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V září kolovratská škola opět
ožila. Letos byly otevřeny
dokonce dvě třídy prvňáků.
Aby mohli být nejmladší školáci pohromadě, druháci jim
ochotně uvolnili místo
a přestěhovali se do pavilonu u školky.
Foto Blanka Oujezdská

Veronika Dostálová z Lipan spolu s Martinou
Bonnerovou získaly ve Znojmě titul mistryň
republiky v beachvolejbale žákyň.
Foto archiv Jiřího Baumruka

Děti se sboru Coro Piccolo se na letním
soustředění v Krkonoších připravovaly na
šestnáct vánočních koncertů, ale stihly také
sportovat a soutěžit.
Foto archiv Coro Piccolo

Úspěšná výstava kolovratského Infocentra s názvem Železnice
ve třech staletích doputovala přes Stránčice až do uhříněveského muzea, kde ji o prázdninách vidělo šest stovek návštěvníků.
Foto Bohuslav Kožíšek

Společnost TRW patří mezi největší a nejvyspělejší dodavatele automobilového příslušenství. Divize TRW Carr s.r.o – bezpečnostní pásy se sídlem ve Staré Boleslavi - Hlavenci hledá vhodné uchazeče na pozice:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Požadujeme:
• minimálně odborné učiliště zakončené výučním listem
• velké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu své práce
• chuť získávat nové znalosti
• ochotu pracovat na 3 směny
• zručnost, rychlost

Zaměstnanecké výhody:
• zázemí stabilní a perspektivní mezinárodní společnosti
• zajímavé finanční ohodnocení, funkční příplatky a další bonusy
• kvalitní zaškolení pracovníků a možnost absolvování dalších školení
• možnost profesního růstu • závodní stravování • 5 týdnů řádné dovolené
• zajištění dopravy pro zaměstnance • čisté a bezpečné pracovní prostředí

TERMÍN NÁSTUPU: IHNED
Kontakt na personální oddělení - tel. číslo 326 553 249 nebo 721 528 412
Společnost TRW - Carr s.r.o. realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců pod názvem Školení a trénink zaměstnanců
společnosti TRW - Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn. Projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Milí čtenáři,
když do kolovratského Infocentra s knihovnou
zavítá návštěvník odjinud, nejdříve se rozhlédne
a v němém úžasu vydechne: „Vy to tady máte
krásné…“ Dosyta se pokochá nadčasovým interiérem, uznale pokývá hlavou a pak si posteskne, že tak
pěkným Infocentrem a knihovnou se u nich doma
pochlubit nemohou. Jeden z nich byl dokonce ochoten uspořádat exkurzi pro radní ze svého města.
„Musím říct našim konšelům, aby se k vám zajeli
podívat - ať vidí, jak se to má dělat,“ klouzal očima po galeriích.
Někteří z návštěvníků se do Kolovrat vracejí pravidelně. Zdatní senioři při svém putování vycházkovými okruhy nikdy Infocentrum neminou. Zajdou si pro razítko do turistického notýsku nebo pro novou mapu a na chvilku si odpočinou u kávy z automatu.
Do knihovny občas zavítají i sympatičtí manželé z Benic. „Víte, my se k vám chodíme
tak trochu ohřívat, protože u nás nic podobného není,“ říkají téměř omluvně, když se
ptají po novém výtisku měsíčníku či zpravodaje. Knihovna má svoje vděčné čtenářky
i v Uhříněvsi. Babička s dcerou a vnučkou si pokaždé odnášejí „stohy“ knih.
Neformální a příjemné prostředí se čtecími stolky a pohovkami láká k posezení
u nápoje s knížkou nebo časopisem. Není divu, že někteří malí návštěvníci berou pobídku „chovejte se jako doma“ více než doslovně. Postřehy a vzkazy v návštěvní knize
občas překryjí svými prvními pokusy sdělit cosi pomocí tužky…
Infocentrum s knihovnou, které letos slaví páté narozeniny, není tedy pouze místem
vzdělávání a uměleckých zážitků, ale také jakousi vstupní bránou pro všechny, kteří do
Kolovrat přicházejí.
Hezký podzim přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tak jako všechno jednou končí, končí i letošní léto.
Doufám, že jste ho všichni prožili ve zdraví a že jste
obohaceni o nové zážitky z Vašich dovolených. Snad
jsou to zážitky pouze příjemné a budete na ně dlouho
vzpomínat. Na ty špatné naopak zapomeňte co nejdříve.
U nás v Kolovratech bylo léto opět příjemné, jen to
počasí mohlo být snad o trochu lepší. Ale nestěžujme si.
Je už tradicí, že těsně na počátku léta pořádají
místní organizace a spolky různé společensko-sportovní akce a turnaje. Za všechny připomeňme snad
jen fotbalová klání o pohár starosty MČ a o pohár ředitele ZŠ, což jsou akce pořádané
pro ten nejmenší potěr, který lze ke sportu přitáhnout.
Městská část letos poprvé přistoupila k vybírání poplatku za vstup do areálu sportoviště u bývalé požární nádrže. Chápu, že je to na jednu stranu krok nepopulární, ale
věřte mi, že je to krok nutný. Udržet celý areál v provozuschopném stavu a odpovídající kvalitě není skutečně snadný úkol. Vzhledem k výši celkového rozpočtu naší MČ
jsou náklady spojené s provozem tohoto zařízení obrovské. Částka vybraná na
vstupném nám tuto sumu alespoň o něco sníží. Jsem přesvědčen, že se přesto tato
investice vyplácí, protože rekreace a oddychu není nikdy dost a k tomu nám všem
nádržka slouží. Uvidíme, jakým způsobem a v jakém rozsahu ji budeme schopni provozovat v dalších letech.
Na konci léta proběhla v Kolovratech jedna zajímavá událost. Možná se to nezdá,
ale je to skutečně již pět let, co bylo otevřeno naše Infocentrum s novou knihovnou.
Za těch pět let nám vychovalo řadu nových čtenářů, spojilo nás se světem prostřednictvím internetu a přineslo nám řadu cenných a důležitých informací o dění kolem
nás, o naší historii i současnosti. Dnes je to již nepostradatelný prvek života kolovratských občanů. Všem, kteří se zasloužili o jeho vybudování a o jeho chod minulý i současný patří velké poděkování.

Chtěl bych se zmínit ještě o několika věcech, které Vás trápí a na které se ptáte.
Výstavba železničního koridoru pokračuje podle plánu a už se konečně blíží doba, kdy nám
z obce zmizí všechny ty nákladní vozy, jeřáby a hlavně bláto, které tuto stavbu provázejí.
Oddychneme si všichni. To samé se týká mostu přes železniční trať a opětovné zpřístupnění hřbitova. Doufám, že až vyjde tento zpravodaj, bude již cesta na hřbitov alespoň
částečně průjezdná. S investorem stavby jsme v neustálém kontaktu a všechny problémy
a závady spojené s touto stavbou se snažíme v rámci našich možností operativně řešit.
V podzimních měsících nás čeká zahájení tolik očekávaného dvojpavilonu školky
a školy. To je příjemná zpráva zejména pro naše školáky a jejich rodiče a také pro učitele.
Ti všichni dnes zažívají trochu nepříjemné provizorium při organizaci výuky i při docházce
do školních zařízení. Snažíme se dělat vše pro to, aby příští školní rok byl zahajován také
v těchto nových pavilonech. Prosím proto všechny zúčastněné o toleranci a chtěl bych
zejména všem rodičům poděkovat za vstřícnost a pochopení této složité situace.
Ještě mi dovolte zmínit jednu nepříjemnou událost s dobrým koncem, která nás
potkala v polovině srpna. V novém pavilonu školky prasklo vodovodní potrubí a voda
pak zničila malbu, nábytek i část podlahové krytiny. Vzhledem k tomu, že se nám blížil
začátek školního roku, byla to situace skutečně kritická. Jenom díky obrovskému úsilí
paní ředitelky a všech zaměstnankyň školky bez rozdílu se podařilo tuto havárii z větší
části odstranit a budovu zprovoznit. Tady jsou slova díků málo...
Přeji Vám všem krásné babí léto a trochu toho tepla a slunce ještě i v podzimních
měsících.
Ing. Michal Habart, starosta

Zamyšlení místostarostky
Z kolovratské školy se opět začalo ozývat zvonění,
což je neklamný důkaz toho, že prázdniny skončily.
První školní den jsme ve škole poprvé přivítali 44
prvňáčků, jejichž pocity se daly z tvářiček snadno
vyčíst – velká radost a očekávání, ale také trochu
bojácnosti. Povzbudit prvňáčky v tento významný den
přišel také starosta MČ Kolovraty Michal Habart.
V tomto školním roce přibyla v kolovratské škole
ke stávajícím sedmi třídám jedna třída nová.
Současná kapacita školy je však pouze sedm tříd,
takže jedna třída druháčků se musela přesunout do
vily v areálu školky a družiny. Jsou tam sice trochu
osamělí, ale jak už zjistili sami, má to pro ně také celou řadu výhod. A tak doufáme,
že se tam bude dětem i jejich učitelkám líbit. Kromě toho jsme byli nuceni přijmout
i další dočasná opatření, a to zejména z toho důvodu, že na podzim začne bourání
starého pavilonu družiny a výstavba nového velkého pavilonu školy a školky. Oddělení
školní družiny jsou tak rozdělena do tří míst, a to do vily a starého pavilonu školky
v areálu školky a do školy. Žádáme v této souvislosti všechny rodiče i školáky o vstřícnost a pochopení nutnosti dočasných opatření, která kromě jistého nepohodlí pro školáky a učitele mohou v průběhu roku přinést i občasné organizační potíže. Věřte, že
tato situace vznikla jen díky naší snaze umožnit navštěvovat základní školu v místě
bydliště všem kolovratským dětem, které mají zájem.
Nový školní rok začal také v naší školce. V září jsme přivítali 47 nikoliv prvňáčků, ale
spíše nováčků. Pro většinu těchto dětí nastává v jejich životě úplně nová situace.
Poprvé se bez maminky, tatínka nebo svých nejbližších ocitají sami v kolektivu jiných
dětí. Přejeme dětem, aby si rychle našli spoustu nových kamarádů a za pomoci svých
učitelek a rodičů zvládli tuto pro ně nepochybně náročnou životní situaci. Pro tento
školní rok je ve školce otevřeno pět oddělení. Čtyři oddělení jsou umístěna v nových
pavilonech, jedno oddělení pro tzv. dopolední děti je umístěno v polovině starého pavilonu. Bohužel, také provoz školky nám na počátku školního roku působil hodně nečekaných starostí a obtíží. V srpnu došlo ve školce k havárii vody a byla vytopena dvě
oddělení. Pouze díky velkému úsilí paní učitelek, které namísto užívání si zasloužených
prázdnin likvidovaly škody, sušily, myly a uklízely, se nám na počátku školního roku
podařilo otevřít z oněch dvou postižených oddělení alespoň jedno a zajistit tak dočasný provoz pro všechny děti. Již v průběhu měsíce září bylo otevřeno i druhé oddělení.
Závěrem bych všem našim učitelkám, učitelům, předškolákům i školákům ráda
popřála úspěšný školní rok a nám všem více sluníčkových dní.
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková
zástupkyně starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■ Pokud se podaří do září příštího roku
postavit nový pavilon školy a školky, kolovratská mateřská škola by získala další dvě
oddělení a mohla by tak vzít až 168 dětí.
Nyní je kapacita čtyř celodenních a jednoho
polodenního oddělení pouze 143 předškoláků. Navýšení míst schválili zastupitelé na
svém zářijovém zasedání.
■ Zastupitelstvo odhlasovalo také návrh
zvýšit kapacitu Základní školy v Kolovratech, aby měl každý ročník dvě paralelní
třídy. Nový pavilon „škološkolky“ by mohl
pojmout až čtyři třídy.
■ Zastupitelé rovněž souhlasili s návrhem
udělit školní jídelně, která dosud spadala pod
základní školu, statut samostatné příspěvkové organizace. Tento krok si vyžádal rostoucí počet strávníků ze školky a školy. -ouj-

Blahopřejeme
jubilantům
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 oslaví
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
70 let
Čížková Olga • Procházková Dagmar
Blažková Věra
75 let
Kotrba Jan • Šnajberková Eva
Nedvěd František • Vilimovský Pavel
80 let
Nalezinková Věra
85 let
Kůstková Marie
93 let
Bláhová Hedvika
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Společenská kronika

Své „ano“ si 20. září roku 1947
řekli manželé Vaňkovi z Kolovrat.
Životem kráčí spolu už šedesát let
a začátkem podzimu tak mohli
oslavit diamantovou svatbu. Hodně
zdraví a štěstí do dalších let jim
popřála rodina a přátelé.
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Rušení nočního klidu v okolí rekreačního areálu je minulostí
Zatímco v létě loňského roku si lidé v okolí koupaliště stěžovali na rušení nočního klidu
téměř denně, letos kolovratští policisté nezaznamenali jedinou stížnost. „Oplocení sportovněrekreačního areálu splnilo účel. Za toto léto jsme neměli nahlášenou jedinou stížnost,“
pochvaluje si šéf kolovratských strážníků Vladimír Bačák. Rekreanti uvítali také rozšíření parkovací plochy v ulici Nad Nádrží. „Vloni jsme předvolali na dvě stě řidičů kvůli nesprávnému
parkování. Letos to byla jen osmdesátka nezodpovědných motoristů,“ srovnává Bačák.

Motorizovaní rodiče školáků často riskují zdraví svých dětí
V první dny nového školního roku měli policisté plné ruce práce s dohlížením na bezpečnost
provozu před kolovratskou školou. Rodiče prvňáků si budou muset zvyknout, že v celém
úseku před školou platí obousměrný zákaz zastavení.
„Málokoho napadne, jak rychle se může stát neštěstí, když rodič vypustí dítě z auta u přechodu a nic netušící řidič jedoucí za ním svůj vůz nestihne ubrzdit,“ varuje policista a dodává:
„Ráno stojíme u přechodu hlavně kvůli bezpečnosti dětí. Nechceme, aby měli při přecházení
silnice zbytečný strach.“

Dodržování nového omezení rychlosti budou měřit radary
Řidiči projíždějící přes Kolovraty budou muset ubrat plyn nejen v Mírové ulici u školy, kde
je rychlost omezená na 40 kilometrů za hodinu, ale také na konci obce v ulici Do Lipan.
V tomto úseku budou dodržování oboustranné „čtyřicítky“ měřit radary.
„Rovný úsek v ulici Do Lipan řidiče často sváděl k vyšší rychlosti. V místě zástavby je nyní
v obou směrech omezena rychlost na 40 kilometrů za hodinu. Je to opět důsledek špatného
chování lidí za volantem,“ vysvětluje Vladimír Bačák. Strážníci se přiklánějí k instalaci světelného zařízení, které ukazuje momentální rychlost projíždějícího vozidla. „Tento způsob upozornění smysl rozhodně má. Je prokázáno, že téměř každý řidič automaticky zpomalí.
Zpomalovací retardéry také pomáhají při bezpečnosti na silnicích, požadavek obce na jejich
umístění v kritických úsecích byl však několikrát zamítnut,“ dodávají muži zákona.

Po dostavbě koridoru těžká technika z ulic Kolovrat zmizí
Stavební práce na železniční trati protínající Kolovraty se chýlí ke konci a těžká technika brzy
přestane křižovat ulice této městské části. Podle policie, která dohlížela na pořádek v obci
i v okolí koridoru, se tato náročná stavba obešla bez větších problémů.
„Až na výjimky, kdy jsme museli urgovat úklid ulic nebo upozornit na poškození zeleně
u hřbitova, můžeme říci, že celá akce proběhla velmi dobře,“ shrnuje Vladimír Bačák a dodává:
„Ani na majetku obce či občanů se nevyskytly větší škody. Vzhledem k tomu, jak je celá stavba gigantická, jsou tyto škody zanedbatelné.“
-ouj-

Ani v létě si kolovratští hasiči neodpočinuli
Suché počasí a po něm bouřky s přívalovými dešti se postaraly kolovratským
hasičům o práci i toto léto. V diáři měli navíc podtrženy dny, kdy asistovali u některých propagačních či společenských akcí jako byl Kolovratský parník nebo Dětský
den v Křenici.
„Když k výjezdům přidáme školení pro obsluhu motorové pily, práce na údržbě techniky či
případné opravy, je zřejmé, že jsme se nenudili. Zatímco si ostatní užívali sluníčka a koupání, my
jsme se doslova koupali ve vlastním potu. Za to patří všem členům našeho sboru velký dík,“
zhodnotil uplynulé čtvrtletí Antonín Burda, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Kolovratech.
Hned v polovině června likvidovali místní hasiči spadlý strom v Praze 6 a podobný zásah si
zopakovali jen kousek od své hasičské zbrojnice, v ulici K Poště. „V poslední červencové pondělí
nás volali k likvidaci požáru skladu v Netlukách, v němž byla uložena sláma. Už po příjezdu na
místo bylo jasné, že uhašení ohně a zbourání haly nařízené statikem zabere několik dnů,“ popisuje velitel hasičů jeden z náročnějších zásahů, při kterém se navíc na voze CAS32 T815 objevila vážná závada vyžadující opravu v servise.
V srpnu hasiči několikrát odčerpávali vodu ze sklepů po přívalovém dešti. Liják zaplavil také
šest výtahových šachet ve třetím podzemním podlaží budovy T-Mobile v Praze 4. „Když jsme
před půlnocí jeli zasahovat do této části Prahy, odvolali nás hasit údajný požár hořlavých kapalin
v Praze 10. Po příjezdu na místo jsme však zjistili, že planý poplach způsobilo vadné signalizační zařízení. Vrátili jsme se tedy do budovy mobilního operátora, kde jsme vodu čerpali až do ranních hodin. Po čtvrté hodině ráno nás vystřídala jednotka profesionálních hasičů a my jsme se
mohli vrátit domů,“ přiblížil Antonín Burda zkomplikovaný výjezd.
-ouj-
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Jak správně zacházet s bioodpadem
Každá domácnost vyprodukuje denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty rostlinného původu, ať již jako odpad z domácnosti nebo ze zahrádky. Zvláště zelený odpad ze
zahrádek začíná být v naší společnosti velký problém. Kam s ním?
Magistrát nabízí v rámci uceleného programu hl. města Prahy dvojí možnost likvidace bioodpadu.
1. Kompostér (s možností jednorázové dotace na nákup nádoby) - využití vlastního rostlinného
odpadu jako organické hmoty pro zahradu.
2. Nádoba na bioodpad (popelnice) - odvoz za úplatu bude zajišťovat svozová společnost
Do těchto nádob patří:
Bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně
• listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin (kořeny
a listy zeleniny, květiny apod.), větve keřů
i stromů (posekané, prořezané či zpracované
štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané
trávou a řezem z keřů)
Bioodpad z domácností
• zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky, pečivo
Do sběrných nádob nepatří:
• tekuté zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky
a jiné odpady
Praha nechce zatím vůbec zahrnovat do sběru odpady živočišných zbytků (např. ani trus
zvířat, která jsou masožravci nebo všežravci). Taktéž není vhodné odkládat do kompostu živočišné zbytky - nevadí to z důvodu kompostovacího procesu, ale kompost zbytečně láká zvířata
a může i zapáchat (v případě správného kompostování zpravidla nezapáchá).

Nejbližší bezplatný sběrný dvůr na
velkoobjemový odpad je v Praze 9
Upozorňujeme obyvatele Kolovrat, že Sběrný dvůr v Dřevčické ulici v Praze 10 - Malešicích
přijímá pouze bioodpad. Nejbližší sběrný dvůr pro městskou část Praha - Kolovraty, kde je
možné uložit jak velkoobjemový odpad tak i bioodpad, se nachází v Praze 9, v ulici Pod Šancemi 444/1.
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.30 - 17.00 hod. (v letním období do 18.00 hod.)
Sobota:
8.30 - 15.00 hod.
Telefon:
284 098 581
Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy mohou občané odevzdávat zdarma tyto
druhy odpadů:
• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, atp.)
• kovový odpad
• dřevěný odpad
• odpad z údržby zeleně
• papír, sklo, plasty
• stavební odpad (beton, cihly, tašky a keramické výrobky nebo jejich směsi) z bytových
úprav v množství do 1m3 za měsíc – toto množství nelze kumulovat
• nebezpečný odpad – rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory
obsahující tyto baterie
V rámci zpětného odběru lze odevzdávat
• vyřazená elektrozařízení (lednice, televize, rádia, fény, tiskárny, počítače, videa..)
a za úhradu
• pneumatiky – 25 Kč za kus

Důležitá telefonní čísla
112 SOS
150 Hasiči
155 Záchranná služba
158 Policie
156 Městská policie
267 710 961 Městská policie
Praha-Uhříněves
272 655 636 Operační středisko
Městské policie
Praha Hostivař – stálá
služba
840 111 112 Pražské vodovody
a kanalizace – hlášení
poruch – dispečink
224 915 151 PRE (Pražské elektrorozvodné závody) – hlášení
poruch – dispečink
1239
Pražská plynárenská –
pohotovost – hlášení
poruch – dispečink
244 470 800 Veřejné osvětlení – Eltodo – hlášení poruch –
dispečink
267 710 505 Hasiči Kolovraty
284 091 456 Pražské služby – uzavírání smluv na odvoz
domovního odpadu
(popelnice)

Očkování proti chřipce
Od 1.10.2007 nabízí ordinace MUDr. Hany
Božinovové v Kolovratech očkování proti
chřipce.
Zájemci se mohou hlásit přímo v ordinaci,
na telefonním čísle 267 710 865 nebo na emailové adrese hanabo@quick.cz.

Nezapomeňte vyměnit
občanské průkazy
Majitelé občanských průkazů vydaných do
31.12.1998 by si měli stihnout vyměnit legitimace do konce letošního roku, kdy průkazům
končí platnost. Občanky vydané do
31.12.2003 je nutné vyměnit nejpozději
31. prosince 2008. V obou případech jde
o průkazy bez strojově čitelných údajů. Platit
přestanou i občanské průkazy s dobou platnosti „bez omezení“ s výjimkou legitimací
občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna je bezplatná.

OFSETOVÁ TISKÁRNA SWL
V PRAZE 10 - UHŘÍNĚVSI
přijme do hlavního pracovního poměru
asistenta (asitentku)
řízení a organizace výroby.
Požadujeme částečnou znalost
PC a řidičský průkaz.
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba:
p. Werich - tel.: 602 145 532
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Praha rozšiřuje sběr bioodpadu – zapojte se také
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty - slupky z brambor,
okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu. Navíc z každé zahrady nám
zbude posekaná tráva, shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme
ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. V době globálního oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácího
koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě. Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí mimo
váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou. Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno, na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé
jaro rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.
Petr Štěpánek
radní HMP pro životní prostředí

Vážení občané,
rádi bychom Vás znovu požádali o vyplnění dotazníku k bioodpadu, který jste dostali do schránek začátkem
září. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník
lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách městské části Praha –Kolovraty:
www.kolovraty.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do
31.10.2007.
Tento průzkum je prováděn hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.
1/

§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či
odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až
100 kg bioodpadu, u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na
odpad. Pokud „bioodpad“ kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní
cenná surovina, kterou lze použít jako organické hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší vzhledem
k ochraně životního prostředí a zachování přírodních procesů!

V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:
■
■
■
■

■

domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě, odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
komunitní kompostování – kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém oploceném
místě – kompostovišti, ostatní viz domácí kompostování;
kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí,
větve) pro občany trvale žijící v Praze;
sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny
pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze na
několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou občané odvézt zdarma štěpky;
tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných
nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí
při svozu.

Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním projektu sběru bioodpadu
v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlepší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších
plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: http://envis.prahamesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze).
Anna Vojtěchová
Oddělení komunální hygieny
Odbor ochrany prostředí MHMP
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Dům s pečovatelskou službou v Kolovratech
nabízí seniorům klidné a příjemné prostředí
Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Kolovratech poskytuje nájemní bydlení seniorům
a zdravotně postiženým osobám, kteří potřebují pomoc nebo péči jiné osoby, ale v základních
životních úkonech jsou soběstační. DPS není pobytové zařízení s celodenní péčí, nabízí udržení
si samostatného způsobu života a soukromí.
Cílovou skupinou jsou senioři a osoby zdravotně postižené se sníženou soběstačností, jejichž
zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a za předpokladu, že jim budou poskytnuty pečovatelské služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu mohou vést
samostatný způsob života.
DPS není pobytové zařízení, nelze zde pečovat o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči (duševní poruchy, imobilita, inkontinence atd.).
DPS se představuje
DPS je příspěvková organizace zřízená MČ Praha
Kolovraty 1. července 2001. Skládá se ze 2 objektů,
v nichž je celkem 22 bytů 1 + kk. menších rozměrů a 2 manželské byty 2 + kk. V obou objektech je
výtah, společenská místnost a zázemí pro práci
pečovatelek. Byty mají předsíň s vestavěnou skříní,
koupelnu se sprchovým koutem a WC a obývací
místnost s nábytkem včetně lůžka. Součástí obývací místnosti je kuchyňská linka s elektrickým dvouvařičem a ledničkou.
Byty jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nájemce platí kromě
nájemného i za služby, které jsou součástí bydlení (topení, elektrická energie, vodné, stočné,
odvoz odpadu, úklid společných prostor atd.) a také poplatky za telefonické hovory. Nájemce
bytu se řídí podmínkami nájemní smlouvy, domovním řádem a pravidly pro poskytování nájmu
bytu zvláštního určení.
Postup zájemce o bydlení v DPS
Zájemce o nájem bytu musí vyplnit žádost, kterou obdrží na Úřadě MČ Praha-Kolovraty, kde
bude informován o dalších povinných přílohách k žádosti. Vyplněnou žádost odevzdá do podatelny MČ Praha-Kolovraty. O výběru nového nájemce bytu v DPS rozhoduje starosta MČ na základě návrhu sociální a bytové komise ÚMČ Praha-Kolovraty. Zájemce musí patřit do cílové skupiny, přednost při výběru mají občané MČ Praha-Kolovraty, případně jejich rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba
DPS Kolovraty poskytuje nájemcům pomoc prostřednictvím pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách. Služby se realizují v domácnostech nájemců ve vymezeném čase stanoveném pracovní dobou pracovníků DPS, tj. v pracovní dny od 8 do 16 hod.
DPS poskytuje i terénní pečovatelské služby občanům MČ Praha Kolovraty a fakultativní služby, jejichž rozsah je dán potřebami a zájmy seniorů, ale i kapacitními možnostmi DPS (např.
pedikúra, aktivizační činnosti, dohled).
O seniory se starají 2 pečovatelky, 1 uklízečka a 1 topič+údržbář, DPS řídí její vedoucí.
Úhrady za pečovatelskou služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006.
Přesné údaje o výši úhrad poskytnou pracovníci DPS.
Aktivity
Senioři zde mohou žít, pokud mají zájem, poměrně společenským životem. Každé pondělí se
scházejí ve společenské místnosti jednoho z objektů, kde si mohou dát kávu či čaj a kde se vždy
najde společné téma na příjemně strávený čas. V úterý odpoledne se koná velmi oblíbené trénování paměti. Ve středu odpoledne je na programu předčítání z knihy, kterou si vyberou sami senioři. Ne všichni jsou totiž schopni sami si cokoliv přečíst a toto je jedno z řešení, jak právě těmto
seniorům zpříjemnit pobyt. Většinou se o přečtené pasáži i diskutuje. Ve čtvrtek dopoledne si
obyvatelé mohou zazpívat s pěveckým sborem Jazzbáby a odpoledne si mohou zpříjemnit jednoduchým cvičením. K dispozici je také vlastní knihovna, televize, video, rádio s magnetofonem
a CD přehrávačem. V pátek odpoledne se konají bohoslužby slova, na které přicházejí i kolovratští spoluobčané. Ti, kteří mají rádi práci na zahrádce, si mohou udržovat „svůj“ záhonek a pěstovat si například zeleninu či kytičky pro radost.
Kontakt: Ing. Ivana Voborová, vedoucí DPS,
Pod Zastávkou 505/1, 103 00 Praha - Kolovraty
Tel.: 267 710 833, linka 22, e-mail: dpskolovraty@sxg.cz, www.kolovraty.cz

Lékařský dům v Uhříněvsi
nabídne zázemí řadě ordinací
Obyvatelé Kolovrat se zájmem sledují, jak probíhají intenzivní dokončovací práce na druhé části
Nového náměstí v Uhříněvsi. Bližší informace
nejen o koncepci tohoto prostoru poskytly redakci
Kolovratského zpravodaje odbory Úřadu městské
části Praha 22.
Kdy bude otevřena nová spojovací komunikace,
která vychází z Nového náměstí a ústí do ulice
K Dálnici, a jak se bude jmenovat?
Komunikace bude otevřena v listopadu 2007 a má
schválený název Ke Kříži.
Jak bude řešena dopravní situace na Novém
náměstí?
Dopravní režim na druhé polovině Nového náměstí
bude obdobný jako na jeho první polovině.
Křižovatka ulic Přátelství – Ke Kříži bude světelně
řízená a dojde ke změně přednosti v jízdě na křižovatce Ke Kříži - K Dálnici.
Bude propojovací komunikace přístupná všem
vozidlům?
Na komunikaci Ke Kříži bude omezen vjezd pro
nákladní automobily mimo vozidel dopravní obsluhy.
Vše bude vyznačeno svislým i vodorovným dopravním značením.
Jaké provozovny, instituce a bytové domy vzniknou
na Novém náměstí? Kdy budou objekty předány do
provozu?
V polyfunkčním domě bude kavárna, kosmetický
salon, pošta, kadeřnictví, videopůjčovna, rámování
obrazů, barvy a laky včetně drogerie (kosmetiky),
textil, oční optika, hodinářství – zlatnictví.
V lékařském domě budou ordinace praktických lékařů, dětské, zubní, urologie, urogynekologie, gynekologie, interna a EKG, chirurgie, ortopedie, rehabilitace a rentgen. Dále zde bude stanoviště vozidel
záchranné služby a lékárna. V domě policie bude služebna Městské policie a Policie České republiky.
Firma Metrostav zde vystavěla 64 bytů. Byty budou
předány do konce roku 2007, provozovny po Novém
roce a lékařský dům s domem policie v březnu 2008.
Začne ještě v letošním roce dostavba podchodu
pod vlakovým kolejištěm, který spojí ulici
Františka Diviše a nádraží? Jak dlouho bude stavba probíhat a z jakých finančních prostředků bude
realizována?
Dostavba podchodu začne na jaře roku 2008 a dokončena bude v srpnu. Sloužit veřejnosti začne v září
2008. Financování je zajištěno ze státní dotace.
Již několik měsíců je vypuštěn rybník Vodice. Jaký
je postup revitalizačních prací při obnově tohoto
rybníku?
Místní organizace Českého rybářského svazu
Uhříněves, která je nájemcem rybníků Nadýmač
a Vodice, nechala zpracovat investiční záměr revitalizace soustavy obou rybníků a požádala o financování z dotačního titulu Revitalizace říčních systémů.
Jde o národní program, který je financován přímo ze
státního rozpočtu ČR, jehož správcem je
Ministerstvo životního prostředí ČR. To přislíbilo
peníze uvolnit pod podmínkou, že akce bude „profinancovaná“ v tomto roce. Proto se začalo s přípravnými pracemi - rybník Vodice byl vypuštěn a aby
mohlo bahno vysychat, byl obnoven jeho odtok.
Bohužel škrty ve státním rozpočtu způsobily, že
peníze letos nedostaneme. Rybáři se proto spolu
s městskou částí snaží najít jiný dotační zdroj, aby se
tato finančně velmi náročná akce mohla uskutečnit.
připravil Tomáš Bezouška

... informace z úřadu a doprava
Studenti, nepřipravte
se o sociální dávky!
Korektní ukončení období výplaty dávky
„přídavek na dítě“ v době
od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007
Důležitá upozornění především pro studující, kteří svou přípravu na budoucí povolání
ukončili ve školním roce 2006/2007, tzn.
školní rok ukončen k 31. 8. 2007:
1. Pokud došlo k řádnému ukončení studia,
je třeba tuto skutečnost v měsíci ukončení
oznámit, neboť má přímý vliv na výplatu dávky
i v letních měsících. Bude-li studující pokračovat po maturitě v témže kalendářním roce buď na jednoleté jazykové škole nebo na škole
vysoké, je třeba hned v měsíci září doložit
potvrzení o studiu.
2. V případě, že došlo k ukončení studia
z důvodu „zanechání studia“, je třeba tuto
skutečnost ovlivňující nárok na výplatu dávky
neprodleně oznámit. Jen tak se vyhnete přeplatku na dávce.
3. Vaše včasná návštěva s výše uvedenou
informací zjednoduší postup při odnímání dávky
za účelem ukončení a vyvarujete se již zmíněného přeplatku na dávce „přídavek na dítě“ vyplacené v období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007.
4. U studentů, nereagujících na naši písemnou výzvu, která byla rozeslána v září letošního roku, bude na základě kontroly ve školních zařízeních vyčíslen přeplatek na
vyplacené dávce. Je nutné podotknout, že
tento student ovlivňuje celý okruh společně
posuzovaných osob, tzn. ovlivňuje např.
přídavek na dítě sourozenců, či dávky které
pobírají rodiče pečující o děti - sociální příplatek, ale i příspěvek na bydlení: i v tomto případě může být přehodnocena výše nároku na
dávku a vyčíslení přeplatku.
Nejvíce aktuální jsou však nyní přídavky
na děti na období
od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008
- výpočet nároku z příjmů za rok 2006
V případě rodin, které již dávku pobírají, není
třeba vyplňovat novou žádost. Postačí, když je
rozhodná skutečnost doložena na tzv. prodlužovacím tiskopise, který žadateli bude předán
na přepážce dávek státní sociální podpory.
Samozřejmostí zůstává doložení vyplněného
tiskopisu „Doklad o výši ročního příjmu“ za rok
2006. Týká se všech osob starších 15 let
i v případě, že neměli příjem. Děti, které dovrší
v tomto školním roce věku 15 let, dokládají
potvrzení o studiu, přestože plní poslední rok
povinné školní docházky. Toto potvrzení ovlivňuje výši dávek státní sociální podpory.
Bc. Zdeňka Žaludová, pověřená vedením
odboru SSP, ÚMČ Praha 22
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Od prosince dojedeme do centra rychleji
Již dva týdny před Štědrým dnem dostaneme od našich dopravců nadílku v podobě změněných jízdních řádů. Přinášíme první informace o vlakové dopravě na benešovské trati v příštím
roce. Přestože údaje vycházejí z konečného návrhu jízdního řádu ze srpna 2007, může dojít
před začátkem jeho platnosti (09. prosince 2007) ještě k drobným změnám či úpravám.
Zkrácení jízdních dob
Na konci října skončí poslední nepřetržitá výluka na první koridorové stavbě Hostivař-Strančice. Kromě
pohodlnějšího cestování sebou modernizovaná trať přinese zkrácení jízdních dob. Osobní vlaky ze Strančic
na hlavní nádraží zkrátí jízdní dobu o pět minut, sedmnáctikilometrovou vzdálenost z Kolovrat na největší pražské nádraží urazí vlaky v obou směrech za 23 minut.
Více vlaků až za rok
Kolovraty budou mít v pracovní dny denně třicet spojení vlakem s centrem města. Rozsah dopravy tak zůstává téměř stejný jako v letošním roce. Přestože modernizace traťového úseku do Strančic je v podstatě
dokončena, nové spoje v následujícím roce ještě zavedeny nebudou. Jedním z hlavních důvodů je stále nezapojené nové zabezpečovací zařízení, které by umožňovalo vyšší propustnost trati a také rozsáhlé rekonstrukční práce, jenž budou v příštím roce probíhat na pražském hlavním nádraží. Zkrácení intervalu se na benešovské trati dočkáme pravděpodobně o rok později.
Vlaky směr Benešov
Vlaky budou z pražského hlavního nádraží odjíždět vždy v 15. minutě, ve špičce navíc i ve 45. minutě.
Výjimku tvoří poslední noční vlak na Benešov, který bude odjíždět v 00.25 hod. Dopoledne navíc přibude nový
vlak s odjezdem z Prahy hl.n. v 08.45 hod. Odpolední půlhodinový takt z Prahy začne ve 12.15 hod. a skončí večer ve 20.15 hod.
Vlaky směr Praha
Vlaky na Prahu budou z Kolovrat nově odjíždět ve 26. minutě, ve špičce navíc i v 56. minutě. Na pražské
hlavní nádraží přijedou ve 49. a v 19. minutě. Výjimku tvoří první ranní vlak na Prahu, který bude z Kolovrat
odjíždět ve 04.41 hod. Dopoledne bude na Prahu zaveden nový vlak s odjezdem z Kolovrat v 09.56 hod.,
takže ranní a dopolední půlhodinový takt do centra města bude až do 10.26 hod.
Kde seženu tento jízdní řád?
Nový jízdní řád bude od konce listopadu v prodeji v pokladnách Českých drah a v papírové podobě v kolovratském Infocentru. Před začátkem platnosti bude také umístěn na webových stránkách Českých drah
http://www.cd.cz a na kolovratských webových stránkách http://www.kolovraty.cz. Konečný návrh jízdního
-tomřádu lze stáhnout na internetové stránce: http://gvd.kvalitne.cz/konecny-navrh-gvd.html

Modernizace trati do Benešova skončí v roce 2010
První podzimní den skončila v úseku Uhříněves – Říčany nepřetržitá výluka koleje. Přestože máme
novou trať, ještě v následujícím období se setkáme s krátkodobými denními výlukami a v okolí trati se
budou dokončovat stavební práce.
Po skončení výluky v Kolovratech se pracovní mechanismy přesunuly ke Strančicím, kde zbývá položit ještě několik set metrů nové koleje. Tím rozsáhlé výluky na první části koridoru (Hostivař-Strančice)
definitivně skončí. Ve druhém čtvrtletí příštího roku dojde k zapojení nového zabezpečovací zařízení, které
kromě vyšší propustnosti trati přinese také větší zabezpečení při řízení vlakové dopravy. V této době také
bude na kolovratské zastávce spuštěn rozhlas, který bude automaticky vyhlašovat příjezdy vlaků a jejich
případná zpoždění. Do 31. července 2008 skončí veškeré práce a dílo bude předáno investorovi.
Na konci loňského roku se rozeběhly práce i na druhé části IV. železničního koridoru Benešov – Strančice.
Benešovské nádraží se změnilo téměř k nepoznání. Celá benešovská trať (kromě úseku Hostivař-Vršovice) by
měla být zmodernizována do května 2010. Celková cena za toto veledílo se vyšplhá k deseti miliardám korun.
Protože stavba se nyní přesouvá do nejnáročnějších úseků na trati, lze i v následujících letech očekávat
nejrůznější omezení v dopravě. Ty by se však již neměly našeho úseku tak výrazně dotýkat.

Přecházet koleje mimo přechod se nemusí vyplatit
Na trať do Kolovrat se vrátil provoz vlaků na obě koleje. Při této příležitosti připomínáme, že v trati je
instalováno zabezpečovací zařízení, které umožňuje souběžné jízdy vlaků jedním směrem. Již tedy striktně
neplatí, že pro každý směr je určena jen jedna kolej. Osobní vlaky budou odjíždět od nástupišť, tak jak jsme
zvyklí, ostatní vlaky však mohou koleje střídat, dle aktuální dopravní situace. Je tedy nutné přecházet koleje jen v místech k tomu určených. Navíc je potřeba reflektovat výstražnou signalizaci na přechodu pro pěší
a nepřecházet při vyzvánění signalizačního zařízení či stažených břevnech závor. Mějme na paměti, že na
trati bude nyní povolena vyšší rychlost a navíc jízda vlaků po nových kolejnicích je daleko tišší než před
rekonstrukcí.

Bude více laviček na nástupišti?
Již dva měsíce slouží Kolovratům zastávka moderních parametrů, nástup do vlaku je pohodlný pro
všechny cestující i pro maminky s kočárky. Již není potřeba překonávat mezeru a výškový rozdíl mezi peronem a nástupním prostorem vlaku. Přístřešek také stále odolává vandalům, takový příjemný rekord určitě
nikdo nečekal. Provoz však ukázal jeden menší nedostatek - na nástupišti chybějí lavičky. Sice je v přístřešku šestnáct míst k sezení, ale zrovna v parných letních dnech nebylo za skleněnou výlohou nejpříjemnější posezení. Obrátili jsme se proto na správce zastávky, který přislíbil se touto situací zabývat a zjistit možnost instalace dalších laviček na nástupištích. O výsledcích jednání budeme včas informovat.
-tomOd skončení výlukových prací začal být prostor zastávky monitorován kamerami.
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... doprava

Přechod přes trať už sice slouží lidem,
ale zcela dokončen bude až na jaře
Obyvatelům Kolovrat přinášíme další sérii odpovědí na otázky, týkající se modernizace
benešovské trati. Na dotazy reagoval Ing. Svatopluk Pustějovský ze společnosti Stavby silnic
a železnic.
Po čtyřech měsících skončila v úseku Říčany – Uhříněves nepřetržitá výluka kolejí. Budou v následujícím období probíhat na trati ještě další krátkodobé výluky?
Na jaře 2008 (přesný termín ještě není určen) se předpokládá aktivace zabezpečovacího zařízení, úprava
geometrické polohy kolejí (podbití kolejí) a závěrečná regulace trolejového vedení. Při těchto činnostech bude
nutné zavádět denní výluky kolejí.
V jakém časovém horizontu se budou dodělávat protihlukové stěny? Kdy budou natřeny zelenou barvou a osazeny rostlinami?
Dokončení instalace protihlukových stěn včetně osázení zeleně a nátěrů je dle harmonogramu stavby stanoveno do 31. března 2008.
V současné době se stavební činnost
soustřeďuje do říčanské stanice. Kdy bude
předán do provozu podchod pod říčanskou
tratí?
Kolejiště v Říčanech bude kompletní ke dni
3. prosince 2007. V této době bude možno
podchodem projít od nádražní restaurace na
obě ostrovní nástupiště, přičemž bude zajištěn bezbariérový přístup. Práce na vstupním
vestibulu a výstupní rampě na radošovické
straně budou pokračovat ještě na začátku
roku 2008.
Kdy bude definitivně hotový přechod pro pěší u kolovratské zastávky?
Přechod přes trať bude kompletně dokončen v dubnu 2008. Tento termín souvisí se zapojením nového
zabezpečovacího zařízení.
Za přístřeškem u nástupiště ve směru na Prahu je v protihlukové stěně ponechán otvor pro dveře.
Bude zde další příchod na nástupiště pro cestující?
Na nástupiště u koleje ve směru na Prahu je dle projektu přístup pouze od přechodu pro pěší a od lávky
pro pěší. Otvor v protihlukové stěně za přístřeškem bude sloužit jako únikový východ a v nejbližší době bude
osazen dveřmi.
Bude protihluková zeď u koleje ve směru Benešov pokračovat až k drážnímu domku, tedy paralelně
s ochrannou zdí areálu Mladotova?
Protihluková stěna v uvedeném úseku není uvažována. Pás protihlukové stěny směřující od svahu nebude
na ochrannou zeď areálu napojen. Současná cesta, která vede od areálu Mladotova kolem stavebnin do ulice
V Milíři, tedy bude zachována.

Obyvatelé Kolovrat musí počítat s objížďkami
• Od 1. do 28. října 2007 bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh u podjezdu Na Skále v Mírové ulici.
Důvodem částečné uzavírky je provádění sanačních prací na mostním objektu. Doprava bude regulovaná světelným signalizačním zařízením.
V případě potgřeby je nutné se obracet na investora akce - Správu železniční dopravní cesty, a. s.
(odpovědný pracovník: Ing. Kristiánová, tel.: 731 601 299) anebo
zhotovitele - Stavby silnic a železnic Praha, a.s. (odp. pracovník: Ing Pustějovský, tel.: 731 601 267).
• Od 2. do 31. října 2007 bude uzavřena část ulice Albíny Hochové a Meduňkové ulice z důvodu stavebních prací při umisťování inženýrských sítí.
V ulici Albíny Hochové bude uzavřen asi padesátimetrový úsek mezi křižovatkou s ulicí Za Podjezdem
a místem, kde se buduje nová ulice ve směru na Kutnohorskou silnici. V lokalitě Na Července bude uzavřena křižovatka ulic Meduňková a Bazalková. Řidiči ze severní části Kolovrat se do Uhříněvsi nebo
Říčan dostanou ulicemi K Poště a K Říčanům. Do jižní části obce motoristé dojedou přes zprovozněný
nadjezd nad železniční tratí (u hřbitova).
V případě potřeby je nutné se obracet na investora, kterým je Magistrát hl. města Prahy (odpovědný
pracovník: Ing. Adámek, tel.: 972 245 161).
Případné dotazy zodpoví také zhotovitelská firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.
(odpovědný pracovník: Ing. Zatřepálek, telefon: 602 104 658).

K výměně řidičáků
zbývají tři měsíce
Necelé tři měsíce zbývají řidičům
k výměně řidičských průkazů, vydaných před
31. prosincem 1993. Například v Praze si
o novou legitimaci stále ještě nepožádalo
přes 170 tisíc řidičů. Protože se v poslední
době objevuje řada spekulací a nejasností
kolem výměny řidičských oprávnění, přinášíme odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Co hrozí řidičům, kteří si nestihnout vyměnit starý
řidičský průkaz do konce roku?
Řidičům, které po novém roce zastaví policie a prokáží
se starým řidičským průkazem, hrozí pokuta dva tisíce
korun. Ze zákona mohou řidiče postihovat i radnice,
které jim mohou udělit pokutu až do výše třicet tisíc
korun.
Budou radnice tyto pokuty opravdu vybírat?
Většina radnic a úřadů v České republice se zavázala,
že pokuty za nevyměněné řidičské průkazy po novém
roce vybírat nebude.
Bude výměna průkazu probíhat i po 31. prosinci
2007?
Ano, průkazy budou vyměňovány i v následujícím roce.
Řidiči, kteří tedy jezdí jen výjimečně nebo vůbec,
mohou o výměnu požádat kdykoliv i po 31. prosinci
2007. Řidičské oprávnění se neplatností řidičského
průkazu trvale neztrácí a nová autoškola tedy nehrozí.
Které doklady je nutné vyměnit?
Výměna se nyní týká všech dokladů vydaných před
31. prosincem 1993.
Kde probíhá výměna průkazů v Praze?
Řidičské průkazy a další dopravní agendu řeší registr
řidičů dopravně správních agend Magistrátu hlavního
města Prahy. Pracoviště se nachází v nové budově
Magistrátu v Jungmannově ulici 35/29 v Praze 1.
Telefon: 236 002 800 (call centrum), 236 005 490
(informace).
Návštěvní dny: pondělí – čtvrtek 07.00 – 20.00 hod.
(od druhé poloviny října se plánuje rozšíření otevíracích
hodin i na pátek a na sobotu).
Co si k výměně sebou přinést?
K výměně si žadatel sebou přinese starý řidičský průkaz, průkaz totožnosti a fotografii o rozměru
35x45mm. V registru je nutné vyplnit Žádost o vydání
řidičského průkazu. O výměnu musí řidič požádat
osobně, je však možné zplnomocnění druhé osoby.
Formulář lze získat i v kolovratském Infocentru.
Mohu se řidičského oprávnění definitivně vzdát?
A jakým způsobem?
Řidičský průkaz si musí vyměnit každý řidič, ať už jezdí
nebo ne. Pokud se však rozhodnete, že již v životě za
volant neusednete, můžete se řidičského oprávnění
vzdát. To musí být učiněno písemně a oznámeno
registru řidičů.
V oznámení musí být uvedeno: jméno a příjmení držitele, datum a místo narození, rodné číslo, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti a odevzdávaný řidičský
průkaz. Oznámení musí být předáno osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě plné moci.
Pokud se rozhodnete odeslat oznámení poštou, musí
být podpis držitele řidičského oprávnění na oznámení
úředně ověřen. Doklad totožnosti se v tomto případě
nepřikládá.
Budou probíhat ještě další výměny řidičských průkazů?
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993
– lhůta pro výměnu do 31.12. 2007
Řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000
– lhůta pro výměnu do 31.12. 2010
Řidičské průkazy vydané od 1.1. 2001 do 30.4.1993
– lhůta pro výměnu do 31.12. 2013
připravil Tomáš Bezouška

... ze života Kolovrat
Kolovratské Jazzbáby
zpívaly před kamerou
Písničky z poslední hudební komedie kolovratského souboru Jazzbáby s názvem Pension Splněný
sen zaznějí v pořadu České televize Barvy života.
Televizní štáb natáčel koncem září několik ukázek
z úspěšné hry, kterou vloni se svými svěřenkyněmi
nastudoval kapelník Jiří Vondrovic. Kamera zavítala
i do ateliéru vitráží Heleny Halové a Zuzany Krausové.

„Televize točila, jak se převlékáme do kostýmů,
líčíme a samozřejmě jak zpíváme na jevišti. Také
jsme zvládly i několik rozhovorů. Natáčení bylo moc
příjemné,“ pochvalovaly si Jazzbáby. Radost neskrývala ani režisérka pořadu pro seniory Ivana
Křenová: „Babičky jsou veselé a nesmírně vitální.
Při natáčení vládla dobrá nálada. Stálo by za to přijet do Kolovrat znovu a vidět Jazzbáby hrát před
publikem,“ řekla režisérka a dodala, že pořad bude
vysílat Česká televize ve čtvrtek 11. října v 11 hodin.
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Zeptali jsme se zastupitele Jana Svátka
Kolovraty mají naději získat peníze na zeleň i sportoviště
Pane inženýre, co považujete pro naši
městskou část za nejvýznamnější událost
v posledním období?

Obyvatelé Kolovrat se živě zajímají, jak
bude upraveno okolí návesního rybníka, které
lidé využívají jako odpočinkovou zónu…

Největší událostí významnou pro Kolovraty
a Lipany, která se udála na půdě Zastupitelstva
hlavního města Prahy, je zvolení Martina
Langmajera do funkce nového pražského radního. Nám všem známý místostarosta
Uhříněvse bude mít ve své působnosti problematiku územního rozvoje Prahy. Má to pro nás
veliký význam proto, že radní Langmajer je
dokonale obeznámen se situací v Kolovratech
a Lipanech a má k nim dobrý vztah. Můžeme
předpokládat, že díky spolupráci s Martinem
Langmajerem získáme větší vliv na další rozvoj naší oblasti. Jmenováním radního se
samostatnou působností pro územní rozvoj
dal primátor Prahy najevo, jak velký význam
územnímu rozvoji přikládá.

V současné době se snažím, abychom
dostali peníze také na revitalizaci kolovratského rybníka. Seznámil jsem radního pro životní
prostředí Petra Štěpánka s havarijní situací
v této části Kolovrat a se způsobem jejího
řešení. Náš úřad opět připravil výborné podklady. Vykácení stromů, které hrozí zřícením,
a jejich následné nahrazení výsadbou stromů
nových je velmi nákladné a kriticky by to
zatížilo rozpočet naší obce. O výsledku těchto
jednání budu určitě čtenáře Kolovratského
zpravodaje informovat.

V rámci přípravy rozpočtů na další rok se
snažíme společně se starostou Michalem
Habar tem prosadit co nejvíce peněz pro
Kolovraty. Kromě nezbytných položek na provoz a na technickou vybavenost obce bychom
rádi získali prostředky z rozpočtu hlavního
města na dokončení umělého povrchu tréninkového fotbalového hřiště. Současně se pokusíme v rámci grantových programů získat
dotaci na rekonstrukci tribuny a šaten na hlavním hřišti. Čeká nás i druhá etapa výstavby
nových pavilonů mateřské školy. Ta je také
podmíněna prostředky z pražského rozpočtu.
Jednáme o tom s náměstkem primátora
Pavlem Klegou, který stojí za většinou investičních akcí, jež se v poslední době podařilo
v Kolovratech realizovat.

Text a foto Blanka Oujezdská

Závod cyklistů se vydařil
Letošní druhý ročník cyklistických závodů pro
děti z Kolovrat i okolí se opravdu vydařil. Počasí,
o jakém se mohlo pořadatelům z Klubka jen zdát,
i dobrá nálada všech závodníků a rodičů provázela celý závod.
Nejmladší účastnicí byla dvouletá cyklistka a nejstarší závodnici bylo dvanáct let. I přes několik pádů
z kola se nikomu úsměv z tváře neztratil. Všichni byli
stateční a šikovní. Letos na vítěze čekal diplom,
medaile, pohár a odměna dle vlastního výběru.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří
vedou své děti ke sportu, a také dětem, které už
cestu k němu našly. Díky všem za účast a perfektní
spolupráci. Škoda jen, že se nás sešlo tak málo.
Věříme, že na dalších akcích Klubka se uvidíme
v hojnějším počtu.

■ Jednou z příjemných povinností zastupitele pražského magistrátu Jana Svátka je oddávání snoubenců na radnici

Konec konců oné debaty v médiích, zdali
má hlavní město růst spíše do šířky nebo do
výšky, si jistě všiml každý. Debata o tom, jestli mohou stát v Praze mrakodrapy, zda někde
vznikne golfové hřiště či kudy povede obchvat,
je právě otázkou územního rozvoje.
Pražští zastupitelé si o prázdninách také
užívají zaslouženého volna. Přesto, pracoval
jste na nějakých významnějších úkolech?

Rádi bychom pozvali všechny děti od šesti let na
Halloween Party, která se uskuteční v pátek 2. listopadu od 17 hodin v sále Restaurace U Boudů
v Kolovratech. Pro děti v maskách je připravená
odměna.
Renata Línková, foto Roman Maxa

Podzim je obdobím, kdy města a obce připravují rozpočet na příští rok. Můžete prozradit, v jakém stadiu jsou přípravy
v Kolovratech?

Prázdninové měsíce jsou obdobím klidu, to
ale neznamená, že bych nepracoval. Podařilo
se mi dojednat s odborem životního prostředí
zvýšení dotace na údržbu kolovratské obecní
zeleně. Na základě podkladů od našeho úřadu
se mi povedlo vysvětlit příslušným úředníkům,
jaký je skutečný rozsah zeleně, o kterou se
naše obec stará. Na základě tohoto kroku byla
dotace zvýšena téměř na dvojnásobek.

Kolovraty věnují hodně energie i prostředků do budování sportovišť pro všechny generace. Bude tak tomu i nadále?
Jedním z mnoha měřítek, jak porovnat kvalitu života v jednotlivách obcích, jsou možnosti vyžití obyvatel ve volném čase přímo v obci.
Jsem přesvědčen, že Kolovraty a Lipany jsou
na tom velmi dobře, zejména co se týče
nabídky sportovních aktivit.
Možná některé z obyvatel Kolovrat napadne
otázka, jak by mohli svým dílem sami přispět.
Jednoduchým způsobem podpory volnočasových aktivit občanů je sponzoring. Forma může
být různá. Jedním z příkladů je propagace značky sponzora za úplatu. Na fotbalovém hřišti
jsou to například poutače na hrazení s logy různých společností. Na tenisových kurtech je to
podobné. Kdyby se podařilo dalším občanům
prosadit ve své firmě či u svého zaměstnavatele poskytování sponzoringu, nemuselo by to
pro onu firmu znamenat významný finanční
výdaj. Zato pro onoho příjemce by to mohl být
-tom, oujpříjem zásadní.
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... ze života kolovratských dětí

Rok 2007/2008 ve školství aneb
Pokus o zbourání některých mýtů
Vážení rodiče a přátelé školy,
během loňského školního roku a zejména od druhé poloviny srpna jste byli prostřednictvím médií masírováni informacemi s démonickými přívlastky – Největší reforma ve školství za posledních 30 let! Zásadní
změny v autonomii škol! Od září učitelé začnou jinak! Konec biflování, žáci se budou učit v souvislostech!
Chtěl bych se v tomto článku věnovat některým aspektům „reformy školství“ a vyjádřit svůj názor k obsahu výše uvedených palcových titulků.

Mýtus číslo jedna – školská reforma
Řečeno slovy pedagoga s dvacetiletou praxí, který si pamatuje školství zhruba od roku 1970, se o žádnou
reformu v pravém smyslu tohoto slova nejedná. Reforma by totiž znamenala hluboký zásah do školních
osnov, do způsobů klasifikace, do kariérního řádu zaměstnanců ve školství, do počtu hodin v jednotlivých
předmětech, do pracovních úvazků učitelů na různých stupních škol, do financování škol apod.
To, co je nazýváno reformou, je pouze oficiálním příklonem k moderním metodám práce. Je to snaha, aby
tyto metody byly upřednostňovány, žáci nebyli nuceni ve zbytečné míře k memorování učiva a bezduchému
shromažďování dat, ale naopak vedeni ke schopnosti se rychle a bezbolestně adaptovat v nových podmínkách, a přitom reagovat na různé situace přiměřeně svému věku. Žáci by měli umět využít získaných informací k řešení problémů také v týmu.

Mýtus číslo dvě – autonomie škol
Ano, každá škola si vytvořila svůj školní vzdělávací program – tento program není však nic jiného než
extrakt z rámcového vzdělávacího programu. Školy si ušily takzvaně program na míru – ale co se vlastně
nového dá z rámcového programu ušít? Můžete maximálně přesunou některou látku do jiného ročníku nebo
spojit předměty s integrujícím obsahem, anebo také zavést nový předmět, který vychází ze zaměření školy,
mírně snížit nebo zvýšit hodinovou dotaci jednotlivých předmětů.
Ptáte se však zároveň: dostaví se spojením předmětů nějaké očividně lepší výsledky?
Jistě, máte radost, že jste si to vše vytvořili sami, že na tom pracovaly mnoho měsíců celé týmy, že ty
týmy to pomohlo stmelit. Ale méně radosti máte z toho, že program jste tvořili na úkor svého volného času,
bez nejmenšího finančního ohodnocení, a s vědomím, že nevíte, jak dlouho bude tento program využíván,
než další ministr vymyslí něco jiného. Zároveň se také ptáte, přestoupí-li žák na jinou školu, kde váš předmět
nemají – jak z toho předmětu bude dělat rozdílové zkoušky?
Mám radost, že jsme jako škola v něčem originální, ale abych pravdu řekl, mě především zajímá, jak se
mi podaří školu ufinancovat.

Mýtus číslo tři – od září začínáme jinak
Ale vždyť už jsme začali a mnozí už dávno! Copak jsme do letošního září dělali všechno špatně? Podle mě
došlo k největším změnám po listopadu 1989 - značně se změnil obsah většiny předmětů, některé předměty byly zrušeny, učitel přestal být kádrovákem…
Moderní metody výuky mnozí uplatňují už spoustu let, mnohým už dávno nejsou cizí různé formy práce
s dětmi.
Zprávy z médií vypadají, jakoby letošní školní rok měl přinést nějaké markantní změny ve výuce. Jakoby
učitelé měli sestoupit ze svých výšin teorie a konečně předat žákům něco skutečně potřebného k životu.
Ale to už se zhusta děje, a tam, kde tomu tak není, tam tomu nebude nikdy a žádná reforma tomu nepomůže.

Mýtus číslo čtyři – konec biflování
Ono to s tím koncem nebude tak žhavé… Jak se chcete naučit násobilku bez biflování? Jak se chcete naučit vyjmenovaná slova? Jak se chcete naučit periodickou tabulku prvků? Jak se chcete něco naučit bez biflování, máte-li šibeniční termín zkoušky a látce zrovna moc nerozumíte? Jde jenom o to, abychom látku, kterou lze vyložit v souvislostech a zajímavě, nenakazovali učit zpaměti. Abychom si uvědomili, že probíraná
látka může prolínat do více předmětů zdánlivě spolu nesouvisejících. Na druhou stranu jsou typy žáků
a žákyň, které se to stejně nadrtí a nevědí ani o čem to je. Existují ale také typy učitelů, kteří mají v hlavě
časovou přímku a na ní vyrovnané události bez souvislostí mezi sebou.

Závěr I. - A proč to všechno…
Asi mají na ministerstvu důkazy, že naši žáci a studenti jsou na tom ve srovnání s jinými státy špatně.
Jsme příliš encyklopedičtí a málo kreativní? Je snad úroveň našeho vzdělání ve srovnání s jinými státy slabá?
Vůbec si to nemyslím!
Za celou svou dvacetiletou praxi jsem se nesetkal s případem žáka nebo studenta, který by se vrátil ze
zahraničního studia a sdělil mi: „To bylo tak obtížné, že jsem to nezvládl.“ Naopak!

Závěr II. – A co naše škola?
Máme hotový školní vzdělávací program – je sepsaný od dubna, ale pracovali jsme s ním už dva roky.
Jmenuje se KOPR – Kolovratský program neboli KOmunikace, PRevence.
Je to dokument, který budeme dle potřeby doplňovat a aktualizovat. Ale ze všeho nejdůležitější jsou lidé –
učitelé, kteří vytvoří správnou atmosféru ve škole. Učitelé, kteří budou pro děti přirozené autority, ale také
přátelé v nouzi, a kteří spolu s rodiči dokážou v dětech najít vše potřebné pro život.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ Kolovraty

Jsme Niňos Bailandos
- přidejte se k nám!
Když se počátkem letošního roku
v Kolovratech objevily letáčky s nápisem „Chcete si pořádně zatancovat?“, málokdo věděl, že zde vzniká
nová taneční skupinka určená pro
děti, kterým se líbí moderní taneční
styly a rády by se tancování samy
aktivně věnovaly.
Lektorka Lucka, která na nápad založit
v Kolovratech tuto novou aktivitu přišla, se ve
volném čase věnuje tancování už deset let. Za
tu dobu získala řadu zkušeností od významných českých a zahraničních tanečních
odborníků a pedagogů, každoročně se účastní několika tanečních workshopů a téměř
každodenně tančí ve výběrové skupině jedné
z významných pražských tanečních škol.

Tanec je jednou z mála aktivit, která může
snadno spojovat děti rozdílného věku. Při
správném přístupu lze lekce vést tak, aby
mladší děti stačily a ty starší se nenudily.
Každý zde má šanci se prosadit. Tancujeme
HIP HOP, STREET DANCE, MUSICAL DANCE,
FUNKY a budeme se učit řadě dalších moderních tanečních stylů. Naše tancování je
vhodné i pro chlapce.
Poprvé jsme skupinku otevřeli v loňském
školním roce v lednu - původně pro děti od 6 do
13 let. Nebráníme se ale ani šikovným mladším dětem a samozřejmě nebudeme odhánět ty
starší, poté co hranici 13 let překročí.
Přestože jsme vznikli v lednu, již v červnu
jsme byli schopni předvést první výsledky
naší práce. Niňos Bailandos poprvé vystoupily u příležitosti kolovratského Dětského dne.
S chutí předvedly krátkou choreografii ve stylu
Hip Hop a jejich vystoupení se líbilo. Před
prázdninami jsme zatančili v Infocentru na
vernisáži výstavy patchworkových technik
a interiérových dekorací.
O prázdninách jsme si dali pauzu, ale již
nyní se těšíme až opět začneme tancovat.
Budeme zkoušet jedenkrát týdně v malé tělocvičně. Těšíme se na všechny tanečnice,
které s námi v loňském školním roce začaly
a s radostí přivítáme také nové tváře.
Nemusíte mít žádné zkušenosti s tancováním.
Máte-li rádi pohyb při skvělé muzice, určitě
přijďte a zařaďte se mezi nás!
lucius.kali@centrum.cz

... reportáž ze zahraniční mise
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Jak se žije v Afghánistánu… očima českého vojáka
V chudých horských vesnicích se zastavil čas ve středověku
Marta
Šímová
z Kolovrat se nedávno vrátila ze čtyřměsíčního pracovního
pobytu v Afghánistánu.
Zážitky
z této země má
devětadvacetiletá
vojákyně z povolání
stále v živé paměti, a proto se rozhodla
podělit o některé postřehy se čtenáři
Kolovratského zpravodaje.
Do Afghánistánu jsem se dostala díky tomu, že
jsem zdravotnice - vojákyně z povolání a moje jednotka byla do této země vyslána na mírovou misi
mnohonárodních sil ISAF (International Security
Assistance Force) pod hlavičkou NATO. Z profesionálního hlediska nešlo tuto misi, i když ne příliš bezpečnou, odmítnout. Po dvou misích v Kosovu mě
lákala „opravdová exotika“.
Se svými kolegy (a jednou kolegyní) z chrudimského výsadkového praporu 4. brigády rychlého
nasazení jsem působila v Provinčním rekonstrukčním týmu (PRT) v provincii Badachšán na severovýchodě Afghánistánu. Svou rozlohou provincie zaujímá území stejně velké asi jako Dánsko. Přibližně
780 000 obyvatel tvoří zejména Tádžikové. Tato provincie je významná tím, že je velmi hornatá (vrcholy
pohoří Hindukúš dosahují 5000 – 7000 m n.m.) a je
druhým nejvýznamnějším afghánským producentem
opia. Z toho vyplývá, že pohyb zde nebyl pro naše
jednotky jednoduchý.
Základna našeho PRT, který jsme tvořili společně
s Němci, Dány a Belgičany, byla poblíž hlavního
města provincie Fajzabádu. Hlavním úkolem PRT
bylo ve spolupráci s místní vládou a mezinárodními
organizacemi se podílet na stabilizaci bezpečnostní
situace a rozvoji provincie a podporovat obnovu
a rekonstrukční proces v oblasti. To obnášelo dlouhé
hodiny přípravy a mnoho dnů mimo základnu v náročném terénu a extrémních klimatických podmínkách.
Absolvovali jsme několikadenní patroly průzkumného rázu nebo podporující rekonstrukci provincie,
společné patroly s Afghánskou národní policií (ANP)
jako prezentaci přítomnosti ISAF a zvýšení důvěryhodnosti ANP, prováděli jsme ochranu specialistů
PRT a VIP osob a ochranu naší základny. Měli jsme
přidělených osm distriktů z celkových zhruba dvaceti, na které je provincie rozčleněna. Během našeho
působení jsme realizovali přes 40 projektů, které
pomohly zlepšit kvalitu života místního obyvatelstva.
V chudých vesnicích bylo vystaveno 6 vodních nádrží, vyrobeno 800 školních lavic a stolů, nakoupeny
školní stany (používají se provizorně pro výuku)
a elektrocentrály pro místní policii a lékaře. Byla předána více než tuna školních pomůcek a hraček ze
sbírky v České republice. Také jsme podporovali
místní sirotčinec. Zásobovali jsme ho základními
potravinami, zafinancovali přestavbu kuchyně, předali materiální pomoc ze sbírky a naočkovali děti
proti žloutence typu A. Dále se podařilo zařídit transport popáleného čtyřletého chlapce Hamidolly do
České republiky, kde absolvuje plastickou operaci,
která mu umožní vrátit se do normálního života.
Naše mise byla také poznamenána tragickou
nehodou jedné patroly, která znamenala smrt jednoho a těžké zranění druhého kolegy.
A jak se vlastně žije lidem v Afghánistánu?
Afghánistán je velice chudá země, kdy jednou
z hlavních příčin je velice hornatý terén, mnoho pouští, drsné klimatické podmínky a vysoká negramot-

nost. Teploty kolísají od 60 °C v letních měsících až
po -30 °C v horách v zimě. Často dochází k přírodním katastrofám (povodním, sesuvům bahna
a kamení, zemětřesením, velkým suchům).
V chudých horských vesnicích se zastavil čas
někdy ve středověku…
O náboženství…
V Afghánistánu většina obyvatel vyznává Islám náboženství, které se datuje od 7. století našeho
letopočtu. Nejvýznamnějším představitelem byl prorok Muhammad (570-630 n.l.). Muslimové se řídí
podle svaté knihy Korán psané v arabštině.
Kodex 10 povinností muslima:
1. Vyznávat pouze jediného boha Alláha a jemu
sloužit
2. Starat se o zestárlé rodiče a dobře s nimi
nakládat
3. Dávat příbuzným, žebrákům a pocestným, co jim
náleží, avšak bez marnotratného chování
4. Nezabíjet děti před strachem z chudoby
5. Nesesmilnit
6. Zabíjet pouze v právu a sebeobraně a při neúmyslném zabití dát pozůstalým výkupné
7. Dodržovat veškeré úmluvy a nedotýkat se jmění
sirotků
8. Zachovávat správné míry a váhy
9. Nikoho nepodezírat bez důvodu
10. Nebýt domýšlivý
5 pilířů víry:
SHAHADA (víra): Allah je jediný opravdový Bůh
SALAT (modlitba): Modli se pětkrát denně
ZAKAT (almužna): Pomáhej těm, kteří to potřebují
SAWN (půst): v měsíci Ramadánu půst od úsvitu do soumraku
• HAJJ: Pouť do Mekky v Saudské Arabii
Některé náboženské výklady uvádějí k základní
povinnosti muslima i obranu víry, takzvanou Svatou
válku – DŽIHÁD. Muslimové neuznávají bezvěrce.
Ortodoxní muslimské ženy si oblékají různobarevné burky. Bílou při svatbě nebo pouti, černou ve
smutek a modrou pro denní život.
Ve městech a vesnicích působí mullahové – náboženští vzdělanci, kteří řídí život ve vesnici či městě
z náboženského hlediska. Tam, kde není lékař ani
sestra, nebo si je nemocní nemohou finančně dovolit, také zastupuje jejich úlohu a „léčí“ nemocné
zaříkadly a modlitbami. I v dnešní době se najde řada
Afghánců, kteří mají k mullahově léčbě mnohem
větší důvěru než k medicíně.
•
•
•
•

O vztahu mezi mužem a ženou
a o významu rodiny…
• Dle islámských tradic je muž ženě nadřazen
• Žena se na veřejnosti většinou nepohybuje sama
• Muži zabezpečují jednání na úřadech i nákupy
• Před (mimo) manželský pohlavní styk je zakázán
• Svatby jsou sjednávány rodiči (ekonomické
důvody)
• Islám připouští rozvod pouze jako zapuzení ze
strany manžela
• Muslim může mít až 4 manželky, musí být stejně
zabezpečeny
• Zahalování žen - snaha islámu zajistit neposkvrněnost žen od okamžiku, kdy je považována
za dospělou
• Děti jsou vychovávány velmi volně, spoléhají na
ochranu příbuzných, chovají se drze a provokují
cizince
• Rodina je pro muslima velmi důležitá, je středem
úcty, loajality a vážnosti
• Rodinu tvoří několik generací, hlavou rodiny je
vždy nejstarší muž
• K ženě by neměl směřovat žádný přímý zájem

O komunikaci…
Afgánci nesdílí evropský postoj k dodržování
„osobního prostoru“. Na veřejnosti, při osobních
setkáních, nebo při konverzaci se často objímají
a přistupují velmi blízko. Je běžné, že se muži vodí za
ruce, což je symbol přátelství. Výjimkou jsou ženy.
Je zakázáno postávat úmyslně v jejich blízkosti,
dotýkat se jich nebo na ně hledět.
Odstoupení nebo odklonění se od Afghánce při
komunikaci je považováno za urážku. Stejně jako
ukazování prstem, nebo při sezení na něj směřovat
špičkou boty. Pravá ruka na srdci znamená projev
respektu nebo díku. Dlaně obou rukou drženy
v oblasti hrudníku, směřující vzhůru znamenají
žádost o pomoc Boží. Za neslušné se považuje
podávat věci levou rukou, levá ruka je nečistá.
Pro Afghánce je typický sed se zkříženýma nohama, nebo v podřepu. V této pozici často probíhají
i několik hodin trvající jednání. Při jednání se často
podávají pro Evropana nezvyklá jídla a nezbytný zelený čaj.
O průmyslu…
Průmysl zde téměř neexistuje. Zemědělci se snaží
pěstovat často na příkrých svazích zeleninu, obilí
a samozřejmě mák. Po kopcích jsou vidět pastevci
se stády koz a ovcí, kteří se svými stády putují
k pastvinám často dlouhé měsíce a velké vzdálenosti. V menší míře chovají pro mléko skot, který je také
využíván k orbě. Většina potravin je ale dovážena ze
sousedního Pákistánu nebo z Číny. Pro nejchudší je
podporou Mezinárodní potravinový program financovaný OSN. Do chudých vesnic rozváží nákladní automobily základní potraviny (mouku, rýži, olej, cukr),
které jsou pro místní zdarma.
O dopravě…
V Afghánistánu je velice řídká silniční síť – jen
21 000 km a z toho pouhých 2800 km jsou silnice
se zpevněným povrchem. Železnice neexistují, letecká doprava je pouze sporadická a lodní doprava je
možná pouze na řece Amudarja. Autobusy, nákladní
automobily (převážně sovětské kamazy) a auta jsou
obvykle velmi stará a ve špatném technickém stavu.
Nejspolehlivějším dopravním prostředkem je stále
osel, méně často kůň. Hlavně v horách je osel často
jedinou možností pro přepravu lidí a nákladu. Místní
cesty jsou pro nás Evropany neskutečné…
O školství…
I přes povinnou školní docházku je zde vysoké
procento negramotnosti (s otiskem palce místo podpisu se setkáte na každém rohu i na spoustě dokumentů). Výuka ve školách sice probíhá, ale naši školáci by se asi divili. Hlavním předmětem je
náboženství. Děti se učí předříkávat dlouhé pasáže
z koránu. Dále se učí číst, psát, trochu počítat, někdy
i biologii a tělocvik. Kvalita výuky záleží na vzdělání
učitele - mimo větší města je těch vzdělaných nedostatek.
Děti v malých městech a ve vesnicích se učí ve
školách zděných, hliněných, ale i pod stanem či
širým nebem. Zásadně chlapci a dívky zvlášť, někdy
v jedné škole na směny. Dívky mají často horší podmínky pro výuku než chlapci. Školy často nemají
nábytek, děti sedávají na hliněné podlaze nebo si přinesou plochý kámen. Velkým problémem jsou také
školní pomůcky. Sešity a psací potřeby – to je pro
většinu školáků vzácností. Školy jsou proto vděčné
za jakoukoliv materiální pomoc.
Ráno před školou a hned po výuce musí děti
doma pomáhat s hospodářstvím, pást domácí zvířata, nosit vodu, chodit pro mléko či nakoupit na tržiště. Někdy tam také prodávají domácí výrobky. Pro
většinu z nich končí vzdělání absolvováním několika
tříd základní školy.
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... reportáž ze zahraniční mise

Střední škola je dostupná pouze dětem z měst,
převážně bohatších rodičů. Občas se stane, že
i chudá rodina vybere a pošle jedno dítě z rodiny do
města do školy, avšak takový potomek se do rodné
vesnice málokdy vrací. Hledá si práci buď ve větším
městě, v hlavním městě Kábulu nebo často
v Pákistánu, kde je vyšší životní úroveň.
O zdravotnictví…
V Afghánistánu neexistuje žádný sociální systém.
Jako vše, i zdravotnictví ovládají peníze a všudypřítomná korupce. První pomoc a základní ošetření
jsou ovšem povinni poskytnout ve všech zdravotnických zařízeních. Často se tak ale neděje…
Zdravotnická zařízení (nemocnice ve velkých
městech a kliniky v menších) jsou financována
vládou, Mezinárodním červeným křížem nebo různými
humanitárními organizacemi. Financována je nejen
jejich stavba, ale i provoz, léky, zdravotnický materiál,
platy lékařů, zdravotníků a ostatního personálu.
Přesto se po nemocném přicházejícím k lékaři
vyžadují poplatky - za vyšetření, léky atd. Údajně je
to prý proto, že zdravotníci dostávají malé platy nebo
nedostanou několik měsíců zaplaceno vůbec. Z toho
vyplývá, že zdravotnická péče není chudším lidem
dostupná…
Na klinikách se můžeme setkat i s „lékaři“ pouze
s několikaměsíčním kurzem. Bohužel jsem takového
„lékaře“ viděla léčit a popravdě – měla jsem z toho
noční můry… Ale mnozí Afghánci jsou i za takovou
péči vděční…
Jak školský systém, tak zdravotnictví jsou
v katastrofickém stavu a jejich obnova má zásadní
dopad na zlepšování bezpečnostní situace a na vývoj
ve společnosti.
O zábavě…
I přes tvrdý život v Afghánistánu se Afghánci rádi
baví. Nejraději sedí, povídají si s přáteli a popíjí zelený čaj. Samozřejmě muži a ženy zvlášť. Muži se rádi
sdružují na ulici, ve městech v čajovnách. Ženy se
navzájem nejčastěji navštěvují doma. Kavárny najdete pouze v Kábulu. Často je také slyšet orientální
afghánská hudba. Při slavnostních příležitostech se
zpívá a tančí. Alkohol mají muslimové zakázaný.
Oficiálně jej neseženete, ovšem někteří místní vyrábí
ovocné víno.
Afghánským národním sportem je buskaši. Na
velké ploše se prohání jezdci na koních a snaží se
sebrat mrtvého kozla. Vyhrává ten, kdo kozla první
dopraví do označeného kruhu. Hřiště na buskaši je
v každém větším městě a dvakrát za rok se koná
celonárodní kolo buskaši na pastevecké plošině
v Shegnanu. Je to velká událost, na kterou se sjíždí
závodníci i diváci z celé země.
Ve městech se už také začíná s různými sporty.
Mladí Afghánci rádi hrají volejbal, fotbal a viděli jsme
i kroužek bojového umění. Sport je určen jen chlapcům.
O jídle…
Základní potravinou je pro Afghánce rýže a chléb.
Velké tenké chlebové placky se pečou ve speciálních
pecích, kde se těsto nalepí na rozpálené stěny. Těsto
je pouze z mouky a vody. Chléb si většinou peče
každá rodina doma, ale dá se běžně sehnat i na trhu.
Afghánské ženy vaří většinou v jednom hrnci, kotlíku
nebo pánvi různé směsi rýže, zeleniny a luštěnin, vše
plave v oleji. Z masa je nejdostupněj-ší skopové.
Z mléka se vyrábí tvaroh a sýr. Zeleninu si většina
vesničanů pěstuje na svých políčkách. Městské trhy
jsou dobře zásobené, najdeme tam i místní fast
foody, kde je nejoblíbenějším pokrmem chlebová
placka plněná hranolky a masem či grilované kuře.
Pokud byste se chtěli dozvědět více nebo si přečíst postřehy z Afghánistánu od mých kolegů,
navštivte webové stránky www.army.cz/prt
S Martou Šímovou se můžete setkat na besedě
v kolovratském Infocentru s knihovnou v pátek
26. října v 19 hodin

Foto: archív Marty Šímové

... oslavy v Infocentru s knihovnou
Infocentru s knihovnou je pět let
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1

Už pět let slouží kolovratské Infocentrum
s knihovnou nejen místním obyvatelům jako
vzdělávací a kulturní zařízení, ale také
návštěvníkům z okolí, kteří si Kolovraty
často volí za cíl svých výletů.

2

V polovině září si jeho zaměstnanci, zástupci
obce a hosté, kteří stáli u vzniku Infocentra, připomenuli toto výročí malou oslavou. Součástí večera
byla vernisáž výstavy vitráží Zuzany Krausové
a Heleny Halové z místního ateliéru, jejichž vitráž
s kolovratskou orlicí zdobí vstupní dveře.
Mezi hosty vzpomínající na rozjezd Infocentra
nechyběl bývalý starosta Ing. Marek Ovečka, který
se před léty nechal inspirovat osvícenými obcemi,
kde na podobná zařízení pamatovali. O své pocity se
s návštěvníky večera podělila i Zdeňka Musilová,
která několik let Infocentrum vedla. Dlouholetá knihovnice Eva Černohorská připomenula dobu, kdy
tisíce knih neměly zdaleka tak důstojné místo jako
dnes. Její slova potvrdila i Dagmar Volencová
z Městské knihovny v Praze. Metodička pamatuje
kolovratskou knihovnu jako jednu z prvních, které
lze nazvat reprezentativními. Nelehké začátky fungování tohoto zařízení zmínila tajemnice kolovratského
úřadu Radana Šímová a současný starosta
Ing. Michal Habart přidal slova uznání všem, kteří se
zasloužili o to, že Infocentrum a knihovna je vyhledávaným místem pro vzdělání, odpočinek i zábavu.
Malá oslava byla také ohlédnutím do historie místa,
kde Infocentrum dnes stojí. V archivech zapátral historik PhDr. František Dudek, Csc. společně se svými
kolegy Ing. arch. Jaroslavem Břečkou a Jiřím
Missbichlerem (příspěvek otiskujeme níže). Fotografie
z kronik doplnily návrhy interiéru architekta Ing. Václava
Maška, který pojal projekt vskutku nadčasově.

3
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Od první kolovratské hospody
k modernímu infocentru
Z historie je známo, že hospody plnily rovněž významnou funkci informačních a osvětových center.
Není proto bez zajímavosti, že na místě současného
Infocentra s knihovnou se téměř půldruhého století
nacházel známý a oblíbený Stárkův hostinec.
Vznikl před dvěma sty lety v menší zemědělské
usedlosti čp. 20 a byl skutečně první hospodou na
území tehdejších Kolovrat. Nedaleký starobylý
Stejskalův nebo Šlingrův lokál se totiž ještě dlouho
nacházel na území samostatných Tehoviček. První
kolovratská hospoda byla provozována v kamenném
stavení, vystavěném ve druhé polovině 18. století na
skalnaté terase bývalých vinic a obecních pastvin na
tehdy pustém západním konci Kolovrat. Rušný provoz
výčepu se v poměrně rozlehlém domě často prolínal
s rodinnými i hospodářskými starostmi pana hostinského. To však hostům nevadilo, rádi se setkávali pod
stromy na dvoře a štamgasti se výčepu drželi hlavně
kvůli výborné kvalitě piva, svědomitě čepovaného
z chladného skalního sklepa. Na oblíbenou nedělní
partii karet se zde proto scházely i známé místní
osobnosti, a tak to byl opravdu VIP lokál.
Stará hospoda nepřežila poválečnou kolektivizační éru a její místo na starobylém území Viniček
nyní zaujímá moderní informační a vzdělávací centrum. Po prvním pětiletí jeho pracovníky již zdobí
vavříny úspěchů a tak jim kromě zaslouženého
poděkování můžeme popřát, aby kvalitou nápadů
a služeb nám všem prospívali mnohem více, nežli
se to dříve dařilo hostinskému Stárkovi.
za Spolek Kolowrat
PhDr. František Dudek, CSc.

7
8

Foto 1, 4, 6, 8 Jana Pastorková
Foto 2, 3, 7 Blanka Oujezdská
Foto 5 Tomáš Bezouška
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... čím jsme žili v létě

Modernizace trati v Kolovratech je u konce, nový nadjezd začal sloužit motoristům.
Foto Poborskiii, Tomáš Bezouška

Lipanští koncem prázdnin předvedli, že mají vztah k tradiční
kuchyni, obdivují silné stroje,
dovedou vzdát hold veteránům
a pro recesi nemusí chodit daleko.
Foto Blanka Oujezdská

Kolovratské Tvořeníčko
úspěšně
rozběhlo
v Infocentru kurzy pro
všechny ženy a dívky,
které dávají přednost
vlastnoručně zhotovenému šperku či originálnímu bytovému doplňku.
Foto Blanka Oujezdská

OB
ZMK
IZ
NL

– čistě obytné zóny
– zeleň městská a krajinná
– izolační zeleň
– louky a pastviny

Vysvětlivky zkratek:

SV
OP
ZP
PS

– všeobecně smíšené zóny
– orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
– parky, historické zahrady a hřbitovy
– sady, zahrady a vinice

STAV ÚPn hl. m. Prahy k.ú. Kolovraty

bližší informace o podmínkách využití území:
http://magistrat.praha-msto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp
/zmena_z1000_cist/regul/regulativy.pdf

ZMĚNA ÚPn hl. m. Prahy k.ú. Kolovraty

... rozvoj obce
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... rozvoj obce

Na dotazy k rozvoji obce odpovídá šéf stavební komise
Pane předsedo,
modernizace trati
v Kolovratech se
blíží ke svému závěru. Vyskytly se
během rekonstrukce
trati nějaké výrazné
potíže?
Výstavba koridoru
probíhá podle časového harmonogramu.
Jako u každé velké
stavby je s tím spoje■ RNDr. Ivo Chytil,
na řada nepříjemností.
předseda stavební
Po obci se přesunuje
komise ZMČ
velké množství stavební techniky, jsou znečišťovány komunikace a ovzduší,
některé práce probíhají v nočních hodinách. Zhotovitel
stavby a městská část se po dobu prací snažily tyto
negativní vlivy minimalizovat. Při stavbě nové trati také
došlo k poškození majetku, jak obecního tak i soukromého. Zhotovitel a investor stavby se zavázali, že po ukončení rekonstrukce uvedou vše do původního stavu.
Kolem protihlukových stěn má být vysázena zeleň.
O jaký druh se bude jednat a kdo bude zodpovědný za
její údržbu? Například ve Strančicích a v Říčanech
vysazený popínavý břečťan po krátkém čase uhynul.
Podél protihlukových zdí má být na stinných místech
vysázen již zmiňovaný břečťan. Naopak na slunečná
místa se počítá s teplomilnými rostlinami. Výsadba by
se měla uskutečnit letos na podzim či příští rok na jaře,
tedy ve vegetativně vhodném období. Doufejme, že
výsledek bude lepší než v Říčanech. Starost o zeleň nejspíše připadne naší městské části.
V poslední době začali také občané okolních obcí
využívat ke svým cestám vlak. Přestože bychom
z toho měli mít velkou radost, naší městské části to
přináší nemalé problémy. Tito cestující parkují svými
automobily na nejrůznějších místech Kolovrat –
i tam, kde nejsou parkoviště či na místech, kde není
možné celodenní parkování. Od příštího roku navíc
dojde ke zkrácení intervalu mezi jednotlivými spoji,
čímž bude železniční doprava ještě více atraktivní.
Městská část v minulých letech proto požadovala
u vlakového nádraží vybudování záchytného parkoviště. V jakém stádiu je tento projekt?
Městská část měla snahu začlenit toto parkoviště
u vlakové zastávky do projektu probíhající modernizace
trati. Bohužel investor stavby tento návrh opakovaně
odmítl. Samy Kolovraty zatím nemají pro realizaci parkoviště dostatečné finanční prostředky, případné řešení
tedy bude záležet na jejich získání.
S modernizací IV. železničního koridoru vyvstala
znovu otázka, zda se ještě počítá s novou tratí
z Uhříněvsi do Bystřice u Benešova, kterou by využívala především dálková a nákladní doprava.
Připomínám, že trať by měla vést po území naší
městské části mezi Kolovraty a Lipany.
Územní
plány
hlavního
města
Prahy
a Středočeského kraje s touto tratí stále počítají. V současné době však kolem tohoto projektu žádná jednání
neprobíhají a ani se neplánují. Jedná se o výhledové
úvahy pro období po roce 2020, tedy po modernizaci
celého IV. železničního koridoru do Českých Budějovic.
Z hlediska možné konkrétní realizace se tedy jedná
o příliš daleký vývoj. V případě realizace bude městská
část usilovat o podobná opatření jako u městského silničního okruhu.
Ředitelství silnic a dálnic upravilo projekt pražského silničního okruhu, který by tak měl splňovat všechny primární požadavky schválené kolovratským zastupitelstvem. Jaké jsou hlavní výstupy z těchto jednání?
V červnu letošního roku došlo k zásadnímu zvratu
v jednáních o stavbě 511 Pražského silničního okruhu.

V Říčanech byla uzavřena průlomová dohoda mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městskou částí PrahaKolovraty, městem Říčany a občanskými sdruženími
(např. občanské sdružení Praha-Lipany, EKO Kuří,
Ekocentrum Říčany) o způsobu realizace stavby č. 511
u Říčan a Kolovrat, která bude respektovat požadavky
obyvatel a investorovi zajistí nekonfliktní přípravu stavby.
Na základě této dohody dojde ke snížení nivelity
okruhu v úseku mezi Říčanským a Pitkovickým potokem. Díky tomuto opatření bude zkrácena délka a výška
mostu u Kuří a těleso vozovky bude ukryto minimálně
šest metrů pod okolím. Toho bude z větší části dosaženo zahloubením a z menší části uměle vytvořenými
terénními nerovnostmi.
Dalším pozitivním výsledkem je vedení křižovatky
u Lipan pouze ve směru na Říčany. Tímto řešením se
minimalizuje tranzitní doprava, která by využívala lipanské a kolovratské silnice. Na obou mostech pak budou
instalovány dostatečně vysoké a vhodně tvarované protihlukové stěny. Kolem trasy jsou po obou stranách
komunikace navrženy třicetimetrové pásy, osazené
stromovou zelení.
Kdy se tedy předpokládá zahájení stavby dálničního
úseku mezi Běchovicemi, Kolovraty a dálnicí D1?
Výstavba této části Pražského silničního okruhu by
mohla být zahájena na konci roku 2008 nebo na začátku roku 2009. Uvedení komunikace do provozu je
plánováno v roce 2011.
Občané Kolovrat se dotazují, zda bude také plánovaná křižovatka s Kutnohorskou silnicí zakomponována pod terén a doplněna oboustranným valem…
Křižovatka s Kutnohorskou silnicí bude též výrazně
pod terénem, neboť na ní bude navazovat tunel Na
Vysoké. Také nájezdové větve křižovatky nebudou nad
úrovní terénu, pouze Kutnohorská silnice zůstane
v nynější nivelitě. I v tomto prostoru se samozřejmě
počítá s vysazením stromových porostů.
Vzniknou kolem této komunikace komerční zóny?
V úseku mezi dálnicí D1 a Kutnohorskou silnicí
nejsou žádné plochy určené ke komerčnímu využití
a ani navržený způsob realizace stavby 511 to neumožňuje. Prostor kolem komunikace by měl být naopak
osázen zelení. Území by tak mělo sloužit jako klidové
s případným rekreačním či sportovním vyžitím ve volné
přírodě. Jediná oblast, kde se počítá s komerčními
zónami, je pruh kolem stávající Kutnohorské silnice od
křižovatky na Nedvězí směrem k Uhříněvsi. Zde však
budeme prosazovat pouze objekty nízké zástavby.
V minulém čísle Kolovratského zpravodaje jste
občany informoval o získání financí na stavbu nového pavilonu Mateřské školy. V kterých místech bude
nový pavilon vybudován a kdy se začne s jeho výstavbou?
Stavební činnost by měla být v areálu mateřské
školy zahájena v nejbližší době. V první fázi budou
zbourány současné staré pavilony a začne výstavba
základů nového objektu. Hlavní práce budou pokračovat
v příštím roce, dokončení objektu závisí na získání
dalších finančních prostředků. Doufáme, že otevření
stihneme do 1. září příštího roku.
V kterých lokalitách v Kolovratech se počítá s další
výstavbou? Jaký typ zástavby zde vznikne?
V Kolovratech se vychází z platného územního plánu
a nová výstavba se soustřeďuje především do severní
části obce, a to do lokalit Na Července a U Donáta.
Jižně od trati zůstává významnější oblast u skautského
areálu v Prknovce, kde se předpokládá brzké zahájení
výstavby.
Pokud jde o lokalitu Červenka, je zde stále počítáno
s prostorem pro budoucí základní školu. Na zmiňovaných územích se počítá s výstavbou rodinných domků,
případně řadových rodinných domů nebo viladomů.
Městská část se snaží vyvarovat jakýchkoliv rozsáhlej-

ších bytových objektů, i když snahy investorů jsou
v tomto směru velké.
Nedávno také došlo k dohodě Kolovrat a Uhříněvsi,
na jejímž základě vznikne kolem hranic obou městských
částí prostor o šíři alespoň 100 metrů, na kterém bude
vysázen pás zeleně.
V severní části Lipan vznikl nový obytný soubor.
Kolik zde bylo postaveno rodinných domů? Jak se
jmenují nové lipanské ulice v této lokalitě?
V Lipanech proběhla výstavba jednatřiceti domků
společností Central Group. Vznikly tak dvě nové lipanské ulice – Za Statky a Novolipanská. Uvažuje se však
o dalším rozšíření zástavby v této lokalitě. Půjde
o jakýsi poloprstenec mezi ulicí Do Kopečka směrem na
Benice a ulicí V Listnáčích směřující do Kolovrat. Ten by
se kolem kostela stáčel k silnici do Říčan. Na toto
zastavěné území by pak navazoval pruh stromové
zeleně, který by napomohl ke kompaktnosti Lipan
a jejich optickému uzavření.
Městská část hodlá tuto významnou změnu Územního plánu předem projednat s občany a s občanskými
sdruženími.
V jarních a letních měsících žila naše městská
část modernizací koridoru. Můžete občanům Kolovrat
a Lipan přiblížit, které další významné stavby se
podařilo v letošním roce zahájit či zrealizovat?
Nejvýznamnější a největší stavbou letošního roku je
zahájení výstavby propojení ulice Albíny Hochové
a Kutnohorské silnice. Spojka nebude určena pro průjezdovou dopravu, ale výhradně pro obyvatele Kolovrat,
kteří tak získají další alternativní cestu pro výjezd do
Uhříněvsi. Řidiči se tak budou moci vyhnout úzkému
hrdlu v ulici V Kuťatech. Kolem této komunikace také
vyrostou rodinné domy, v prostoru Kutnohorské silnice
pak komerční a skladové prostory. Tyto plochy budou
od lidských obydlí odděleny parkem.
Investorem výstavby silnice je Technická správa
komunikací, její dokončení je závislé na přísunu finančních prostředků.
S rozrůstající se zástavbou v severní části obce by
obyvatelé Kolovrat uvítali zastávku autobusů Pražské
integrované dopravy na Černokostelecké silnici.
Řada občanů navíc dojíždí za prací do Radošovic
a dalších obcí Prahy-východ. V jakém časovém horizontu by mohli cestující začít využívat příměstských
autobusových linek?
Přáním městské části je, aby v těchto místech byly
zastávky zbudovány v co nejkratším čase. Problémy
jsou však s technickým umístěním zastávek, bezpečností cestujících a majetkovými vztahy. Jde o záležitost hlavního města Prahy. Zatím tedy nemohu v tomto
směru podat žádné pozitivní informace.
Hasičská nádrž v Lipanech a její okolí jsou
v posledních letech zanedbané. Jaké záměry jsou
s tímto místem?
V současné době je v požární nádrži téměř nulová
výměna vody, jelikož vodní zdroj je nedostačující. Nádrž
proto dnes již neslouží svému účelu. Lipanští občané by
měli sami navrhnout, jak toto místo dále využít. Vše ale
závisí od možností městské části.
Téměř rok jste na postu předsedy stavební komise
v Kolovratech. Co považujete v uplynulém období
jako nejvýznamnější počin?
Nejpřínosnějším počinem považuji dohodu o dálničním okruhu. Velké ocenění v této věci patří vedení
Úřadu městské části Praha-Kolovraty, kterému se podařilo společně s Ing. Janem Svátkem z Kolovrat, který je
pražským zastupitelem, získat podporu pražského
magistrátu. Zároveň se pod vedením starostky Říčan
povedlo sjednotit úsilí všech – města Říčan, městské
části Kolovraty a občanských sdružení - a táhnout za
jeden provaz. Osobně si myslím, že je to pro nás všechny obrovské vítězství.
za rozhovor poděkoval Tomáš Bezouška
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Kreativní kurzy v Kolovratech jsou i pro vozíčkářky
Tvořeníčko slaví své první narozeniny
Od letošního dubna se v Kolovratech
začaly konat kreativní kurzy pod vedením
lektorek z Kolovratského tvořeníčka Jany
Konečné, Jany Pastorkové a Jiřky
Součkové. Všechny kurzy se konají
v překrásných prostorách místního
Infocentra s knihovnou - a protože je do
Infocentra bezbariérový přístup, mají
dveře otevřené i tvořivky na vozíku.

Poprvé jsme se s nadšenými „tvořivkami“ sešly
v úterý 24. dubna, tématem kurzu byly „Šperky na
vlasci - motanice“. Všechny tvořivé ženy a dívky
byly moc šikovné a pod jejich rukama začaly vznikat opravdové originály. Každá si nakonec odnesla
domů vlastnoručně vyrobený náhrdelník.
A protože zájem o kurz byl veliký, brzy jsme jej
zopakovaly. Tvořivým dnem byla sobota 12. května. Opět se sešlo dvanáct šikovných žen a dívek,
nálada byla výborná a soustředění na práci veliké.
Protože účastnice kurzů práce s korálky zaujala
a měly zájem se naučit vyrábět i šperky z dalších
materiálů, jako je lanko, řetízky, drátky, rozhodly
jsme se jejich poptávku uspokojit. V úterý 5. června se tedy uskutečnil již třetí kurz, tentokrát na téma
„Šperky na lanku“.
Nezahálely jsme ale ani o prázdninách. Spousta
tvořivek uvítala možnost kurzů i v době dovolených.
A tak jsme se sešly 12. července na kurzu „Šperky
z polodrahokamů“, kde vznikaly nádherné náhrdelníky
z polodrahokamů samotných nebo v kombinaci
s korálky, ve středu 15. srpna pak na kurzu „Ketlované
šperky“, který se uskutečnil pro velký zájem již
podruhé. V sobotu 18. srpna jsme uspořádaly kurz na
téma „Textilní techniky - Savování“, kde si účastnice
mohly vyrobit originální tričko, kalhoty nebo polštář
a zatím naposledy jsme se sešly v pátek 31. srpna na
kurzu „Drátované šperky“, kde se tvořivky naučily
vyrobit si např. jednoduchý prstýnek z drátu.
Pokud byste chtěli načerpat atmosféru, která na
kurzech panovala, nebo si prohlédnout šperky

a originální trička, které účastnice kurzů vyrobily,
nezapomeňte se podívat na naše webové stránky
www.tvorenicko.com.
Pokud jste zatím žádný kurz navštívit nestihli,
ale chtěli byste si tvorbu šperků a ostatní techniky
také vyzkoušet, pak nezoufejte – připravujeme pro
vás další tvořivé kurzy.
A tím určitě nekončíme, další termíny budou
brzy následovat - termíny a témata všech kurzů
najdete na našich stránkách www.tvorenicko.com
v sekci KURZY TVOŘENÍ.
Měsíc srpen pro nás nebyl ale jen ve znamení
kurzů. Náš webový portál www.tvorenicko.com
oslavil totiž své první narozeniny. Na oslavu tohoto výročí našich stránek jsme vyhlásily soutěž
„O nejkrásnější náhrdelník“. Soutěže se zúčastnilo
neuvěřitelných 91 soutěžících. Partnery soutěže
se staly známé internetové obchůdky České korálky (www.ceske-koralky.cz), Korálky Rooya
(www.koralky-rooya.cz) a Bijoux Components
(www.svet-koralku.cz), které také poskytly ceny
do naší soutěže. Všechny náhrdelníky byly překrásné a porota, kterou se staly účastnice kurzu
Drátované šperky, měla opravdu těžké rozhodování. Na vítězce se porota ale přeci jen shodla –
stala se jí paní/slečna Dagmar Granatierová. Všem
výherkyním ještě jednou moc gratulujeme.
A na závěr bychom chtěly poděkovat kolovratskému Infocentru za spolupráci a pomoc při organizaci a propagaci kurzů.
Jana Konečná a Jiřka Součková

V Lipanech rozsekli letitý spor o nejlepší guláš
Lipanskou návsí se v předposlední srpnovou sobotu nesla
neodolatelná vůně guláše. Na plácku u tamní hospody si dali
sraz dobrovolníci z Benic, Kuří a Lipan, aby předvedli, jak má
vypadat i chutnat oblíbené české jídlo. O tom, že nejvyváženější recept vlastní lipanští, nakonec rozhodli ochutnavači z řad
místních i přespolních. Pořadatelé se smyslem pro recesi
zadělali nultým ročníkem Gulášové ligy na
novou tradici. Na své si v sobotní odpoledne přišli i obdivovatelé silných motocyklů a vyznavači
countryhudby, která vpodvečer hrála k tanci
a poslechu v tamní hospodě.
„V naší hospodě se vede letitý spor, kde se vaří nejlepší guláš. Abychom dohadům udělali konec, rozhodli
jsme se uspořádat klání mezi třemi sousedícími obcemi,
které spolu kamarádí,“ přiblížil myšlenku nové tradice
pořadatel z Lipanské stolní společnosti. Dodal, že nejtěžší bylo sehnat dobrovolníky, kteří by své kulinářské
umění předvedli pod širým nebem a před zraky zvědavců. Přestože Lipany jsou od Kolovrat coby kamenem
dohodil, zástupci této městské části mezi soutěžícími
chyběli. „Hospodští v Kolovratech vaří dobré guláše – ti by nás určitě převálcovali,“ smějí se organizátoři. V příštím roce by je však na lipanské
návsi rádi přivítali. Kolovraty ale přece jen byly při nultém klání zastoupeny. Dvojice z tamního hasičského sboru měla za úkol hodnotit družstva
podle intenzity ohně pod kotlíkem. Nejlépe podle odborné poroty zacházeli se živlem kuchaři z Kuří.

Přestože všechny tři týmy nafasovaly stejné suroviny, tedy hovězí
maso, cibuli a sádlo, díky koření a dalším ingrediencím namíchaným
podle osvědčených receptur měl pak každý z gulášů nezaměnitelnou chuť
i vůni. „Zásada je nic neuspěchat. Pořádný guláš se má vařit na mírném
ohni i tři hodiny. Maso musí počkat, až cibule pořádně pustí šťávu a paprika patří do hrnce na samý závěr, aby nezhořkla,“ prozradil tajemství přípravy dobrého guláše řezník Kamil z Kuří. Takto jednoduše a pozvolna připravuje tradiční pokrm ochucený pouze paprikou a solí
prý celý život.
Tým z Benic, který skončil těsně za vítězným domácím
družstvem, vsadil na desatero koření. „Důležité je aby
bylinky byly čerstvé, nejlépe z vlastní zahrádky. Ještě před
masem přijde do kotlíku majoránka, koriandr, bazalka,
tymián, kmín, pepř, paprika, česnek,“ vyjmenovává paní
Julie. Podle zkušené hospodyňky se může pokrm dochutit vývarem nebo černým pivem. Kapitán týmu pan Vlasta
zas tvrdí, že správný šmak dodá guláši panák vodky.
Ačkoliv lipanští vařili guláš v kotlíku poprvé, jejich
pokrm chutnal nejlépe. „Cibulku je třeba osmahnout
pěkně dohněda. Jinak stačí majoránka, česnek, kmín,
kostka bujónu, paprika, ale také se nesmí vynechat feferonka. A nezapomenout podlévat pivem a zahustit strouhankou,“ radí tým
dvou sester s kamarádkou a pomocníkem topičem.
„Těší nás, že putovní pohár, z něhož se může vítěz těšit po celý rok,
zůstal doma. Máme také radost, že na gulášové klání se přišli podívat
i lidé z nové zástavby Lipan,“ zhodnotili nultý ročník pořadatelé, kteří už
text a foto Blanka Oujezdská
teď zvou na únorovou zabijačku.
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... jak Kolovraty pomáhaly

Postižené Kozárovice na pomoc z Kolovrat
nezapomněly ani pět let po povodních

Díky pomoci mají příběhy
tří rodin šťastný konec

„Na Kolovraty máme krásné vzpomínky. Pomoc lidí byla spontánní, rychlá a hlavně účinná.
Peníze totiž směřovaly do rodin s malými dětmi, které byly ničivou povodní postiženy nejvíce,“
to byla první slova obyvatel zaplavených Kozárovic, za kterými se v polovině srpna vypravila
redakce Kolovratského zpravodaje. Lidé z Kolovrat tehdy vybrali čtyři sta tisíc korun, které byly
rozděleny mezi tři rodiny.
„Kolovraty – to je moje srdeční záležitost. Lidé se tehdy zachovali úžasně. Vzpomínám na babičky, které
přispěly alespoň po pětistovce. Ohromně nám to tehdy pomohlo,“ vybavuje si první dny ve zpustošených
Kozárovicích Jaroslav Zimák, který tehdy odstraňování následků povodně koordinoval. „Měl jsem štěstí, že můj
dům na vyvýšeném místě voda tehdy nezasáhla. Koukal jsem na baráky pod sebou, jak padají před očima.
Nápor vody nevydrželo devět domů a tři stodoly. Tehdy jsem se opravdu bál, že se lidé nebudou chtít do svých
zbořených stavení vrátit a odstěhují se jinam. Vesnice ale znovu žije, přestože další výstavba je kvůli nebezpečí záplav zastavena. Kozárovice jsou dnes dokonce hezčí než předtím. Máme vodovod, kanalizaci, hřiště pro
děti,“ pokračuje zástupce obce.
Hned v první den voda přinesla do Kozárovic lachtana
Gastona z pražské zoologické zahrady. „Nejdříve jsme
mysleli, že je to pes. Vzali jsme člunek a plavili se
k němu. Lachtan se začal předvádět, jak byl zvyklý ze
zoo. Málem jsme se převrátili,“ přidává jednu z mála
veselých historek pan Jaroslav. Lachtan, který je dodnes
jakýmsi maskotem vesnice, nakonec odplaval sám.
Hospodářská zvířata takové štěstí neměla. „Trvalo týden,
než jsme uhynulé slepice, králíky, prasata či ovce zlikvidovali. Další šok zažívali lidé, kteří se s vervou pustili do
opravování podmáčených domů a po dvou týdnech jim
■ Jaroslava Zimáka těší, že se do Kozárovic vrátil
statik nařídil stavení strhnout. I v těchto špatných chvílích
život
byly vztahy mezi lidmi pěkné. Společně jsme si vařili
a jedli z jedné várnice,“ popisuje první týdny po povodních. Jaroslav Zimák se dokonce po evakuaci ihned do
obce vrátil a hlídal opuštěná obydlí před rabováním.
„Kolovraty byly pro nás darem z nebes. Moc si vážíme pomoc tehdejšího starosty Marka Ovečky i ostatních
zástupců obce. Při první návštěvě vzali sebou hrnce a deky, které jsme potřebovali nejvíce, a do týdne přinesli
peníze. Neotáleli a okamžitě pochopili, kde je třeba pomoci nejvíce. Pak pomáhali i při úklidu. Vzpomínáme, jak
nám došly bomby s plynem. Manžel tehdejší vedoucí Infocentra kamsi zavolal a ještě ten den přijelo plné auto,“
nešetří slovy díků a uznání kozárovičtí.
Ačkoliv od povodní uběhlo už pět let, stopy po katastrofě jsou patrné dodnes. Zbytky naplavenin lemují břeh
rybníka, který je toto léto vyschlý, jak ho nepamatují ani starousedlíci. „Od povodní nás voda ohrožovala asi
dvakrát. Ale pokud by opět přišla velká voda, protipovodňový val za desítky milionů korun nás neochrání.
Nejrozumnější by bylo nestavět vodě žádné překážky, ale nechat jí loukami odplynout,“ shodují se kozárovičtí,
které rozvodněná Vltava už nejednou v minulosti potrápila.
Blanka Oujezdská

Slovo Kolovraty zní v Kozárovicích téměř kouzelně
Na den přesně, pět let po katastrofálních povodních v Čechách, navštívili pracovníci kolovratského
Infocentra jednu z nejpostiženějších obcí Středočeského kraje - Kozárovice. Tuto osadu, která patří pod obec
Zálezlice, si vybralo vedení Kolovrat k poskytnutí především finanční pomoci.
Před samotnou návštěvou Kozárovic mi přicházela na mysl řada otázek a pochybností. Vzpomenou si
kozárovičtí vůbec na Kolovraty? Budou chtít znovu vyprávět o vodě, která je připravila nejen o majetek, ale některé i o zdraví? Nebudou na tom tak bídně, že jim návštěva psychicky ublíží? Nespletou si redakci Kolovratského
zpravodaje s bulvárními novináři?
Mé chmurné myšlenky se však po příjezdu do obce ležící nedaleko soutoku Vltavy a Labe rychle rozplynuly. Vybavuji si neopakovatelný úsměv jedné z postižených obyvatelek, když uslyšela jméno Kolovraty. Zdá se, že
toto slovo je pro kozárovické téměř kouzelné. Lidé si dodnes pamatují, jak jim před pěti lety obyvatelé Kolovrat
významně pomohli. Tenkrát kolovratští a kozárovitští zástupci velmi moudře rozhodli o přímé formě pomoci.
Finance, které se vybraly, šly ihned do nejvíce postižených rodin. Byla to rychlá pomoc bez zbytečného přerozdělování peněz přes nadace a instituce.
Občané Kozárovic také vzpomínají na všechny, kteří přímo v místě přiložili ruce při odstraňování škod. I malá
pomoc v tom oceánu starostí byla pro ně neocenitelná. Přestože obcí prošlo po záplavách mnoho pomocníků,
kolovratští si získali srdce kozárovických starousedlíků a ti si je i po pěti letech stále jmenovitě pamatují.
Nechtěl jsem psát povznesená slova o naší pomoci. Chtěl jsem jen připomenout, že v dnešním světě se náš
národ umí v kritických situacích semknout a dokáže pomoci bližnímu svému. Dodnes si živě vzpomínám, jak
do Infocentra přišla devítiletá holčička a do sbírky přinesla peníze ze svého prasátka. A mohl bych pokračovat
dalšími příběhy.
A Kozárovice dnešních dnů? Malebná vesnička v kraji mělnickém, hezčí než před povodní. Obec a lidé žijí
všedními starostmi a velkou vodu tu připomíná snad jen památníček s ikonkou lachtana Gastona, který se tady
při svém „výletě“ na několik hodin zastavil.
Jak jsme se přesvědčili, kolovratští a lipanští svou ochotou pomoci a kozárovičtí svým přístupem otevřeli
hluboké přátelství dvou obcí. Za to všem patří velký dík.
Tomáš Bezouška

Rodina Miloše Adámka má v živé paměti, jak bylo
jejich stavení plné vody a do toho se narodil malý
Lukášek. „Nechtěli z domu, ale voda se valila rychle.
Nejdříve nás na loďkách odvezli do Zálezlic, ale i ty jsme
museli ještě ten večer opustiti. Nakonec nám azyl
poskytli příbuzní,“ vzpomínají manželé Adámkovi.
„Domek jsme dokončili dva týdny před povodněmi.
Zkolaudovat jsme ho bohužel nestihli,“ vybavují si krušné chvíle pan Miloš, který odplavenou míchačku našel
až po třech letech u stavidla. „Nevím, jak jsme to mohli
vydržet. Chodili jsme do práce a do noci uklízeli. Bez
sbírky z Kolovrat by to bylo mnohem těžší,“ dodávají.

Když se před pěti lety vrátila Hana Nývltová s jedním ze
svých čtyř dětí od doktora, její dům byl téměř pod vodou.
Stihla si vzít jen pár věcí. Dodnes se diví, že ji tehdy nikdo
předem nevaroval. Po povodních chvíli bydlela u rodičů
a pak dva roky v provizorní buňce na zahradě, než se
mohla přestěhovat do obecního bytu v sousedních
Zálezlicích. Peníze z Kolovrat jí pomohly pořídit si alespoň
základní vybavení pro přežití v nouzi. „Pomoc, které si moc
vážíme, se snažíme oplácet zas jinde. Když víme o nějaké
sbírce pro postižené děti, ochotně přispějeme,“ říká dojatě
skromná žena, která se před časem znovu provdala a ke
čtyřem sourozencům přibyl patnáctiměsíční Honzík.

Manželé Skopcovi se těšili, že po čtyřech letech dřiny,
kdy z polorozpadlého stavení budovali nový domov,
začnou konečně bydlet. Místo toho přišla velká voda
a rodina se čtyřletou dcerou a dalším dítětem na cestě
mohla začít nanovo. „Bylo skoro hotovo, měli jsme
dokonce nahozenou fasádu. Půlka domu spadla hned,“
vzpomíná Petr Skopec, který mohl do opraveného domu
nastěhovat rodinu až po roce. Skopcovům fandí
i Jaroslav Zimák: Obdivuji je, že po povodni to nevzdali
a pustili se do práce znovu. Díky takovým lidem je ves
odolnější. Dnes vidíme, že peníze z Kolovrat opravdu
-oujnepřišly vniveč. Byla to pomoc v pravý čas.“
Foto Blanka Oujezdská a Tomáš Bezouška
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Vitráže vyžadují velkou dávku fantazie i fortele
Díla z kolovratského ateliéru jsou ceněna i v cizině
Bruska, pájka, řezáky, vylamovací kleště, kyselina a k tomu
zásoby skla nepřeberných barevných odstínů tvoří základ vybavení dílny, kde šikovné ruce Zuzany
Krausové a Heleny Halové
vytvářejí už sedmým rokem
nádherné vitráže. V kolovratském
ateliéru vznikají nejenom závěsné dekorace do oken nejrůznějších motivů, ale také vázy,
mísy,
šperkovnice,
hodiny,
ozdobné rámy zrcadel nebo
lampy a lustry ve stylu Tiffany.
Avšak nejnáročnější díla vyžadující velkou dávku fortele jsou bezpochyby výplně dveří či oken.
Jedna z takovýchto vitráží zdobí
vstup do kolovratského Infocentra s knihovnou.
„Když jsme se před časem přihlásily
do kurzu výroby vitráží u Nového Boru,
nadchlo nás to natolik, že jsme se rozhodly otevřít si vlastní dílnu,“ vzpomíná
na první impuls věnovat se tomuto
starému řemeslu profesionálně Zuzana
Krausová. Spolu s Helenou Halovou,
s níž jí pojí třicetileté přátelství, začínaly
podnikat v garáži. Po první úspěšné
zakázce jim však přestaly stísněné prostory stačit. Zázemí nakonec našly
v přízemí zrekonstruované budovy
bývalé cihelny. Aby ateliér plně vyhovoval této náročné práci, musely samy
přiložit ruku k dílu.

„Začátky nebyly snadné. Učily jsme
se za pochodu. Jednou ve dvě hodiny
v noci nám rupla právě dokončená vitráž do dveří. Pustit se do takové zakázky – to bylo od začátečnic opravdu
odvážné,“ vybavují si krušné chvilky
umělkyně, kterým ve zdokonalování
pomáhají nové kurzy a školení.
A jak taková vitráž vzniká? „Nejdříve
se jednotlivé dílky vystřihnou z papíru
a podle nich se pak ze skla vyřízne
požadovaný tvar. Každý kousek se
obrousí na brusce, hrany se olepí
měděnou páskou. Poté se díly

poskládají do obrazce a speciální pájkou se pomocí cínu spojí k sobě.
Nakonec je třeba kovové spoje potřít
patinou a zakonzervovat,“ popisuje
zdlouhavý postup Helena Halová.
Připomíná, že namáhavé je zejména
broušení skla. Jednoduchý motýlek
velký jako dlaň zabere čtyři hodiny.
A než se secesní lustr zaskví v celé své
kráse, trvá to i dva týdny soustředěné
práce. „Navrhování stínidla pro Tiffany
lampy se neobejde bez znalosti
Pythagorovy věty. Někdy zase musíme
pro netradiční tvar lampy, kterou si
zákazník navrhne, vyrobit speciální
kopyto,“ probírají se fotkami nástěnné
lampy ve tvaru ryby.

Tvrdým oříškem bylo rozvržení členitého erbu s kolovratskou orlicí na
vstupní dveře do Infocentra. „Někdy se
o pracnost postará sám zákazník, když
zadá špatné rozměry. To si pak musíme
vypomoct podložením vitráže dřevěnými třískami nebo zhoblovat rám
dveří. Občas je třeba zákazníky korigovat a správně je nasměrovat. Přitom
myslíme na to, aby výsledné dílo bylo
vkusné a nemusely jsme se za ně stydět,“ dodávají zkušené podnikatelky,
které nad technickým provedením
rozměrných vitráží tráví i noci.
Pro náměty na vlastní vitráže prý není
třeba chodit daleko. Jak přiznávají, obě
jsou posedlé květinami a motýli. „Když
jedeme autem a projíždíme hezkou
krajinou, hned vidíme, jak by vypadala
ve vitráži,“ prozrazují umělkyně, jejichž
výrobky jsou ceněny více v cizině.
„U nás se mnozí domnívají, že vitráže
jsou vyrobeny z nabarveného skla. Na
této technice je zajímavé i to, že díky
tradičním postupům nelze vyrobit dvě
stejné věci. Každý kousek skla má jiný
odstín a proto je i každý výrobek originál,“ shrnují. Mrzí je, že tradiční řemeslo devalvují nekvalitní výrobky z Asie.
Ty se snadno poškodí a často končí
v kolovratské dílně, kde se jim zručné
vitrážistky snaží navrátit původní podobu.
Blanka Oujezdská

Krátce o vitrážích
Vitraj
(v češtině je používán i rozšířený, ovšem
chybně počeštěný tvar vitráž) z franc. Vitrail
[vitraj] je skleněná plocha složená z různobarevných, výtvarně pojednaných skel spojovaných pomocí olověných pásků a sloužící z zasklení oken. V přeneseném slova
smyslu jde také o název techniky, která se
používá k jejich výrobě.
Historie
Vitráže se začaly objevovat při stavbách
středověkých katedrál. Katedrály měly okna
tak veliká, že je nebylo možné zasklít jedním
kusem skla. Proto se používala skla spojená.
Postupem času se spojování barevných
skel stalo uměleckou záležitostí. Jestliže se
dříve technika vitraje používala převážně pro
chrámy, kláštery a kostely, v dnešní době
proniká čím dál tím víc i do domácností zdobí se jí okna, dveře nebo jejich části,
vyrábí se různé dekorativní předměty, šperky.
Klasická vitraj
Klasická vitraj vzniká spojováním různobarevných úlomků skla za studena pomocí
olověných profilů. Používá se na plochy
(okna, dveře).
Tiffany
Technika Tiffany není vitraj v pravém
slova smyslu, i když výsledek je podobný.
Poprvé s tímto způsobem výroby přišel
sklář Louis Comfort Tiffany. Skla se spojují
za horka a místo olověného profilu se používá měděná fólie. Spojování se provádí
pomocí cínu. Používají se zde menší kousky
skla, výsledný předmět má jemnější spoje.
Barevná skla jsou pro tuto techniku strojově
zpracovaná, mohou být nerovná nebo
s bublinkami.
Pomocí techniky Tiffany lze vytvořit i prostorové objekty (např. lampy nebo menší
závěsné předměty).
Falešná vitraj
Zdánlivě připomíná klasickou vitraj, ale
není vytvořená z dílků, pouze pomocí barev
na sklo a nalepovací olověné kontury nebo
kontury z barvy. Základní princip vitraje
(tedy skládání jednotlivých kousků skla) se
zde tedy neuplatňuje.
Zdroj: Wikipedie
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Dělat skauting pořádně – to bolí, přiznává Václav Šebek
Správce areálu v Prknovce plánuje bezbariérovou základnu
Skauti z Holandska, Francie, Belgie,
Německa či Polska i letos trávili prázdninové dny v lesnatém areálu Prknovka
na okraji Kolovrat. Mnozí z nich byli ve
zdejším táboře už poněkolikáté. Není
divu, že se do Čech tak rádi vracejí –
pobyt v přírodě mohou kombinovat
s výlety do Prahy i blízkého okolí. Areál
poskytuje skautům ničím nerušené soukromí a veškerý potřebný servis, což je
zásluha správce a dlouholetého skauta
Václava Šebka.

jakýchsi bezbariérových srubů, které slouží
i pro postižené skauty na invalidním vozíku.
Na rozdíl od klasického srubu v tomto
rozměrnějším může bydlet spolu se zdravým
skautem i postižený. Z finančních darů se snažíme postupně celý areál zvelebovat.
V budoucnu by měla být bezbariérová i celá
základna. Počítáme také s rekonstrukcí stodoly pro zimní ubytování, kde by měla být
kuchyň, jídelna, klubovna i sociální zařízení.

Jak se liší skautské areály u nás
a v zahraničí?
V cizině jsou omezené podmínky pro táboření, většina pozemků je soukromých. U nás mají
lidé, kteří vyznávají pobyt ve volné přírodě, mnohem více možností. Oproti tomu jsou však
skautská centra ve světě daleko rozsáhlejší.
Jsou to i pětadvacetihektarové areály s lesy, loukami a rybníky a s menšími podtábory uvnitř.
Aby se skauti lépe orientovali, k tomu jim
pomáhá příručka, kde jsou centra z celé Evropy.
Sezóna se každoročně plánuje už od února.
Skauti jsou zřejmě zvyklí na trochu nepohodlí, ale přesto – je něco, co je u nás
zaskočí?
Někdy si stěžují na komáry. Loni skupinka
Holanďanů zažila šok, když se na ně ze sprchy
spustila studená voda. Chápou však, že za
málo peněz se snažíme nabídnout maximum.
Někteří přijíždějí už poučení – vědí, že je potřeba mít se na pozoru před kapsáři. Sám se je
také snažím předem upozornit, aby byli obezřetní a za služby nevydávali víc peněz, než
musí. Většinou ale převládá nadšení, protože
soukromí, krásné prostředí a blízkost Prahy
jim jiný kemp nabídnout nemůže.
Jaký je běžný program skautů ze zahraničí? Liší se nějak představy jednotlivých
národností o náplni pobytu ve vaše areálu?
Všem je společné táboření ve skautském
stylu. Sednout si večer k ohni a hledět do plamenů – to je pro duši skauta nejkouzelnější zážitek. Je fajn, že v našem rozlehlém areálu může
mít každá skupinka svůj vlastní oheň. Skauti
samozřejmě nevynechají možnost podívat se do
hlavního města, které nabízí spoustu možností,
jak strávit volno. Z nejbližšího okolí dávají přednost místům, kam se dá dojet vlakem. Ale rádi
si udělají výlet třeba i do Českého ráje.
Holanďané bývají náročnější; ti si předem
najdou na internetu, co by chtěli vidět a pak už
potřebují jen vědět, jak se na místo dostanou.
Mezi skauty jsou oblíbené i jízdy na čtyřkolkách.
Máte nějaký sen, jak pobyt v Prknovce
skautům vylepšit?
Rádi bychom ještě postavili několik dalších
podsadových stanů s pevnou střechou,

Skautský areál je obklopen lesoparkem,
který slouží k procházkám a odpočinku.
Pomáhají skauti okolí upravovat?
Mrzí nás, jak Prknovku dovedou vandalové
zaneřádit. Do potoka házejí odpadky, devastují zeleň, ničí značky pro turisty. Máme v plánu
neudržované části lesa postupně upravovat.
Můžete prozradit kolik skautů se hlásí
k vašemu oddílu?
Od roku 2002 poskytuje areál zázemí
37. oddílu. Pracujeme s dětmi do šestnácti let.
Nejmladší jsou vlčata, děti ve věku od sedmi
do jedenácti let, které tvoří dvě družiny. Ve
stejném složení pracují i skauti – těm je mezi
dvanáctým a šestnáctým rokem. Nejstarší si
říkají roveři a jsou to mladí lidé do devatenácti let. Dva z nich působí v Prknovce jako
pomocníci.
Co může dnes nabídnout skauting mladým
lidem, kteří mají spoustu možností, jak trávit
volný čas?
Je pravda, že skautů postupně ubývá.
Největší boom zažilo toto hnutí pochopitelně
v roce 1968 a pak přišla renesance začátkem
devadesátých let. Dnes má skauting velkou
konkurenci v podobě nabídky nejrůznějších
sportovních aktivit. Také je však důležité zmínit, že u nás nejde jen o aktivní využití volného
času. Neméně důležité je dodržovat povinnosti a řád, a to navíc v kontextu morálních hod-

not. Jednoduše řečeno, dělat skauting
pořádně, to bolí.
Tábořit, vázat uzly, stavět tee-pee – to dnes
dělá kdekdo. Ale u skautingu je důležitou složkou právě výchova. Každá věková skupina
skautů má svoje hesla a zákony. Myšlenka
služby se nese celým učením. Jedno z hesel
například vybízí k tomu, aby skaut udělal
každý den alespoň jeden dobrý skutek. Skaut
má být také pravdomluvný a čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. Pokud stanovy nedodržuje, nejsou pro něj největším trestem kliky
nebo domácí vězení, ale odepnutí lilie.
Vzpomenete si na své skautské začátky?
Co vás přimělo přidat se k této skupině
stejně smýšlejících lidí?
V naší rodině byli sokolové, kteří měli ke
skautingu blízko. V roce 1968, kdy se začalo
toto hnutí opět dostávat do popředí, mi bylo
devět let. V této době jsem také četl Foglarovy
Rychlé šípy a skauting měl pro mě příchuť
romantiky. Shodou okolností se ve Vršovicích,
kde jsme tehdy bydleli, začal rozjíždět nový
oddíl. Přihlásil jsem se a hned získal i přezdívku „Medvěd“. Ještě se mi podařilo zúčastnit
se dvou posledních táborů. Na tom druhém,
v roce 1970, jsme už věděli, že organizace
končí. Stihli jsme však složit slib, což byl pro
můj osobní život klíčový moment. Tehdy nikoho z nás nenapadlo, že se v září už neuvidíme.
Vzpomínám si na poslední noc na táboře
v Kašperských horách. Začalo pršet a my
jsme dostali pokyn jít spát. Byli jsme zklamáni. Ale v jedenáct déšť přestal, vedoucí
pískli nástup a slib nakonec byl. Skautské
hnutí pak přešlo pod turistický oddíl
Tělovýchovné jednoty. Už v sedmnácti letech
jsem vedl šedesátičlenný oddíl a to až do roku
1992, kdy jsem se oženil.
Co vás jako správce areálu v současné
době trápí nejvíce?
Za nespravedlnost, která trvá už léta, považujeme to, že do dnešní doby nebyl naplněn
zákon o zestátnění majetku bývalé mládežnické organizace SSM. Po revoluci se mluvilo o bezúplatném převodu na skautskou organizaci, což se zatím nestalo, přestože vláda už
o tomto kroku rozhodla. Areál užíváme jen
dočasně. Přitom, když jsme ho převzali, do
baráku teklo, les kolem byl zplundrovaný.
Podařilo se nám vybudovat nejen služební byt,
ale i klubovny a zázemí pro skauty.
Rekonstrukce však ještě není u konce.
Situace s nedořešenými majetko-právními
vztahy nám svazuje ruce. Nemůžeme například žádat sponzory o příspěvky. Ani nechtějte vědět kolik klik jsem „očistil“ v parlamentu.
Jsem z toho znechucený. Přitom řešení je jednoduché – naplnit vládní usenesení.
za rozhovor poděkovala
Blanka Oujezdská

... vzpomínka
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Kolovratský rodák Zdeněk Beneš slaví sedmdesátiny
Jeho muzikantské srdce se do rodné obce vrací nejen o posvícení
Kolovratský rodák Zdeněk Beneš se
narodil dne 10. října 1937 a se svými
rodiči bydlel v rodinném domku čp. 149
v ulici Na Parkáně. Jeho matka byla
v domácnosti, ale také pracovala v místním JZD. Jeho otec byl zedníkem,
později se stal zaměstnancem u Československých státních drah. Jeho strýcem
byl kolovratský kronikář Josef Svoboda.
■ Zdeněk Beneš

Zdeněk Beneš se vyučil strojním
mechanikem v Drupolu Mnichovice. V sedmi letech se začal
učit hrát na housle u místního kapelníka Františka Dražila.
Jak mu to šlo? Ani prý nemluvit. Až časem se jeho zájem
o hraní lepšil, a větší chuť dostal, když si myslel, že již něco
umí.
Druhým jeho hudebním nástrojem, na který se učil hrát
u Františka Dražila, byl klarinet. V uhříněveské škole, kam
mladý Zdeněk chodil, byl
školníkem místní kapelník
a kamnář pan Barták. Když
se dozvěděl, že nadaný žák
hraje na klarinet, řekl mu, aby
ho přinesl do školy. V kotelně
si ho přezkoušel a potom mu
sdělil: „Odpoledne půjdeš
s námi hrát na pohřeb.“ To
byl Zdeňkův první muzikantský začátek. Pak s nimi chodil hrát na Es klarinet na slavnosti Baráčníků a do průvodů
při
různých
oslavách
v Uhříněvsi a okolí. Tehdy mu
bylo 15 let. Pak byl přijat do
kapely pana Baxy z Průhonic. Tam ho přivedl jiný kolovratský
kapelník Miloslav Křeček, který bydlel v ulici „U Jezu“ čp. 59.
V této Baxově kapele hrál dlouho. Pak z ní vzniklo menší
těleso s pěti hudebníky, které pak dlouho účinkovalo pod
taktovkou Miloslava Křečka. Ten se ho jednoho dne zeptal,
zda by si nechtěl udělat kapelnické zkoušky, a nabídl se, že
to zařídí. Zdeňkovi se do toho nechtělo a neměl ani ponětí,
co to obnáší.
Jednou začas se konaly přehrávací zkoušky před okresní
hudební komisí. Probíhaly v jídelně uhříněveské cihelny.
V komisi seděl i Ladislav Vítů, člen divadelního orchestru
z Prahy, který měl na starosti lidové soubory. Ten se Zdeňka
Beneše neformálně ptal, co by dělal, kdyby musel zastupovat kapelníka, jak by si počínal a jak by si vše zařídil. Mladík
si věděl rady, pohovor netrval dlouho a za čas se dozvěděl,
že udělal kapelnickou zkoušku. To bylo v roce 1966. V té
době již chodil hrát s velkými dechovými orchestry v Praze.
Hrál se známou kapelou kapelníka Poustevského „Na
Zvonařce“, s kapelou Hynka Vokouna a dalšími kapelami. To
již měl po vojně. V uvedených kapelách hrálo mnoho vojenských hudebníků a účinkování v nich bylo pro Zdeňka velkou
školou. Od roku 1970 hrál po tři roky v pivovaru „U Fleků.“
Na vojně se naučil hrát na tubu. Vojenská služba byla pro
něho další hudební školou, hlavně co se týká hudební kázně.
Kázeň osobní byla samozřejmostí.
Po přestěhování do Pelhřimova získal kapelnické doklady
a založil vlastní kapelu, kterou vedl dvanáct let. V té době byl
velký zájem o dechovku. Hrálo se i třikrát týdně. Zdeněk
Beneš pak přišel do známé a populární hasičské kapely
„Božejáci“ z Božejova, kde hrál na tubu. Kapela v roce 1984

oslavila osmdesát let od svého založení. Tvořili ji samí staří
páni, kterým navíc zemřel kapelník. Po jeho smrti se Beneš
„Božejáků“ ujal. Kapele hodně pomohl a zasloužil se o její
omlazení. Působil v roli dramaturga i trenéra. To mu bylo již
45 let. V té době byl mezi nimi nejstarší, a tak odešel.
Předtím již externě působil na hudební škole v Pelhřimově
a dálkově absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích,
kde studoval jeden nástroj pedagogického směru, dirigování
a instrumentaci. Když na konzervatoř nastoupil, zjistil, že již
sedmdesát procent toho ví.
Problém však byl v tom, že kdyby neměl známosti, tak se
na konzervatoř vůbec nedostal. Potom začal interně učit
v Pelhřimově. V devadesátých letech dostal nabídku učit na
soukromé hudební škole, kam také přešel.
Když odešel do důchodu, tak začal na živnostenský list
jezdit po základních školách učit hudební výchovu.
V Pelhřimově vedl žákovský dechový soubor, který ale
v devadesátých letech zanikl. Tehdy za ním přišli jeho žáci
i někteří rodiče s prosbou
o pomoc. Čerství absolventi
hudební školy totiž měli chuť
hrát, ale neměli kde, a pokud
prý nebudou pokračovat,
bude to ztráta finanční i časová. Tak si Zdeněk řadu z nich
vybral a vytvořil dechovku.
Zkoušeli, ale zpočátku ani
nepočítali s tím, že by mohli
vystupovat veřejně. Beneš
vše dělal pouze z lásky
k dechovce. Měl rád své
mladé muzikanty, všichni se
navzájem dobře znali. Jejich
kapela se v roce 1995 dostala na koncert do Kolovrat. Tehdy jsme slyšeli hrát mladíky ve
věku 15 – 19 let, které hudbě učil. Všichni hráli s nadšením
a chutí. Do Kolovrat pak jezdili velice rádi, neboť zde měli
věrné posluchače.
Naposledy s nimi Zdeněk jako kapelník hrál v roce 2001.
Tenkrát mi řekl: „Já jsem začal muziku v Kolovratech a svou
muzikantskou činnost zde skončím“. A tak se také stalo.
Zdeněk k některým písničkám skládal i slova, pokud nějaká instrumentální skladba měla hezkou melodii a byla beze
slov. Lidé si rádi poslechnou a zazpívají písničky. Když se mu
líbila nějaká hezká melodie od skladatele Josefa Hotového
nebo Antonína Borovičky či od jiných skladatelů, tak k nim
text napsal. Textařinou se ale nezabýval.
Čtyři roky také působil jako metodik hudebních oborů při
okresním hudebním středisku v Pelhřimově. Tam se znovu
setkal s Láďou Vítů, který pro něho v Uhříněvsi byl neznámou
osobou a stali se kamarády.
Zdeněk vlastní veliký hudební archiv lidových písniček.
Sám si prováděl jejich vazbu, kterou se naučil u kolovratského vazače knih a kartonážníka pana Šatopleta z Parkánu
čp. 95, kam chodil jako kluk pomáhat.
Jeho muzikantské srdce je stále s Kolovraty spojeno prostřednictvím Malé dechové muziky z Libkovy Vody, kterou
vede jeho žák Luboš Krejčí. Hezkou jihočeskou dechovkou
obveseluje kolovratské i přespolní seniory již dvanáct let, při
kolovratském posvícení, které každoročně pořádá Klub
důchodců ve spolupráci s úřadem naší městské části.
za Spolek Kolowrat
kamarád Jiří Missbichler
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... napsali jste nám

Proti dobrým mravům nebo proti zákonu?
Jak nadmíru
složité je v dnešní
době
koupit
rodinný dům, si
určitě uvědomuje
řada z nás a tím
více ti, kteří rodinný dům již kupovali. Nemovitostí
přibývá, avšak
smlouvy, jednání
a vylepšování nemovitostí prodejci se často
pohybuje na hraně zákona tak, že je-li těsně
před touto hranicí, jde o jednání proti dobrým
mravům, za hranicí, pak již proti zákonu.
Nechci se však zabývat nemovitostmi
a jejich koupí, ale krátce povyprávět o svých
negativních zážitcích získaných po koupi
nemovitosti na konci srpna tohoto roku, které
souvisely s instalací slaboproudu.
Jako matka, vysokoškolská učitelka a novinářka, jsem samozřejmě neměla vůbec žádnou zkušenost se slaboproudem a jeho instalací. Sice jsem si dobře vzpomínala na dobu,
kdy jsem ještě za hlubokého socialismu
navštěvovala základní školu, kde nám byly ve
vyučovacím předmětu „technické práce“ vště-

povány různé pojmy, ty ale byly pro dívky
většinou naprosto nezajímavé.
Obrátila jsem se tedy na jednu elektroinstalační firmu sídlící v Praze 10, kde jsem požádala o standardní instalaci, pokud možno co nejlevnější a nejnutnější (jsem matka
samoživitelka), která by mi umožnila co nejrychlejší nastěhování do koupené nemovitosti.
Školní rok syna a s tím související mé povinnosti učitelky byly za dveřmi, tudíž jsem neměla času nazbyt. Po zhlédnutí prostorů výše uvedenou firmou, které proběhlo ještě téhož dne,
kdy se nemovitost stále ještě hemžila dělníky
dodělávajícími jiné práce (například střechu
atd.), byly veškeré práce týkající se slaboproudu již v nadcházejícím dni provedeny. Aniž by
byl podepsán jakýkoliv rozpočet nebo objednávka, telefonát „vše je u vás hotovo, chci se
zeptat, kdy si můžeme dnes předat 66 000 Kč,
bylo by to bez faktury, je to levnější,“ nezapomenu do konce života.
Drzost a bezcharakternost jednání zřejmě
ani v tomto případě nezná hranic a je bohužel
zkušeností velmi trpkou. Ale jak říká jedno
české přísloví Boží mlýny melou pomalu, ale
jistě. Tady mlýny domlely v průběhu dvou
dalších dnů, neboť celého problému nezku-

Nové knihy v knihovně
nakoupené ve třetím čtvrtletí 2007
Beletrie
Adamoli, Vida:
Cabot, Meg:
Carter, Robert:
Case, John:
Coulter, Cathe:
Davis, Lindsey:
DBC, Pierre:

La Bella Vita
Velikost L
Tanec obrů
Tanec duchů
Urozená dáma
Tři ruce ve fontáně
Ludmilina lámaná
angličtina
Denemarková, R: Peníze od Hitlera
Dexter, Colin:
Největší případ
inspektora Morse
Dufreigne, J.-P:
Ludvík XIV. 2.díl.
Dutka, Edgar:
Staženi z kůže ze tmy
vycházíme
Foran, M.:
Cesty Matky Boží
Gallo, Max:
Křesťané
Harris, Lee:
Vražda o stříbrné svatbě
Hejkalová, M.:
Slepičí lásky
Hrabal, B.:
Slavnosti sněženek
Hůlová, Petra:
Umělohmotný třípokoj
Johnston, Paul:
Temný odstín modři
Kelly, Cathy:
Dávná tajemství
King, Stephen:
Mlha
Ludvíková, Alena: Až budu velká, napíšu
román
Lustig, Arnošt:
Nemáme na vybranou

Lutz, John:
Pratchett, T.:
Rankin, Robert:
Rendell, Ruth:
Roberts, Nora:
Rollins, James:
Sack, John:
Scattoline, Lisa:
Tash, Aw:
Thomas, Rosie:
Tokarczuk, Olga:
Tolkien, J. R. R.:
Turow, Scott:
Tursten, Helene:
Vargas, Fred:
Weeks, Stephen:
White, Michael:
Williams, Polly:

Noční host
Zimoděj
Fikané jezinky chiswické
Svědek má zemřít
Zakletá země
Ledový ostrov
Františkánské spiknutí
Dvojí život
Cesta za hedvábím
Příliš jednoduchý život
Pravěk a jiné časy
Húrinovy děti
Obyčejní hrdinové
Porcelánový koník
z dynastie Thang
Neptunův trojzubec
Hraběnka v nesnázích
Zlatý pentagram
Máma kočka

Naučná literatura
Finkelstein, Isra: Objevování Bible
Halls, Vicky:
Kočka detektiv
Holzknecht, V.:
Jaroslav Ježek
a Osvobozené divadlo
Nunning, Ansgar: Lexikon teorie literatury
Voskovec, Jiří:
Korespondence I.

šené matky se ochotně ujal pan Josef Rychtář
se svoji bezpečnostní agenturou společně se
svým bývalým partnerem, panem Lubošem
Holubem, jimž oběma bych tímto ráda vyjádřila své poděkování. Rozpočet, který tito dva
milí pánové spočítali a který zohlednil nainstalované zařízení a práce provedené předešlou
firmou, se pohyboval mezi 30 až
32 tisíci - s konstatováním, že i tato cena je
velmi vysoká a vznikla kvůli předimenzovanosti objektu zásuvkami, velmi silnému
a nepotřebnému zesilovači a podobně.
Jednání s neseriozním jednatelem panem
P.L., původní elektroinstalační firmou, za mě
tedy ochotně přebral bývalý velitel říčanské
policie pan Rychtář. Toto vyústilo ve skutečnost, že firma se nakonec spokojí s částkou
námi nabídnutou, tedy méně než poloviční.
Je smutné, že lumpové stále existují, ale je
i chvályhodné, že lidé charakterní, ač jich už je
málo, přeci jenom ještě mezi námi jsou, a tak,
jak byli tito dva muži schopni uhájit práva
matky, tak jsou i velmi dobře připraveni ochránit objekt před vloupáním a vandalismem. Za
to jim děkuji.
Štěpánka Neumann
autorka je novinářka a vysokoškolská profesorka

Přispějte do kroniky
obce Kolovraty
Kolovratská
kronikářka
Mgr. Stanislava Bartošová
žádá místní občany, představitelé organizací, spolků, či
sdružení o poskytnutí materiálů a informací, které by obohatily zápis v kronice Kolovrat
za rok 2007.
E-mail:
kronika.kolovraty@seznam.cz
Telefon: 721 113 950

Omluva
Redakce Kolovratského zpravodaje se omlouvá Kristině
Ovečkové, pod jejíž básní Káva
a blues je v minulém čísle zpravodaje nesprávně uvedeno
jméno jejího básnického kolegy Romana Langa.

... ze sportu
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Mistryně je z Lipan

Nohejbalový turnaj trojic: pohár zůstal doma

Určitě ne každá městská část se
může pochlubit mistryní České republiky. V Lipanech jednu takovou máme.

Po dvouleté pauze jsme se rozhodli opět uspořádat nohejbalový turnaj trojic.
Turnaje, který se konal v Uhříněvsi prvního září, se zúčastnilo 8 družstev a mezi
nimi i dvě naše: MAESTRO A a MAESTRO B.

Veronika Dostálová (15 let) se letos stala
mistryní ČR v beachvolejbale žákyň. Spolu
s Martinou Bonnerovou vyhrály ve Znojmě
celý turnaj bez ztráty jediného setu. Celkem
9 zápasů ve třech dnech si vyžádalo spoustu odhodlání, vůle zvítězit, překonat únavu

■ Veronika Dostálová s Janou Setínkovou – bronzové na mistrovství ČR kadetek v Opavě

a samozřejmě ukázat volejbalové umění.
S další partnerkou Janou Setínkovou pak
Veronika získala bronzovou medaili na mistrovství České republiky kadetek v Opavě.
Tečku za beachvolejbalovou sezónou pak
udělaly Veronika s Janou na finálovém turnaji juniorského seriálu Gala cup
v Dřevěnici. Ta tečka byla zlatá a radostná,
vždyť jen týden po šampionátu v Opavě zdolaly Dostálová se Setínkovou kadetské mist-

■ Veronika Dostálová, Jaromír Jágr a Jan Hlaváč
v beachvolejbalové exhibici na Máchově jezeře

ryně republiky Kvapilovou a Bonnerovou.
A to hned dvakrát, nejdříve v postupové
části a pak ve finále. Veronika Dostálová
byla až do června také kapitánkou uhříněveského Studia Spor t, které přivedla ke
2. místu v Praze a tím k přímému postupu
na mistrovství republiky v šestkovém volejbalu. Byla také kapitánkou výběru Prahy
žákyň. V létě přestoupila do Olympu a to
hned do družstva juniorek, se kterým se
chystá na souboje v extralize. Byla vybrána
také do reprezentace ČR kategorie kadetek.
Z místa smečařky přešla na post libera, ale
všechny zkušenosti ze souboje nad páskou
určitě zužitkuje ve své druhé roli na písku
v další beachvolejbalové sezóně.
PaedDr. Jiří Baumruk
www.studiobaumruk.cz

Složení našeho Áčka nikoho nepřekvapí, neboť se v něm objevila známá trojice Petr Souček,
Tomáš Stoklasa a Pavel Martínek. Naopak v Béčku se objevily nové tváře. Již otřelého klubového reprezentanta Jirku Hrnčíře ml. doplnili Jarolím Horáček a Petr Pavlů.
Zahajovací utkání obstaraly týmy Albatros a Chodov. Na druhém kurtu se představily Čufty
a Sešlost. Hned úvodní zápasy ukázaly, že se bude na co koukat. V dalších zápasech již na antukové kurty nastoupili i naši zástupci. MAESTRO A vyzvalo hráče ASK Slavia Praha a od začátku
si udržovalo mírný náskok, který v obou setech proměnilo ve vítězství 10:7 respektive 10:8.
V souběžně hraném utkání si MAESTRO B
poradilo ve třech setech s týmem Ultima.
Po prvním prohraném setu 6:10, ve kterém
se naše nově sestavená trojice ještě
sehrávala, další dva sety zvládla lépe
a připsala si vítězství 10:4 a 10:8.
V dalším kole čekal Áčko daleko těžší
soupeř, tým Čufty. V prvním setu jsme po
nádherných výměnách a pěkném nohejbalu zvítězili 10:5. V setu druhém se soupeř
zlepšil, ale přesto jsme si udržovali malé
vedení až do stavu 6:5. Za tohoto stavu se
nám přestalo dařit a tým Čufty se čtyřbodovým trhákem ujal vedení 9:6. My jsme se ovšem nevzdali a několika přesně mířenými míči
jsme skóre obrátili v náš prospěch a vítězství 10:9 bylo na světě. MAESTRO B si v dalším svém
utkání poradilo s týmem Chodov 2:0 na sety (10:9, 10:7).
MAESTRO A v dalším zápase čekal tým Ultima. V prvním setu se projevilo podcenění soupeře, neboť vítězství v tomto zápase mělo být povinností. Úvod setu tomu také nasvědčoval, snadno jsme získali tříbodové vedení, které jsme drželi až do stavu 9:6. Desátý bod jsme ovšem
v tomto setu již nezískali a vítězství v setu darovali soupeři – 9:10. V dalších dvou setech jsme
již nenechali nikoho na pochybách, kdo je na kurtu pánem a soupeře smetli z kurtu 10:1 a 10:2.
Tak skvělý začátek nikdo z nás nečekal – po 5 odehraných zápasech mají naše týmy na svém
kontě 5 vítězství! Béčko v tomto kole narazilo na Sešlost a z kurtu si odneslo nelichotivou porážku
4:10 a 1:10.
Po zasloužené pauze nás čekalo klubové derby MAESTRO A versus MAESTRO B. Úvod zápasu patřil překvapivě Béčku, které se ujalo vedení 2:0. Až do poloviny setu si udržovalo malé vedení. Ve druhé polovině setu se již projevily zkušenosti Áčka, a tak vítězství 10:7 nám spadlo do
klína prakticky samo :-). Druhý set již patřil jednoznačně Áčku, které tak dokráčelo ke čtvrtému
vítězství výsledkem 10:5.
Nyní už bylo více než jasné, že MAESTRO A má turnaj rozehrán výborně a neskončit mezi prvními třemi by bylo zklamáním. Pro jistotu třetího místa zbývalo vyhrát jedno ze tří posledních
utkání. Béčko mělo reálnou šanci bojovat o 4. místo.
Další kolo svedlo proti sobě dosud neporažené MAESTRO A a tým Sešlost. Hned od prvních
míčů bylo jasné, že jsme narazili na zatím nejtěžšího soupeře. Než jsme se pořádně dostali do hry,
tak jsme set ztratili poměrem 3:10. Ve druhém setu jsme zlepšili svoji hru, soupeř se malinko
uspokojil, což vyústilo v naše vedení 8:7. Za tohoto stavu jsme několikrát útočili na zisk devátého
bodu, ale soupeř byl vždy dobře postaven a nakonec set získal v poměru 10:8. MAESTRO B se
utkalo s týmem Albatros, který si s “Béčkem“ poradil bez větších problémů dvakrát 4:10.
V předposledním kole MAESTRO A vyzvalo tým Chodov, se kterým si dle papírových předpokladů mělo hladce poradit. Bohužel zápas nás nezastihl v dobré pohodě a koncentraci a v každém
setu jsme museli dotahovat obrovský náskok soupeře (2:6, 1:6 a 0:6), což se nám ovšem ve
dvou případech povedlo a my nakonec po heroickém výkonu vyhráli 2:1 (8:10, 10:7 a 10:8).
MAESTRO B si v souběžně hraném zápase poradilo s ASK SLAVIA Praha. Po vyrovnaném průběhu vyhrálo až ve třech setech 9:10 a dvakrát 10:8.
V závěrečném kole Béčko změřilo síly v přímém souboji o 4. místo s týmem Čufty. Tým Čufty
byl nakonec šťastnější a vyhrál ve dvou setech 10:8 a 10:6. Na naší rezervu zbylo celkové páté
místo. Na Áčko čekal v posledním zápase Albatros. Bohužel od prvních míčů bylo jasné, že
v tomto zápase budeme tahat za kratší konec. Na soupeře jsme neměli a přes naši snahu a několik pěkných výměn jsme odešli poraženi hladce 4:10 a 4:10. Ani tento výsledek nám ovšem
nemohl pokazit radost z celkového třetího místa v turnaji.
Oba naše týmy předvedly, že po dlouhé době se nám v MAESTRO CLUBU sešla výborná nohejbalová parta, která může směle soupeřit s ostatními. Třetí a páté místo v konkurenci 8 týmů patří
k tomu nejlepšímu, co se členům nohejbalového oddílu ve své historii povedlo. Jen tak dál! Více
informací najdete na našich webových stránkách http://www.maestroclub.cz.
Petr Souček
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TJ Sokol Kolovraty
Rozpisy fotbalových
tréninků mládeže:
Mini (roč. 2001 a mladší)
středa 17.00-18.00 hod.

Srdečně Vás zveme do nově otevřeného sportklubu v Praze –
Kolovratech, které najdete v ulici Do Hlinek 754/7 u tenisových
kurtů v těsném sousedství fotbalového areálu a dětského hřiště.
Přijďte si posedět v příjemném prostředí. Nabízíme dobrou
kávu, zmrzlinu pro děti, točené pivo Stella Artois a Staropramen,
teplou a studenou kuchyni.
Návštěvníci mohou sledovat sportovní přenosy na velkoplošné obrazovce.
Dále nabízíme možnost uspořádání různých skupinových oslav.
Otevřeno:
Po – Pá: 13.00 - 22.00 hod.
So – Ne: 11.00 - 22.00 hod.
Kontakt:
724 070 964, 602 335 639

TĚŠÍME SE NA
VAŠÍ NÁVŠTĚVU

Černokostelecká 555
251 01 Říčany
tel./fax: 323 602 684
www.nabytekpraktik.cz

Mladší přípravka (roč. 1999-2000)
pondělí 16.30-17.45 hod.
úterý
16.30-18.00 hod.
čtvrtek 16.30-18.00 hod.
Starší přípravka (roč. 1997-98)
úterý
16.30-18.00 hod.
čtvrtek 16.30-18.00 hod.
Starší žáci (roč. 1993-96)
středa 17.00-18.30 hod.
pátek 17.00-18.30 hod.
Mladší dorost (roč. 1991-92)
pondělí 17.00-18.30 hod.
úterý
18.00-19.30 hod.
čtvrtek 18.00-19.30 hod.
Rádi mezi nás uvítáme nové malé
fotbalisty všech věkových kategorií.
Kontakty na trenéry jednotlivých
mužstev naleznete na
www.sokolkolovraty.cz

... inzerce
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KVĚTINY - KOLOVRATY
v provozovně Pohřební služby

REALEX s.r.o.,
Mírová 69, Praha 10 - Kolovraty
Telefon: 777 209 478

vazba - prodej
Provozní doba
Pondělí 06.00 - 16.30 hod.
Úterý 06.00 - 13.00 hod.
Středa 06.00 - 16.30 hod.
Čtvrtek 06.00 - 13.00 hod.
Pátek

06.00 - 16.30 hod.

Sobota 08.00 - 11.00 hod.

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.
Telefon: 26771 0335, 603 513 824
(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
Web: www.jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka
• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií •
• Výřezy diamantovou pilou •
• Výroba izolačních skel •
• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
- tloušťky, barvy, vzory! •

NOVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •
• rámování, paspartování •
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hledá pro nově otevřené obchodní centrum
- areál DODO v Kolovratech

manažerku prodeje realit
v Chorvatsku
se sídlem v Kolovratech
Požadavky: SŠ, PC, ŘP skupiny B,
zkušenosti s prodejem realit vítány
nabídky zasílejte na e-mail:
dokulil@raz-dva.cz
www.nemovitosti-chorvatsko.com

