aby usnadnili práci svým následovníkům. Ovšem internet nabízí
i originální texty v nejrůznějších formátech ke stažení, a to včetně roku a místa
vydání a jména ilustrátora. To jsou totiž hlavní údaje, které školoupovinný čte-
nář musí k záznamu o přečtené knize připojit. 

Se skvělým nápadem, jak studentům usnadnit práci, přišla Městská knihovna
v Praze. Už od roku 2009 nepřetržitě rozšiřuje nabídku elektronických doku-
mentů pro veřejnost. Průběžně digitalizuje fondy pragensií, divadelních her
nebo vzácných tisků. A samozřejmě nezapomíná ani na studenty. Ti na strán-
kách www.e-knihovna.cz najdou téměř kompletní dílo Karla Čapka, Boženy
Němcové, Karla Hynka Máchy, Shakespeara nebo sira A.C. Doyla – vše v sekci
Klasici. A pozor, dokonce tady mají i komiksy! 

Všechny elektronické knihy, kterých je přes tisíc, jsou legálně a zdarma ke
stažení, a to v několika různých formátech vhodných pro čtení v počítači, 
e-čtečce nebo v chytrém mobilním telefonu.
EPUB je nejrozšířenějším formátem e-knih, vhodný pro drtivou většinu čteček
s výjimkou Kindle od Amazonu. Na chytrém zařízení jej otevřete např. s apli-
kací Bluefire Reader.
PDF je vhodný zejména pro osobní počítače, kde jej otevřete pomocí Adobe Re-
ader. Většina prohlížečů webových stránek otevírá soubory PDF automaticky
PRC je otevřeným formátem pro čtečky Kindle.
HTML je formát, v němž e-knihy zaberou nejméně místa na disku a jsou vhodné
k převodu formátů jiných. Pro převod lze využít např. program Calibre. -ouj-
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Naši jubilanti
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017
oslavili významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Hofmanová Štěpánka • Zelená Lenka
Hruška Milan • Nalezinková Věra
Cyrusová Rosemery • Čížková Olga

Kotrba Jan • Šulcová Anna
Svobodová Irena • Roubíčková Jana

Břečka Jaroslav • Hošková Jiřina
Müllerová Iva • Hofman Josef 

Růžičková Marie • Blažková Věra
Svobodová Jana • Vilimovský Pavel
Valasová Marie • Krýchová Zdeňka

Teplá Eva • Dočkal Bořivoj
Králíková Růžena

Všem oslavencům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví.

Seniorky se školáky v Itálii
Dostala jsem možnost jet na školu v přírodě

do Itálie spolu s dětmi ze Základní školy Kolo-
vraty. Byla to pro mě příjemná a odpočinková
dovolená – a za to moc děkuji. Ale hlavně bych
chtěla vyzdvihnout práci učitelů, kteří se o děti
vzorně starali. Když bylo nepříznivé počasí, do-
kázali jim vytvořit náhradní program, aby se ne-
nudily. Musím zmínit, že ani na nás seniorky
(jela jsem s kamarádkou) nezapomínaly. 

Také nesmím zapomenout poděkovat řidi-
čům, panu Dejmkovi a jeho kolegovi, za to, že
nás dovezli bezpečně a dětem pouštěli pohádky
a písničky, aby jim dlouhou cestu zpříjemnili.

Ještě jednou – všem moc děkuji!
Jaroslava Nováková

Našim seniorům
Ta naše vesnička hezká
na konci Prahy je dnes.
Byla to víska jen malá,
krásná je dneska z ní ves.

Dobře se nám v ní dnes žije,
mládí však uprchlo v dál.
Vzpomínky zůstaly jasné,
co všechno nám život v ní dal.

Stářím nám vlasy již zšedly,
veselost zůstala stát.
V tom našem klubu se budem
veselit, radovat, smát.

Co jich tu po nás zas bude,
hráti a smát se budou.
Sotva tu pobudou chvilku,
také za námi půjdou.

Mějme se všichni přec rádi,
dán je nám kratičký čas.
Kdo ví, zda příští rok všichni
budem zde seděti zas.

Autorem textu je bývalý kronikář a dlouholetý
člen Klubu důchodců Jiří Missbichler, který letos
oslavil 86 let.

Tajný výlet Klubu důchodců historickou tramvají
Jednou za námi do klubu přišla sekretářka pana Křížka z pražského Dopravního podniku. Vy-

světlila nám, že pan Křížek je vnukem naší členky Emilky Zouplnové a chtěl by své babičce udělat
radost a dát jí dárek. Prý by byl rád, abychom se toho také zúčastnily, protože babička do našeho
klubu chodí moc ráda. Dohodly jsme se tedy, že překvapení pojmeme jako „tajný výlet“. O tom,
co se za tím skrývá, jsme věděly pouze my tři členky z vedení klubu. Sepsaly jsme tedy seznam účast-
níků, ale nikomu neprozradily, co se chystá. Naznačily jsme jen, že se jedná o akci, kterou nám
chce jistý sponzor udělat radost. 

Výlet se konal v úterý 26. září odpoledne.
K hasičárně pro nás přijel autobus, všechny
nás naložil, včetně Emilky Zouplnové, a od-
vezl nás do Prahy. Ani když zastavil u vo-
zovny ve Střešovicích, nikdo z nás netušil, co
se bude dít. Tam nás očekával pan Křížek
s manželkou a dětmi. Přivítali se s babičkou,
která byla velmi překvapená. Teprve tehdy
jsme se všichni dozvěděli, co nás čeká.
Nastoupili jsme do historické tramvaje, která

se vydala po trase Hradčanská, Strossmayerovo náměstí, Náměstí Republiky, Václavské náměstí,
Národní divadlo, Staroměstská, Malostranská, Pražský hrad, Brusnice. Trasa končila opět ve stře-
šovické vozovně. Během cesty jsme všichni dostali občerstvení – pití a chlebíčky. Byl to pro všechny
nevšední zážitek, navíc nám k tomu po celé odpoledne svítilo sluníčko. Zpátky do Kolovrat nás
zavezl opět autobus.

Panu Křížkovi moc děkujeme a Emilce Zouplnové blahopřejeme ke skvělému a hodnému vnu-
kovi. Vendulka Čepeláková

Kolovratští senioři nedají na svůj klub dopustit
Každou druhou středu se kolovratští senioři scházejí v prostorách hasičské zbroj-
nice. Jak prožili letošní rok, popisuje zapisovatelka kroniky Maruška Stárková.

Náš Klub důchodců navštěvujeme všichni moc rádi. Je nás kolem padesáti členů a pravidelně se
vídáme v hasičské zbrojnici. Děvčata, která mají na starost občerstvení, nám vždy připraví kávu nebo
čaj a dají vybrat dortík a chlebíček, který si zakoupíme. Činnost našeho klubu není jen v pasivním
sezení, ale často pořádáme výlety a zájezdy. Byli jsme v Litomyšli, na zámku Nové hrady, nebo jsme
navštívili zámek Kladruby se slavným hřebčínem. V Domažlicích jsme ochutnali výborné krchlebské
koláče, v Šestajovicích si každý z nás mohl vyrobit a ozdobit svíčku nebo vykrojit voňavé mýdlo
a v tamní čokoládovně dozdobit srdíčko nebo koláček z přírodních, jedlých materiálů. Moc rádi cho-
díme také do divadla. K oblíbeným akcím patří Svatomartinské posvícení s hudebním doprovodem
Dua Vanc. Letos se do sálu u Boudů přišlo pobavit osmdesát seniorů.

Navštěvujeme také seniory v sousedních městských částech – zavítali jsme mezi seniory v Horních
Měcholupech a v Uhříněvsi. Rádi se zasmějeme, zazpíváme si a zatančíme. Do klubu nám občas
chodí zahrát na harmoniku pan Soběslavský. Naši členové občas využijí nabídku rekreačních pobytů
od jiných organizací. 

Na podzim nás překvapil „sponzorský dar“ vnuka Emilky Zouplnové – projížďka vyhlídkovou
tramvají. Za to patří organizátorovi tajného výletu velký dík. A to jsem ještě nezmínila, že některá
děvčata se věnují divadlu a zpívání. JazzBáby pod vedením kapelníka Jiřího Vondrovice nás repre-
zentují i za hranicemi Kolovrat.

Ráda bych tímto poděkovala naší předsedkyni Vendulce Čepelákové, kulturní referentce Jaroslavě
Kadochové, finanční referentce Ivě Mečlové a za podporu starostovi Antonínu Klecandovi. Velký
dík patří hasičům za zapůjčení zasedací místnosti, kde se můžeme setkávat. Děkujeme rovněž řidiči
Josefu Hofmanovi, který nás vozí na všechny výlety po Česku i za hranice. V prosinci jsme se s ním
podívali na adventní jarmark v Drážďanech. Nedávno náš Pepíček oslavil 70. narozeniny. Při té pří-
ležitosti jsme mu poblahopřáli a předali dar (na fotografii vlevo s Vendulkou Čepelákovou).

Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, lásky, štěstí.
Maruška Stárková
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Majitelé hostince U Stárků byli pracovití a poctiví lidé
Když Hana Šimková vstoupila se svojí sestřenicí Magdou Janderovou do prostor Knihovny s infocentrem, rázem

se obě ocitly v minulosti. I po letech si dovedou vybavit každý kout někdejšího hospodářství s hostincem
U Stárků, který kdysi vedli jejich prarodiče Jan a Růžena Stárkovi. A moc by si přály, aby zde poctivé kolovratské hos-
podáře připomínala alespoň malá pamětní deska. 

„Jako děti jsme sem chodily i s rodiči za ba-
bičkou a dědou. Tehdy byli oba už velice staří.
Když přicházím k infocentru, vidím ořech nad
pumpou, kde je dnes fontánka. A taky se mi vy-
baví kamenné schody do domu, o které jsem si
rozrazila hlavu. Na dvoře nechybělo ani hno-
jiště, protože k hospodářství kdysi samozřejmě
patřil i dobytek a koně,“ vzpomíná Hana Šim-
ková. Její sestřenice Magda Janderová trávila
u Stárků léto na mateřské dovolené: „Když syn
začal chodit, rád si hrál u studny. Kolikrát na
mně paní Šplíchalová odvedle volala: Magdo,
ten kluk je zas v tom korytě – a v botičkách!“

Také skromné vybavení domácnosti utkvělo
natrvalo v paměti: „Prarodiče, které pamatuji už
jako hodně staré, měli jen kuchyň a ložnici, zby-
tek byla veliká společná místnost s lavicemi,
která sloužila jako šenk. Také si vybavuji velkou
pec s dvěma troubami, v níž se pekl kulatý
chleba,“ probírá se zašlými fotkami Magda Jan-
derová a doplňuje: „Maminka mi vyprávěla, že
ve spíži visely buřty, ale ona ani bratři si z nich
vzít nesměli. Byly totiž jen na prodej.“ 

Čepovat pivo – to nebylo jen tak
Z gruntovní knihy se dozvíme, že domek,

v němž byl později Stárkův hostinec, byl postaven

v roce 1828. Traduje se, že hospodský čepoval
nejlepší pivo, nejspíše z popovického pivovaru.
Prý to bylo zásluhou kvalitního sklepa vyláma-
ného ve skále, ale hlavně svědomitou údržbou
pípy a trubek. Pravidelně se tu scházeli štamgasti
Kolovrat a tehdy ještě samostatných Tehoviček
i na nedělní partičku karet. Hostinec byl nejvíce
navštěvován o kolovratské pouti a posvícení.
Výčep byl podle dochovaných záznamů ukončen
v roce 1950.

„Pivo se v hospodě točilo ještě v době stu-
dentských a mládeneckých let mého táty. Když
měly děti Stárkových, tedy Jan, Jiří a Božena, po
svých školních povinnostech, vypomáhaly samo-
zřejmě v hospodářství nebo v šenku,“ vybavuje
si vzpomínky svého tatínka Hana Šimková.

Do hostince se vcházelo přímo z dnešní Mí-
rové ulice. Vstupem do hospodářství ale byla
vrátka a velká dvoukřídlá vrata. „Když se otví-
rala nebo zavírala, jako děti jsme se na nich rády
vozily. Za vrátky, pod kuchyňským oknem, měla
babička svou okrasnou zahrádku. Vstup do
obytných prostor byl zhruba na stejném místě,
jako je dnes vchod do knihovny. Když se vešlo
do stavení, vzadu v síni byly dveře do sklepa
a vlevo vedly schody na půdu. Přímo nad skle-
pem byla ložnice, ve které se netopilo. Děti spá-

valy pod velkou duchnou, ale přesto se za tu-
hých mrazů probouzely ráno s jinovatkou kolem
pusy. Jak je pult, byla černá kuchyně, kde se
udilo. A vedle byla špajzka. Mezi kuchyní a šen-
kovnou byla jen dřevěná přepážka. No a výčep
byl přesně tam, kde je dnes obchůdek s dekora-
cemi,“ provádí domem prarodičů paní Jande-
rová. „Když jsem doma nalévala do skleniček
pivo, maminka se mi smála: To jsi vnučka hos-
podskýho? Vždyť se ti dělá pěna,“ dobarvuje po-
vídání úsměvnou historkou paní Šimková. 

Hospodáři s velkým srdcem
I další příběh z rodinné kroniky by měl zůstat

zachován dalším generacím. Bylo to krátce po
válce. Než byli Němci odsunuti, mohli nabídnout
svoji pomoc hospodářům na statcích. „Strýc Jan
si pro jednoho ze zajatců došel do Řep. Doprava
nefungovala, jezdily jen vlaky, a tak musel z hlav-
ního nádraží i zpátky pěšky,“ vypráví paní Jan-
derová příběh, který se v rodině traduje: „Voják
se jmenoval Josef a pomáhal se všemi pracemi
v hospodářství. Později vzpomínal, jak byl vyhla-
dovělý a ani když byl s jídlem hotov dříve než
ostatní, netroufl si požádat o přídavek. Měl
strach, aby ho nevyměnili. Babička si všimla jeho
ostychu, a tak mu sama nabídla, že si může při-
dat. Prarodiče se k němu chovali hezky a on byl
za to vděčný. Naše rodiny zůstaly z jeho iniciativy
v přátelském kontaktu. Josef vždy rád vzpomínal
na prarodiče. Pokaždé jsme se nasmáli jeho
vděčnému vyprávění, které prokládal českými
názvy, co pochytil při hospodářství. A hlavně rád
opakoval babiččinu větu: Josef, chceš ještě?“

Statek lákal k dětským hrám
Staré hospodářství nabízelo dětem spoustu

možností k různým dobrodružstvím. „Tam, kde
dnes stojí živnostenské domy, byly dvě stodoly
s mlatem. V místech dnešního parkoviště byl pra-
sečí chlívek, stáj pro koně a krávu na konci obyt-
ného stavení. A všude byla spousta hospodářských
strojů a nářadí. Nelze se divit, že jako děti jsme si
tam rády trochu dobrodružně hrály. Ve staré
kůlně byla dokonce i bryčka. A jak v té se dobře
hrálo třeba na Vinnetoua! Za stodolou byly tera-
sovité zahrady s meruňkami a ořechy, které sahaly
až k Říčance. Na zeleninové záhony jsme nosily
koňské koblížky,“ vzpomínají obě vnučky.
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V místech, kde jsou dnes potraviny Na Vinič-
kách, bývalo malé hospodářství Gutových,
odkud pocházela jejich babička Růžena. Poté,
co se provdala za Jana Stárka, se obě usedlosti
sjednotily. „Děda čekal dlouho, než se mohl uj-
mout hospodářství, a tak se ženil až ve čtyřiceti.
Celý život dřeli, a najednou bylo všechno pryč,“
zmiňují těžký úděl živnostníků po válce.

„Za pár desetiletí, což není zas tak dlouho, se
vše neskutečně změnilo. Třeba naše škola: třídy
byly vybaveny podobně jako v první polovině 
20. století – tabule, kamna, pevné dvoulavice,
šikmé zelené posuvné stolky se žlábkem na
pero, věšáky na oblečení a na mapy. V první
třídě jsme chvíli psali násadkovým perem. In-
koust a násadky jsme nakupovali naproti
v Narpě. O přestávkách jsme si všichni hráli na
školním dvoře a cvičit jsme chodili na ‚sokolák‘,
kde je dnes restaurace a dům s pečovatelskou
službou“, srovnávají obě ženy život tehdy a dnes
a shodují se, jak jsou Kolovraty dnes velmi pěk-
nou a pohodlnou okrajovou částí Prahy.

Dřinu vyvážily hezké vztahy
I přes těžký život a nikdy nekončící povinnosti

s hostincem a hospodářstvím si Stárkovi našli
čas na své blízké. „Na Štědrý večer jsme zašli do
kostela na mši a pak jsme se zastavili i u příbu-
zných ve vsi, abychom jim popřáli k svátkům.
Jako malá jsem toužebně vyhlížela, kdy už vyjde
hvězdička a konečně přijde Ježíšek,“ vzpomíná
na nejkrásnější svátky roku Hana Šimková.

A jaké má vzpomínky na babičku paní Jande-
rová? „Babička nám dětem nikdy nezapomněla
popřát k svátku či narozeninám. My jsme bydleli
v Tehovičkách za zvoničkou – a než došla ulicí
k nám, natrhala mi cestou kytičku z bylin, co
rostly v příkopě.“ Po babičce zůstaly nejen vzpo-
mínky, ale i dvě zástěry z modré látky s růžič-
kami, které si paní Magda přešila z jejích šatů. 

Obě ženy by si moc přály, aby se na rolníka
a hostinského Jana Stárka a jeho ženu vzpomí-
nalo v dobrém i nadále: „Přemýšlely jsme, že by
u vchodu do Knihovny s infocentrem mohla být
umístěna malá deska s textem, která by návštěv-
níkům připomínala, že tady stával statek s hos-
tincem, kde hospodařili již naši praprarodiče.“

Blanka Oujezdská

Tři generace kolovratského rodu Stárků ve vzpomínkách
Hany Šimkové, roz. Stárkové

Můj pradědeček Jan Stárek pocházel ze starého gruntovního rodu Stárků v Nedvězí, čp. 5. Se svou
manželkou Barborou se po svatbě v roce 1868 přestěhovali do Kolovrat. Zde koupili usedlost čp. 20,
na níž hospodařili a později provozovali i hostinec. Měli sedm dětí, dvě zemřely v dětském věku. Jeden
ze synů, Julius Bohumil Stárek, padl v 1. světové válce a dnes jeho osud připomíná nápis na pomníku
u Základní školy v Mírové ulici. Jeho jméno je zvěčněno také na rodinném hrobě vedle vstupních dveří
do kolovratského kostela. Další syn František zase postavil v tehdy nové ulici Na Parkáně nárožní dům
čp. 198, kde i on spolu s rodinou své sestry provozoval hostinec. A můj dědeček Jan, narozený v roce
1878, teprve ve svých čtyřiceti letech převzal hospodářství a oženil se. Jeho vyvolená Růženka Gutová
byla doslova „odvedle“. Její maminka, moje prababička Karolína Gutová, původem z Čestlic, byla ma-
jitelkou sousedního hospodářství, kde jsou dnes Potraviny Na Viničkách. Po svatbě se jen zbourala dě-
lící zeď… Fotografie níže zachycuje podobu domu včetně vjezdu a babiččinu předzahrádku pod okny.
Ve směru od schodů pak stojí můj pradědeček, můj prastrýc Vokurka, můj dědeček a soused Svoboda,
tenkrát z kopečka proti kostelu. Fotografii opatřil popisky můj táta.

Moje babička Růžena se musela – stejně jako tehdy všechny děti – od mala zapojovat do všech prací.
Ona ale také ráda četla, což jsem po ní podědila. Milovala divadlo a byla též vášnivá ochotnice, stejně
jako její bratr Benjamin Gut. Na fotografii je babička mezi ochotníky po představení Psohlavců v roce
1912. A tuhle vášeň po ní podědila její dcera Božena, pak také vnučka Magda a pravnučka, rovněž
Magdalena. Obě působí v pražském ochotnickém souboru Nahoďto, který několikrát zavítal se svým
představením i do Kolovrat. 

Babička Růžena byla moc hodný člověk. Svoji snachu, mojí maminku Luběnu, oslovovala vždy jenom
Luběnko, a máma tvrdila, že má nejhodnější tchyni pod sluncem. Dědečka Jana mám v paměti jako
starého, tichého, pracovitého pána, který k nám na zahradu chodil kosit trávu. Trochu se mu v něčem
podobá postava pana Kemra ve filmu Na samotě u lesa: děda si k nám ráno vykračuje s kosou na ra-
meni, brousek na opasku, oblečený tak, jak chodili staří hospodáři – v bílé košili s vestou, v tmavých
kalhotách a saku, na hlavě klobouk … a to už bylo dědovi přes osmdesát. Na zahradě sundal sako, vy-
hrnul si rukávy a kosa se doslova rozezpívala. 

Jan a Růžena Stárkovi měli spolu tři děti – Jana, Jiřího a Boženu (viz foto na předchozí straně). Jan
byl můj tatínek, tedy Jan Stárek již ve čtvrtém pokolení. Oba mí prarodiče i další předešlé generace
celý život velmi tvrdě a namáhavě pracovali, šetřili a své životy přizpůsobovali především potřebám
hospodářství. Rok 1948 s následujícími změnami a represemi byl pro ně velkou životní ranou. Bohužel
stejnou jako pro mnohé další hospodáře a živnostníky. Hana Šimková
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Severní Koreu jsem poznal lépe, než místní obyvatelé
Michal Bor reprezentoval naši republiku v bojovém umění Taekwon-do 
Držitel černého pásku Michal Bor, který je
zakladatelem a vedoucím Školy Taekwon-
do ITF Chon-ji v Kolovratech, se v září vrátil
z mistrovství světa v severokorejském
Pchjongjangu. Tuto zemi navštívil už po-
třetí, a tak mohl srovnat, jak se za tu dobu
proměnila.

Jak jste se připravoval na výjezd do země s nej-
tvrdším komunistickým režimem?

Korejská ambasáda si nás všechny předem
prolustrovala. Zjišťovali si, co dělají naši rodiče
a zda náhodou nejsme novináři. Museli jsme si
zařídit i víza do Číny. Ale vzhledem k tomu, že
jsem byl v Severní Koreji už dvakrát, věděl jsem,
co mě čeká. Naštěstí naše země, tedy spíše bý-
valé Československo, má v Koreji dobré jméno,
protože od roku 1953 až do rozpadu federace
dohlížela naše armáda na příměří mezi Severní
a Jižní Koreou. Také mnoho tamních lidí k nám
jezdilo za prací. 

Takže i pohyb v této zemi byl pro vás bez-
pečný…

Mít český pas je rozhodně lepší, než být maji-
telem amerického. Měli jsme svého průvodce
a navíc jsme už předem věděli, na co si máme
dát pozor, kam smíme chodit a kam ne. 

Před časem veřejnost vyděsila zpráva o americ-
kém studentovi, který v hotelu strhl politicky la-
děný plakát a za to se dostal do kriminálu. Po
roce a půl zřejmě na následky brutálního zachá-
zení zemřel. Neměli jste strach, že byste se třeba
omylem dopustili něčeho podobného?

Myslím si, že tento student musel provést
ještě něco dalšího, možná se choval arogantně,
kdo ví… Kdyby pouze strhl plakát a hned se
omluvil, snad by se do vězení nedostal. Abych
to odlehčil, když řeknete něco nehezkého o bý-
valém politickém vůdci, nic se vám nestane. Je
to ale proto, že my jeho jméno vyslovujeme fo-
neticky, tedy Kim Ir-Sen, ale v korejštině to zní
spíše jako Kim Ir-Šon. 

Severní Koreu jste navštívil před pěti lety. Všiml
jste si nějakých výrazných změn?

Před pěti lety země slavila 100 let od narození
vůdce Kim Ir-sena. Je zajímavé, že novodobý se-
verokorejský kalendář začíná právě rokem jeho
narození. Vzpomínám si, že tehdy před oslavami
se hlavní náměstí v metropoli čistilo ručně ma-
lými kartáčky. Právě na tomto náměstí se pak
odehrávala obrovská vojenská přehlídka s mě-
nícími se živými obrazci. Byla to sice fantastická
podívaná pro 50 tisíc lidí, ale jednomu z účast-
níků představení se omylem povedlo obrátit ba-
revnou desku do mozaiky špatnou stranou.
Výsledkem byl obraz rozesmátého vůdce, ovšem
s chybějícím zubem. Svět se bavil, ale ten, kdo
průšvih způsobil, asi dopadl špatně. Jak bychom
řekli sportovní hantýrkou – neměl druhý pokus
chybu napravit.

Jak vás tedy přivítala Severní Korea v září le-
tošního roku?

V Pchojngjangu se hodně staví, budují se
mrakodrapy jako dnes ve všech asijských metro-
polích. V nových bytech však bydlí jen přívrženci
režimu. Z letadla vidíte nasvícené obří bannery
s podobiznami vůdců, ale v panelácích lidí svítí
tříwattovými žárovkami. V metropoli je sice
nová letištní hala, ale za den má toto meziná-
rodní letiště jen čtyři odlety. A to jen do Číny
nebo Ruska. Nenašli byste kluby ani bary, za zá-
bavou se rodiny mohou vypravit jen do delfiná-
ria nebo lunaparku.

Podívali jste se i mimo hlavní město?
Značné rozdíly jsou mezi velkými městy

a venkovem. Vedle dálnic vidíte políčka nebo
místní obyvatele, jak pasou ovce. Když nás

vzali na výlet k jezeru Chon-Ji, náš průvodce
se do těchto míst podíval poprvé v životě. Dá
se říci, že my jsme viděli ze země víc, než vět-
šina tamních obyvatel. Jednak na to nemají pe-
níze, ale hlavně jsou hlídaní na každém kroku.
Ovšem na vesnicích není režim tak přísný.
V hlavním městě každou chvíli někdo kontro-
luje, zda máte povolení k pobytu. Vydat se sám
na vlastní pěst kamkoliv se vůbec nedoporu-
čuje. Takovýto odvážlivec bude považován za
špióna, což by ho mohlo stát život. Jednou
jsem si dodal odvahu a vypravil se na pro-
cházku po hlavním náměstí. Bohužel v zemi
platí, že potrestán bývá průvodce, když svě-
řence neuhlídá.

Zmiňoval jste jezero Chon-Ji. Není náhodou
podle něj pojmenován váš oddíl?

Ano, je to tak. A navštívit toto jezero byl
vlastně můj hlavní cíl. Na jeho břehu jsem zacvi-
čil první z čtyřiadvaceti sestav, kterou taekwon-
dista cvičí. Sestava má stejný název jako jezero.
Domů jsem si pak přivezl vodu a kameny. V ko-
rejštině Chon-ji znamená Nebe a Zemi, což je
vykládáno jako stvoření světa, nebo také jako
počátek lidské historie. Je to i název rozsáhlého
kráterového jezera v pohoří Paektu. O tomto vy-
haslém vulkánu se traduje, že to bylo první
místo, kde žil legendární zakladatel Koreje –
svatý Dan-Gun.

Zaznamenali jste zvýšená bezpečnosti opatření
po dobu konání mistrovství světa?

Policajti v ulicích nebyli vidět, možná vysílali
tajné hlídky. Ale účastníci mistrovství byli větši-
nou Asiati, Afričané, Rusové a zástupci zemí
z bývalého Východního bloku.
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SEVERNÍ KOREA NA VLASTNÍ KŮŽI

Macek myslí i na malé sportovce
Rodinné centrum MACEK uspořádalo i letos
dvě sportovní akce. Na jaře to byl tradiční Běh
mezi stromy a na podzim opět tradiční Kolo-
Závod. Obě akce byly otevřené všem věkovým
kategoriím, i když primárně byly určeny dětem.

Běh mezi stromy byl v letošním roce již podruhé
situován do oblasti vycházkových okruhů jihový-
chodně od Kolovrat. Hlavní stan se startem, cílem
a registrací byl postaven na velké křižovatce vycház-
kových okruhů, a to poblíž Bohumila zahrady. Nej-
kratší trať s mnohdy zákeřným hledáním zvířátek si
užili především předškoláci. Starší děti se proběhly
na měřené několikakilometrové trase, ale největší
zájem byl o několik variant orientačního běhu. Celá
akce byla zakončena Kolovratskou 75. To byl závod
příznivců Geocachingu na běžeckých lyžích s tra-
dičním vázáním 75 na vzdálenost 75 metrů, a to vše
na čistě travnatém přírodním povrchu. První červ-
novou neděli se celé akce zúčastnilo za slunečného
počasí několik desítek dětí a několik desítek dospě-
lých. Důležité je poděkovat Marku Ďoubalovi za
přípravu běžeckých tratí a Liboru Pecháčkovi za
přípravu orientačního běhu.

KoloZávod se v letošním roce mimořádně konal
začátkem října. Obava o špatné počasí nebyla na
místě, neb v původní zářijový termín i v říjnu bylo
počasí naprosto stejně špatné. I přes tento klima-
tický handicap nás velmi mile překvapila hojná
účast mnoha desítek dětí. Jedno negativum jsme
ovšem řešit museli, protože značná část Benické
cesty byla natolik rozblácená, že jsme raději při-
stoupili na úpravu delších tras. Starší kategorie zá-
vodníků tak odjely svůj závod absolvováním
mnoha okruhů na asfaltu namísto několika málo
dlouhých okruhů v terénu.

Co k letošnímu roku dodat? Především děku-
jeme za pomoc s financováním akcí Městské části
Praha-Kolovraty a dále za významnou pomoc s or-
ganizací oddílu Taekwon-do, Chon-ji Kolovraty,
dále Klubu U Boudů a Kolovratskému Kosovi.
Všechny příznivce sportu a pohybu zveme na další
ročníky. Běh mezi stromy se bude konat 22. 4. 2018
a KoloZávod v polovině září 2018. Obě akce bu-
deme v roce 2018 situovat opět shodně do prostoru
hřiště s U-rampou.

Petr Bartoš, foto Pavel Klikar

Jak vypadá život běžných lidí?
Ráno vstát a jít si do obchodu pro rohlíky, to

je nemožné. Obchody, jak je známe my, prak-
ticky neexistují. A pokud jsou, smí v nich naku-
povat jen prominenti. Na ulicích je jen pár
kiosků se sladkostmi. V hotelové lobby jsme si
ale všimli obchůdku, kde prodávali i prostředky
na mytí oken. Lámali jsme si hlavu, k čemu ho-
telovým hostům asi budou.

Lidé si musí vystačit v přepočtu s jedním
eurem na měsíc. Jídlo a ošacení dostávají na pří-
děl, ale evidentně to nestačí. Je vidět, že hlado-
vějí. Na ulicích nepotkáte člověka s nadváhou. 

Přitom asijská kuchyně je vyhlášená. Co
všechno jste měli možnost ochutnat?

Jídlo bylo opravdu dobré. Servírovali nám ho-
vězí, vepřové, jehněčí, ryby, zeleninu, nudle,
mořské řasy, národní jídlo kim-či a mírně alko-
holický nápoj z rýže, známé saké. 

Myslíte si, že by tento režim mohl jednou pad-
nout jako v Rumunsku, kdy vzbouřenci postří-
leli Ceausescovu rodinu?

V Severní Koreji se trestá už samotné pomyš-
lení na něco takového. Dětem je od tří let vště-
pováno, že vůdce je jejich sluníčko a život
v zemi, kde se narodily, je nejlepší. Také jsou ve-
deny k tomu, aby udávaly svoje rodiče. Žáci se
ve školách učí cizí jazyky, ale v podstatě je nikdy

v praxi nepoužijí. Školáci nosí uniformy a do-
spělí se oblékají do nenápadných šatů. Přísná
pravidla platí také pro úpravu vlasů. Ženy si
mohou vybrat z 18 předepsaných účesů a muži
mají na výběr jen z deseti. A navíc muži nesmí
nosit vlasy delší než pět centimetrů.

Vypravili jste se reprezentovat naši republiku
v bojovém umění taekwon-do, které vzniklo
právě v Severní Koreji. Předpokládám, že tamní
lidé jsou na svůj národní sport pyšní.

Děti trénují tento sport odmalička. Viděli
jsme exhibici, kde předváděly, co všechno se na-
učily. Čtyřleté a pětileté děti skákaly přes obří
švihadlo a zároveň každé z nich ještě přes vlastní
lano.

Ani my jsme si neudělali ostudu. Česká re-
publika patří ke špičce v tomto sportu i díky vy-
nikajícímu trenérovi, který pochází právě ze
Severní Koreji. Důkazem toho je třetí místo pro
mužský tým a ženy dokonce domů dovezly dvě
zlaté medaile.

Jak složité je ze země emigrovat?
V první řadě je třeba mít peníze na podpla-

cení vojáků střežících hranice. Pak utečence
čeká cesta přes Čínu a Barmu do Thajska, kde
je cíl na jihokorejské ambasádě. Je třeba počítat
s čtyřiadvacetihodinovou cestou pralesem.
Pokud se takový šťastlivec dostane do Jižní Ko-
reji, čeká ho jakási půlroční karanténa, kde se
naučí používat občanku, kreditku a další vymo-
ženosti běžné v demokratických zemích. 

V poslední době Severní Korea několikrát od-
pálila zkušební balistickou raketu. Máme se
obávat nejhoršího?

Je pravda, že Severní Korea má třetí nejpo-
četnější armádu na světě. Ve zbrani je milion
mužů a část tvoří i ženy. Do armády se chodí na
tři, pět nebo deset let. Čím déle vojáci slouží, tím
si je stát více váží. Ale myslím si, že ani Severní
Korea ani Američané válku nechtějí. Před-
stavme si, co všechno by se muselo omezit a jaký
by tato blokáda měla dopad na tuto zemi. Určitě
by hrozil hladomor. Myslím, že není důvod
k obavám.

Blanka Oujezdská



(Samo)organizování zájmových skupin aneb Sociokracie v praxi

Jak se efektivně a uspokojivě dohodnout ve skupině lidí s různými názory, ale společným zájmem? I to patří
k umění udržitelnosti lidského počínání. Snad toto téma při dlouhých zimních večerech a plánování nadcházejí-

cího roku přijde vhod. Na Bohumila zahradě i ve vzdělávacím spolku sOOva se s principy sociokracie prakticky se-
znamujeme, místy již s úspěchem.

Sociokracie je nástroj, který velmi usnadňuje ko-
munikaci a nalézání shody v lidských společen-
stvích. Je dokonce spravedlivější než demokracie,
kde dochází k přehlasovávání menšiny většinou,
a tak zůstává vždy někdo nespokojený. Sociokracie
vznikla v Holandsku před zhruba 60 lety v komu-
nitě kvakerů a v posledním desetiletí se rychle šíří
do celého světa díky jejímu osvojení ve firmách, ne-
ziskových organizacích a dalších společenstvích.
Můžeme říci, že se jedná o vskutku osvícené
(samo)organizování zájmových skupin. Pozoru-
hodné je, že prakticky stejný model rokování po-
užívali údajně na našem území staří Slované až do
pádu Velkomoravské říše.

Jak probíhá domlouvání v praxi 
Řekněme, že bydlíte v bytovém domě a s dalšími

spolumajiteli se chcete shodnout na pravidelném
úklidu chodby, protože tam stále někdo nechává
nepořádek – čili všichni mají zájem vyřešit dílčí
problém, aby se jim společně příjemně žilo. Dojde
tedy k setkání všech dotčených či jejich zástupců.
Ideálně se téma i délka setkání (časový limit k roz-
hodnutí) stanoví předem. Společenství se dohodne
(možno i hlasováním), kdo bude debatu modero-
vat. Tento vybraný „facilitátor“ není v roli nadříze-
ného, ale rovnocenného člena poskytujícího
společenství dočasnou službu. Zopakuje účel set-
kání a nechá každého zúčastněného krátce a věcně
pohovořit k tématu. Poté navrhne řešení problému.
Tento moment je důležitý, protože se nejedná
o „buď a nebo“ (a hlasujeme), ale jen o jeden návrh

řešení, který se bude cizelovat až do momentu vše-
obecné spokojenosti. Tedy například: Vytírání
chodby bude provádět každou sobotu ráno pan XY
a každý bude mít v tuto dobu sklizené své věci. Pak
následuje „vyjasňovací kolečko“, kdy se každý vy-
jádří, že návrhu rozumí, nebo si ujasní, co ho za-
jímá. Dále následuje „odsouhlasovací kolečko“.
Tato kolečka se střídají do doby úplného jedno-
myslného přijetí návrhu. 

Společně přijaté pra-
vidlo se osvědčilo

Nastíněný příklad jsme
vypracovávali ve skupině
při kurzu sociokracie
s jejím propagátorem Ra-
keshem „Rakem“ Bham-
brim v létě tohoto roku.

Byl to vůbec první kurz sociokracie v ČR. A pro-
tože nálada v naší pokusné skupině byla vřelá, dob-
rali jsme se návrhu v přibližném znění: Úklid bude
probíhat každou sobotu dopoledne, budeme jej
provádět všichni, pustíme si k tomu dobrou muziku
a pak si dáme společný oběd, který mezitím část
z nás uvaří.

Musím potvrdit, i z pozdějších zkušeností, že
společně ustanovené pravidlo má úplně jiný náboj
a přijetí než regule nařízená z pozice síly bez mož-
nosti jejího spoluutváření. 

Z dalších zásad sociokracie zmíním už jen to, že
v běžném fungování v rámci skupiny se člen řídí při
svém samostatném rozhodování zlatými pravidly:

Good enough for now? (Je to pro současný oka-
mžik dostačující?) a Safe enough to try? (Je dost
bezpečné, abych to vyzkoušel?). Což znamená, že
není vždy nutné hledat ideální řešení a trápit se
s určitou nedokonalostí. Však i batole se naučí cho-
dit bez toho, aby si naplánovalo všechny své kroky
dopředu.

Alena Kopřiva Chadová

Podzimní aktivity na Bohumila zahradě byly pestré

V prosinci oslavila Bohumila zahrada své druhé narozeniny. Trochu jsme se obávali, jestli se všichni její zahradníci
a opečovávatelé se svými ratolestmi tentokrát vejdou do jurty. 

Podoba zahrady i předzahrádky je v hlavních rysech již dokončena a žije
svým vlastním životem. I s půdou již můžeme být celkem spokojeni. V letních
vedrech a suchách jsme si při klestění některých příliš zarostlých záhonů mohli
ověřit optimální přirozené vlastnosti půdy – kyprý povrch, schopnost držet vlh-
kost a spousty žížal produkujících to nejlepší hnojivo. 

Proto si konečně můžeme dovolit tolik nedřít, ale začínáme si užívat plodů
své práce. Na řadu přichází pozorování, drobné úpravy, další vzdělávání, plá-
nování i přátelské debaty.

Z aktivit, které zde během podzimu probíhaly, to byla zejména pravidelná
setkávání matek s malými dětmi. Při hezkém počasí jsme lehce zahradničili
a upravovali bosonohou stezku, v chladnějších dnech jsme v jurtě připravovali
semínka do Semínkovny v infocentru, šili dětem capáčky, vyráběli leporela
nebo si z éterických olejů míchali své osobní parfémy. 

V říjnu jsme sázeli v předzahrádce růže (v rámci kolovratského sázení růží).
Naproti zahradě jsme po dohodě s panem starostou zasadili na obecním po-
zemku tři stromy pro příjemnější klima (letní vedra, vítr a postřiky z polí). Pro-
běhla i brigáda rodičů dětí z Lesního klubu sOOvička, během které jsme mimo
jiných akcí připravili zahradu na zimu a navrstvili ohromnou hromadu kom-
postu. V předzahrádce přibyla lavička pod dubem a hmyzí domeček. 

Co se týká vzdělávacích akcí, během druhé poloviny roku se na Bohumila
zahradě konaly dva kurzy – Permakulturní zahrada na podzim a Zimní 
zahrada a péče o divoká zvířata. Vzdělávací spolek sOOva (provozující 
Bohumila zahradu) spolupracoval i na přípravě Letního ovocnářského kurzu
v Uhříněvsi.

Zmínka o kolovratské komunitní zahradě se dostala i mezi širší veřejnost –
v září zde natočila a posléze odvysílala svou reportáž TV Barrandov. Máme
i plány do budoucna. Doufáme v přidělení grantu na vybudování venkovní
učebny a zprovoznění jezírka. Rovněž máme přislíbenou spolupráci uhříně-
veského biozemědělce a tří místních majitelů polí, z čehož máme ohromnou
radost.

Ráda bych poděkovala všem, kdo se na fungování Bohumila zahrady podí-
lejí, a popřála jejím uživatelům příjemné soužití i v příštím roce. 

Alena Kopřiva Chadová
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PERMAKULTURNÍ OKÉNKO

Kurzy hatha-jógy U Boudů
Lektor Jakub Szotkowski zve na hodiny hatha-
jógy, které vede s kolegyněmi v sále U Boudů
každou středu od 19:30 do 21:00 hodin. 

Certifikovaný instruktor jógy se učil u Mr.
Olympia v kulturistice Petra Stacha a u mistra
korejského bojového umění MUSADO v Spe-
cial Combat and Security Agency. U sifu Bretta
Slanského poznal efektivitu čínského bojového
umění WingTsun a józe se začal více věnovat
u Evropské Federace Jógy. 

Jóga vychází z na-
šeho nitra. Nezvyšuje
pouze naši pohybli-
vost, ale pomáhá kon-
centrovat myšlenky,
řídit energii v těle
a harmonizovat život-
ní funkce.
Bližší informace: 
tel. 777 731 090
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Tým přípravek a mladších žáků se chystá na turnaj do Mnichova
Podzimní sezóna pro náš fotbalový klub skončila o prodlouženém listopadovém víkendu. Každý z týmů má za sebou devět až třináct soutěžních utkání,

podle rozpisu a počtu účastníků v soutěžích. Podzimní kuriozitou byl zápas týmu mužů v 1.A třídě, ve kterém padlo čtrnáct branek, po sedmi na každé straně.
Bylo to v zápase s rezervou třetiligového Vyšehradu. Chtěli bychom poděkovat všem divákům, kteří se na nás přišli podívat, a také hráčům, rodičům, trenérům
a sponzorům za zvládnutí dalšího období. V článcích na stránkách zpravodaje píšeme pravidelně o výsledcích a činnosti Sokola Kolovraty a jeho družstev.
Rádi bychom popřáli hodně úspěchů i klukům, kteří v Kolovratech s fotbalem začínali a teď hrají ve vyšších mládežnických soutěžích. Jejich kariéry sledujeme
a těší nás jejich úspěchy. I v roce 2017 proběhlo několik přestupů z Kolovrat směrem výš. Když se vrátíme k našim plánům na rok 2018, tak určitě bude
zajímavý zahraniční turnaj přípravek a mladších žáků – v květnu vyrazíme do Mnichova. Pro kategorii minipřípravek připravujeme už sedmý ročník prvomá-
jového turnaje.

Do nového roku přejeme všem hráčům a členům klubu hodně zdraví a spokojenosti. Sokol Kolovraty, www.sokolkolovraty.cz

Bowlingové Áčko se stalo vítězem 
4. ligy Xbowling Žižkov
Tým MaestroClubu nastupoval v tomto ročníku ABL ve složení
Kamil Konečný, Jarda Dospěl a Majka Konečná. 

Náš dlouholetý spoluhráč Luděk Suchánek bohužel musel ze zdravotních
důvodů s bowlingem skončit. Pro poslední hrací den přivedla posilu našemu
týmu Majka – novou spoluhráčku Kristýnu Janočkovou.

A jak se nám ve čtyřech hracích dnech podzimní části dařilo? Po celou dobu
jsme se drželi na druhém nebo třetím místě. Ale bodové rozdíly nebyly velké.
O vítězi musel rozhodnout až poslední hrací den. V tento den se nám dařilo
o mnoho lépe než doposud vedoucímu družstvu Casus, a tak jsme o pouhého 
1,5 bodu dokázali zvítězit. A získat krásný pohár. Příští rok se těšíme na shle-
danou ve třetí lize!

Výsledky ABL můžete nyní sledovat na nových stránkách: 
https://www.bowlingovaliga.cz/ Jana Konečná

SPOLECENSKÝ PLES

MAESTRO CLUB Kolovraty
si Vás dovoluje pozvat na tradièní

v sobotu 27.1.2018 od 20:00 hodin
v kulturním sále U Boudù, Praha-Kolovraty

Spoleèenský odìv, nekuøácký ples, 
sál je otevøen od 19:00

Vstupné v pøedprodeji 200,- Kè
(na místì 300,- Kè)

Pøedprodej lístkù na www.maestroclub.cz a v restauraci U Boudù

Více informací a rezervace na http://ples2018.maestroclub.cz

K tanci a poslechu zahraje

Skupina Antonína Jankovského,
zpívá Veronika Šotová
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Volejbalistky Studia Sport si vedou zatím na výbornou
Studio Sport přihlásilo pro letošní sezónu do Přeboru Prahy rekordní počet – osm týmů, jak jsme zmiňovali v minulém
vydání zpravodaje. V žádném případě to však není kvantita na úkor kvality.

Hned ve třech kategoriích
naše družstva atakují ty nej-
vyšší příčky. V minivolejbalu
Áčko Studia Sport suverénně
vede celou soutěž bez jediné
porážky. Béčko se dělí o prů-
běžné 3. - 4. místo a další dva

výběry Studia Sport, které sbírají především
zkušenosti, si drží umístění v první dvacítce
z celkem 48 týmů.

Mladší žákyně bojují v nesmírně vyrovnané 
1. lize Přeboru Prahy na špici a jsou aktuálně
v průběžném pořadí na 2. místě za Olympem
a před Kometou. Překvapením jsou určitě výkony
našeho Béčka, které jsme přihlásili na zkouš-
ku, bez absolvování kvalifikačního turnaje do po-

slední 5. ligy. Každý ze tří odehraných turnajů vy-
hrálo družstvo bez ztráty setu a vždy postoupilo
do vyšší soutěže. Aktuálně už je ve 2. lize!

Starší žákyně musely v posledním turnaji 
1. ligy bojovat hned proti třem týmům (!)
Olympu a ještě na domácích parketách našich
soupeřů. Dramatický turnaj nakonec přinesl cel-
kové vítězství Studia Sport a posun na 1. místo
celkového pořadí se stejným ziskem bodů jako
favorizovaný Olymp „B“. A kadetky si konečně
ve svém pohodovém tempu hrají ve 3. lize.

A ještě telegrafická informace o bývalých
hráčkách a kapitánkách Studia Sport. Veronika
Dostálová, libero české reprezentace, se po le-
tech strávených v Olympu přesunula po
Mistrovství Evropy do nového působiště. Dukla

Liberec založila vedle mužského týmu také žen-
ské družstvo, a to se hned stalo štikou Extraligy
žen. Její sestra Tiziana Baumruková, nahrá-
vačka juniorské reprezentace, kývla na nejlepší
z nabídek a teď studuje a hraje volejbal v Miami.
Ani hurikán Irma, ani soupeřky nedokázaly tým
Miami Dade Sharks zastavit. Po 34 vítězstvích,
historicky bez jediné porážky, mohla Tiziana
jako první nahrávačka svého týmu a jediná
Češka v mezinárodní sestavě (Brazilky, Kolum-
bijky, Dominikánky, Číňanka a Američanka)
zvednout vítěznou trofej NJCAA.

Studio Sport přeje všem krásné Vánoce
a nový rok bez ztráty setu!

PaedDr. Jiří Baumruk, předseda klubu,
www.studio-sport.cz

Starší žákyně vedou 1. ligu
Tiziana Baumruková, 
nahrávačka Miami Dade Sharks

Béčko mladších žákyň
se raduje

z dalšího postupu

Veronika Dostálová, 
foto pro charitativní 
kalendář Dukly 
Liberec

SPORT
STUDIO
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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 (jen v prac. době)
    Nonstop telefon: 603 416 410
    E-mail: email@jeniksklo.cz www.jeniksklo.cz

NOVINKA: od 1. března
možnost platit kartou

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)

– různé tloušťky, barvy, vzory!

• 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

Do malé 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

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

do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz




