číslo 4/2007

ZDARMA

Zpravodaj Městské části Praha Kolovraty

... inzerce

2

DOKY LIPNO
apartmány k pronájmu
www.dokyholiday.cz
tel: 607 922 523
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místě pobytu:
soukromý bazén a sauna
Aquaworld Lipno
Šumavská magistrála (běžky, kola)
lyžařské středisko Kramolín
bobová dráha
Golf resort Lipno
dětský koutek
sportovní centrum Point Lipno
jachetní přístav Marina
půjčovny sportovních potřeb (lyže, kola, lodě)
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Milí čtenáři,
kolovratské Infocentrum s knihovnou by si
mohlo bez uzardění přidat ke svému názvu i dovětek „galerie“. Jeho pravidelní návštěvníci vědí, že
začátkem každého měsíce se mohou těšit na vernisáž výstavy věnované nejen tvorbě výtvarníků,
ale také expozicím, které dokumentují události
z historie Kolovrat a okolí. K takovým patřila
i výstava s názvem Železnice ve třech staletích.
Do více než stoleté historie dráhy císaře Františka Josefa mohli nahlédnout
i návštěvníci výstavních sálů v Uhříněvsi či Strančicích, kam výstava během roku
doputovala. Nebývalému zájmu se těšily i textilní přehozy a dekorativní bytové
doplňky z dílny Dany Velehradské. Mezi regály knih jsou už jako doma také snímky členů fotoklubu Nekázanka či práce dětí z výtvarného kroužku při místní škole.
Naplněný plán výstav pro příští rok svědčí o tom, že výtvarníci si své zkušenosti předávají mezi sebou. Někteří si zadali termíny už na rok 2009.
Infocentrum do své nabídky klubových pořadů zařazuje i literární večery,
jejichž součástí bývají vernisáže výstav. K milým zážitkům letošního roku patřil
i podvečer kolovratských literátů. Vernisáže zadané pro místní výtvarníky bývají
pokaždé milou společenskou událostí.
Že Infocentrum není klasickou výstavní síní, je spíše výhodou. Jeho atypické
prostory jsou pro každého umělce výzvou pojmout instalaci po svém. Na zábradlí ochozů se dobře vyjímají nejen obrazy či fotografie, ale také třírozměrné artefakty. Některé z instalací byly tak zdařilé, že návštěvníci považovali exponáty za
nové dekorace knihovny. Jednoduše – vypadaly, jako by tam patřily.
Hezké vánoční a novoroční svátky přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tomu už rok, co jsem měl tu čest a možnost
Vás poprvé oslovit ze stránek našeho zpravodaje.
Nezdá se to, ale je to skutečně tak. Život prostě
utíká strašně rychle. Myslím, že nyní, na sklonku
roku, je ta pravá chvíle trochu se zastavit a ohlédnout za tím rokem odcházejícím, rokem 2007.
Z mého pohledu to byl rok hektický, neboť
každá nová práce vyžaduje plné nasazení, nejvíce
z pohledu orientace v ní a ve všech složitých problémech, které každodenní řízení obce přináší. Ale pojďme postupně.
Co nás v průběhu roku nejvíce zatížilo? Odpověď je myslím jednoduchá – byla
to výstavba železničního koridoru a nového mostu. Stavba probíhala téměř celý
rok a co se týče železnice, ještě stále není hotová. To je hodně nepříjemná situace, protože nese sebou spoustu problémů, jako jsou rozkopané chodníky,
nedodělané propustky pod tratí, všudypřítomné bláto. Problém je v tom, že harmonogram stavby byl takto skutečně nastaven a všechny ty zmíněné nedodělky
mají být odstraněny a uvedeny do původního stavu do konce března. Bohužel
městská část má přes všechnu snahu na tyto věci minimální vliv.
Co se týče mostu, ten je hotov, zprovozněn a funguje. Museli jsme ale přistoupit k jedné úpravě, a tou je jednosměrka v ulici Nad Dvorem. V příštím roce
chceme ještě vybudovat chodník. Zároveň začal platit zákaz vjezdu vozidel nad
6 tun, a to z obou stran komunikace K Říčanům.

Co nás nejvíc mrzí? Asi nutnost pokácení stromů v lokalitě kolovratského rybníku. Bohužel nebylo jiné cesty. Všechno špatné je však pro něco dobré a já
věřím, že celková revitalizace tohoto místa přinese nám všem jenom užitek. Toto
místo bude opět sloužit k posezení, procházkám, oddychu a vzájemnému sousedskému setkávání. Při této příležitosti bych se také rád zmínil, že již máme připravenu úpravu části prostoru bývalého kynologického cvičiště. Bude tam malý
park s lavičkami a novými cestami a navíc chystáme výsadbu dalších stromů.
Co nám udělalo největší radost? Těch věcí a událostí bylo v průběhu roku
mnoho. Nevím, kde mám začít dřív. Jsem rád, že se nám podařilo zachovat bezproblémový chod obce. To vše i díky penězům z magistrátu hlavního města.
Doufejme, že pražští radní budou vůči nám nadále štědří a že všechny ty dobré
vztahy, které s nimi máme, se nám bude dařit dále rozvíjet. Jen snad dva příklady za všechny – prvním je vybudovaná nová podlaha v hasičské zbrojnici a druhou důležitou událostí je zahájení stavby pavilonu školky a školy. Na to vše potřebujeme magistrátní zdroje, které také jsme také dostali.
Myslím, že můžeme být pyšní na všechny akce, které se během roku
v Kolovratech udály. Je to řada sportovních turnajů, Dětský den, Běh mezi stromy, Kolovratský parník, plesy, jarmarky a mnoho kulturních pořadů. Každé akci
se věnujeme zvlášť v jednotlivých číslech zpravodaje.
Sami vidíte, že toho skutečně není málo, co se v Kolovratech během roku
událo. Já si myslím, že převažuje to hezké, co nás všechny těší a kvůli čemu
tady rádi žijeme.
Co nás v příštím roce čeká? A zase toho nebude málo. Jsme však na to připraveni a chceme se poprat o nové věci, o nové projekty a dokončit ty stávající,
které náš společný život v obci ještě více zlepší.
V prvé řadě je to dotažení hřiště s umělou trávou a zkvalitnění celého areálu
prostřednictvím nových staveb pro sportovní vyžití. Čeká nás dokončení školky
a školy, což je vskutku velký úkol. Čeká nás postupná rekonstrukce a výstavba
nových chodníků, výsadba nových stromů apod. Určitě nám život přinese ještě
další věci, příjemné i nepříjemné. Například bychom neradi řešili tak velké množství kradených kanálů a okapů jako letos. Ale to jen tak na okraj.
Na závěr bych Vám, vážení spoluobčané, chtěl popřát krásné prožití nadcházejících vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008.
Ing. Michal Habart, starosta

Zamyšlení místostarostky
Nastává nejkrásnější doba v roce, čas, kdy je ve
vzduchu cítit něco posvátného, čas největších svátků v roce. Jsou chvílí zastavení, chvílí přemýšlení
a chvílí, kdy dodržujeme tradice a zvyky, které již
dodržovali naši dávní předci, a při nichž si uvědomujeme historické a náboženské souvislosti… I ti
nejotrlejší z nás podléhají jejich kouzlu; kouzlu touhy
obdarovat své blízké, být k nim pozorní, dát jim
najevo, že je máme rádi. Necháváme se jimi nést,
pečeme cukroví, zdobíme stromečky a zpíváme
koledy. Vánoce určitě nejsou jen chvílí radosti a štěstí. Jsou oslavou lidské pospolitosti a proto mohou být pro některé z nás i smutné. Vzpomeňme si, že jsou mezi
námi lidé, kteří jsou sami, lidé, pro které jsou zvláště tyto svátky hodně těžké.
Uvědomují si v tyto dny více než kdy jindy, že nemají s kým se dělit o svoji lásku.
Bylo by hezké, kdybychom si to my ostatní uvědomili a byli k nim v této době ještě
chápavější a třeba se u nich zastavili na kus řeči a pohladili je dobrým slovem.
Krásné prožití vánočních svátků Vám všem
přeje Vladimíra Jechová Vápeníková, zástupkyně starosty
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... informace z městské části

Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■ Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium Městské části Praha – Kolovraty pro
rok 2008, které bude platit do doby, kdy
bude schválen rozpočet magistrátu a státu.
Zatímco v tomto roce hospodařily Kolovraty
s 12,477 milionů korun, v příštím roce by
měly vystačit s částkou 12,161 milionů
korun. Podrobnější informace k rozpočtu
jsou zveřejněny na Úřední desce kolovratských webových stránek.
■ Výkupem pozemků od soukromníků za
necelých 900 tisíc korun získají Kolovraty
další plochy pro výsadbu stromů.

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)
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Stavebním firmám musí vjezd na hřbitov povolit úřad
Nájemci hrobových míst a stavební firmy provádějící úpravy či stavební práce na hrobových a urnových místech v areálu hřbitova jsou povinni v předstihu požádat o písemný
souhlas ke vstupu nebo vjezdu.
Souhlas vydává na základě žádostí odborných firem s oprávněním pracovat na pohřebištích
odbor správy majetku ÚMČ Praha - Kolovraty na příslušných interních formulářích. Pokud si pozůstalí přejí uložit rakev do země, i v tomto případě je nutné mít písemný souhlas ke vstupu či vjezdu na hřbitov. Po skončení úprav či stavebních prací na hrobových místech jsou nájemci i stavební firmy povinni uvést okolí místa na své náklady do pořádku.
Při uložení ostatků zemřelého (v rakvi či urně) do pronajatého místa je povinností nájemce hrobového místa písemně nahlásit odboru správy majetku jméno zemřelého, datum úmrtí a způsob
uložení (rakev, urna).

O kontejnery na ukládání bioodpadu je malý zájem
Dotazník, kterým pražský magistrát zjišťoval zájem o kontejnery měnící bioodpad v žírný kompost, vyplnilo a odevzdalo na kolovratský úřad pouze 55 majitelů domů. Vzhledem k celkovému
počtu 800 domácností je to malé procento - když vezmeme v úvahu, že dotazů na ukládání odpadu ze zahrádek je daleko více.

Velkoobjemové kontejnery přistaví obec už na jaře
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů:
úterý 11. 3. stanoviště 1, 2, 3
úterý
9. 9.
úterý
8. 4. stanoviště 1, 2, 3, 4
úterý 14. 10.
úterý 13. 5. stanoviště 1, 2, 3
úterý 18 .11.
úterý 10. 6. stanoviště 1, 2, 3

stanoviště 1, 2, 3
stanoviště 1, 2, 3
stanoviště 1, 2, 3

Legenda ke stanovišti:
1)
2)
3)
4)

U Vodice
Albíny Hochové – nad vlakovou zastávkou
Mírová – parkoviště pod kostelem
Lipany – náves

Změna termínu a četnosti vyhrazena.
Kontejnery budou přistaveny vždy v odpoledních hodinách, ovšem přesnou hodinu přistavení
nelze z technických důvodů určit.
Odbor správy majetku žádá původce domovního odpadu, aby přistavili sběrné nádoby
(popelnice) na místo přistavení pouze v den svozu. Nádoby nelze ponechávat na veřejném prostranství trvale po celý rok.

Občanky bez strojově čitelných údajů přestanou platit
Dnem 31. prosince 2007 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“ s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Výměna občanských průkazů za strojově čitelné legitimace je bezplatná.
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... informace z městské části

Volejte 156 nebo 158, urychlíte zásah policie
Ještě v dnešní době se nezřídka setkáváme s tím, že někteří občané se jako za
starších dob, kdy existovaly Místní národní výbory, stále obracejí prakticky se vším
na pracovníky Úřadu městské části. Domníváme se, že bychom měli do podobných
záležitostí vnést trochu pořádku.
Od tehdejších místních národních výborů vedených předsedou se již mnohé změnilo. Staré
zákony a vyhlášky již neplatí, jednotlivé úřady mají nové kompetence a nové zákony jasně stanovují, jakým činnostem se ten který správní orgán věnuje.
Samozřejmě, že není v možnostech běžného občana vyznat se v tom, co kterému orgánu patří.
Je třeba si ale uvědomit, že oznámení události (např. znečištění komunikací v okolí staveb) pracovníkovi ÚMČ není zrovna to nejsprávnější řešení. Není totiž v silách kteréhokoli pracovníka
ÚMČ zajistit okamžitá a účinná opatření k odstranění problému. Úředník není ani technicky schopen zjistit skutečný stav věci a zjednat nápravu. Nezdržujme jej tedy záležitostmi, které mu v podstatě ani nepřísluší, a nechme jej konat jeho práci, které má zcela jistě dost. A že to není práce
malá, je určitě v naší městské části vidět.
Právě v takových případech je třeba volat 156 nebo 158. Městská policie i Policie ČR je povinna oznámení neprodleně prověřit a učinit příslušná opatření. Hlídka přijede na místo a podle
daných skutečností událost na místě vyřeší v rámci platných zákonů. Popřípadě problém zdokumentuje a předá jej k řešení tomu správnímu orgánu, kterému patří dle místní a věcné příslušnosti. Pouze takový způsob je správný, rychlý a většinou i účinný.
Stále se ale ve velké míře setkáváme s tím, že mnozí občané prostě zvednou telefon a zavolají na „úřad v Kolovratech“. Pracovníkům úřadu pak ale stejně nezbývá nic jiného, než zavolat
Městskou policii nebo Policii České republiky. Problém je v tom, že tímto zbytečným přenášením
informací dochází ke skutečnostem, které můžou velice zpomalit, či dokonce znemožnit případný nutný zákrok. A to ke škodě všech občanů. Předaná informace se k nám může dostat později, popřípadě může být již zkreslená.
Ideální pro každou hlídku Městské policie je vždy přímá informace od oznamovatele. S oznamovatelem pak můžeme bezprostředně komunikovat, společně navrhovat řešení, a v případě potřeby
jej i osobně kontaktovat. Jen takto lze neprodleně zakročit. Pokud má ale hlídka v opačném případě informace pouze zprostředkované, musí je dále dohledávat, popřípadě zjišťovat nové. S každou
další minutou se pak snižuje možnost úspěšného zákroku. Vlivem těchto přidružujících faktorů pak
může dojít i k tomu, že oznámení již nelze vyřešit. Pozdější nespokojenost s výsledkem řešení jde
tedy většinou na vrub skutečnosti, že oznámení putovalo tam, kam putovat nemělo.
S trochou nadsázky lze říci, že je to stejné, jako když se nám zanese komín, a my si zavoláme
truhláře. Pomozte nám rychle a účinně zasáhnout právě ve chvíli, kdy je to potřeba a volejte 156
nebo 158. Rádi přijedeme, a budeme se snažit zabránit všem negativním skutečnostem, které
Vladimír Bačák
trápí kolovratské a lipanské občany.
velitel strážníků MP v Kolovratech

Kamiony si už nebudou zkracovat cestu přes Kolovraty
Nové dopravní značky umístěné u silnic přivádějících dopravu do Kolovrat by
měly řidičům nákladních automobilů s hmotností vyšší než 6 tun zamezit bezdůvodně projíždět obcí.
Nové značky jsou osazeny u vjezdu do Kolovrat z Černokostelecké ulice a také v ulici K Říčanům u čistírny odpadních vod, zatímco donedávna byly pouze u železničního přejezdu. „Omezení
neplatí pro vozidla dopravní obsluhy. Řidiči náklaďáků, kteří do obce vjedou, musí být připraveni
předložit policejní hlídce doklady o tom, že vezou zboží,“ vysvětluje velitel kolovratských
strážníků Vladimír Bačák. Obyvatelům Kolovrat, kteří si přejí nová dopravní značení v obci včetně
retardérů nebo nových přechodů, vzkazuje, aby využili úřední hodiny ve středu od 13 do 18 hodin
anebo si na čísle 607 956 488 domluvili schůzku na jinou dobu.
Strážníci se v poslední době setkávají také s porušováním zákazu vjezdu řidičů, kteří vjíždějí
do jednosměrné ulice Pod Zastávkou od vlakového nástupiště nebo vjedou do ulice přímo ze
svého domu. „Pokud bude ulice namrzlá a řidič s nezodpovědným motoristou v protisměru nepo-oujčítá, mohlo by se stát neštěstí,“ varuje obecní policista.
V minulém čísle Kolovratského zpravodaje vyplynulo z vyjádření strážníků MP, že v souvislosti s výstavbou železničního koridoru se nevyskytly žádné větší škody. Aby nedošlo
k nepřesnému výkladu tohoto sdělení, považuji za nutné tuto informaci přeformulovat.
Škody, které vznikaly provozem těžké techniky na komunikacích v naší městské části (silnice, chodníky, zeleň) průběžně monitorovali a dokumentovali pracovníci ÚMČ. Úředníci je
pak projednávali s investorem stavby a jednali o jejich nápravě. Škody, které vznikly občanům
na soukromém majetku však strážníci nezaznamenali, žádné jim nebyly nahlášeny a z tohoto
Vladimír Bačák
stavu také informace o průběhu výstavby koridoru vycházela.

Ostatky vojáků našly
důstojnější místo
Na kolovratském hřbitově koncem
září exhumovali odborní pracovníci
Lidového spolku péče o německé
válečné hroby z Kasselu ostatky
německých vojáků, kteří byli v roce
1945 pochováni ve společném hrobě.
Tito vojáci nepřežili pochod do zajateckého tábora a zemřeli vysílením.
Podle potvrzení o exhumaci bylo nalezeno čtrnáct vojáků a dva z nich byli předběžně identifikováni. Tělesné pozůstatky
byly přemístěny do památníku obětí druhé
světové války v Praze. Prozatím jsou uloženy ve vojenském objektu Brdy pod čísly
4516 až 4529. Na hřbitově byly také nalezeny dvě lžíce, kapesní hodinky a zubní kartáček.

Lidový spolek péče o německé válečné
hroby je humanitární organizací, která je
pověřena vyhledáváním hrobů padlých
německých obětí v cizině a tím uctívá jejich
památku. Spolek informuje pozůstalé
o nálezech hrobů a jejich údržbě, ale také
organizuje setkávání mladých lidí na místech, kde jsou uloženy ostatky obětí válečných konfliktů.
Tato organizace, která dnes sdružuje 1,3
milionů členů, vznikla 16. prosince 1919. Už
počátkem třicátých let se podařilo vybudovat mnoho válečných hrobů, avšak v době
války se nacisté snažili činnost spolku omezovat. Po roce 1946 byla jenom na území
Německa zahájena výstavba čtyř stovek
válečných pohřebišť. Své poslání plní spolek
i v Evropě a Severní Africe. Dnes pečuje
o více než šest stovek válečných pohřebišť
ve čtyřiceti státech, kde je pohřbeno 1,7
milionu válečných obětí. Pro spolek pracuje
13 tisíc dobrovolníků a 560 profesionálů.
Po politických změnách ve Východní
Evropě mohl spolek začít působit i ve
státech bývalého východního bloku, kde za
druhé světové války padly tři miliony německých vojáků, což je dvojnásobný počet těch,
kteří odpočívají na pohřebištích v Západní
Evropě. Mnohé z hrobových míst jsou však
těžko k nalezení, řada z nich je zrušena,
zastavěna nebo vyplundrována. Přesto se
podařilo v těchto zemích obnovit nebo nově
postavit přes 150 hřbitovů obětem druhé
světové války, a stejný počet pietních míst
vznikl i obětem války předchozí.
Jiří Missbichler

... doprava
Modernizace trati
jde do závěrečné fáze
Na začátku prosince skončily na prvním úseku IV. železničního koridoru
(Strančice-Hostivař) hlavní modernizační
práce. Rekonstrukce trati do Strančic se
tak blíží k závěru.
Dokončovací práce se v plném proudu
rozeběhnou opět na jaře. V dubnu by mělo být
zapojeno definitivní zabezpečovací zařízení. Po
jeho aktivaci bude na kolovratské zastávce spuštěn rozhlas, který bude automaticky hlásit
příjezdy jednotlivých vlaků a jejich případná
zpoždění. V tomto období také dokončí zhotovitelská firma přechod přes trať. Na konci července bude stavba předána investorovi, do té doby
však musíme počítat s řadou krátkodobých
výluk. Při nich bude upravena geometrická poloha kolejí a uskuteční se závěrečná regulace trolejového vedení. Po ukončení všech prací bude
na trati zvýšena rychlost na vyprojektovanou
hodnotu. Na jaře a v létě budou pokračovat intenzivní práce na druhém rameni benešovské trati.
Celý čtyřicetikilometrový úsek z Hostivaře do
Benešova bude dokončen do května 2010.

Nový projekt propojí
centrum Prahy s okolím
Od platnosti nového jízdního řádu byly
vlaky pražské příměstské dopravy označeny novým modro-bílým symbolem „S“.
Jde o první část produktu Esko – „Spojení
pro město“, který člení příměstskou
dopravu do linkového systému.
Každá linka je označena písmenem S a příslušným číslem. Cestující na benešovské trati se
budou setkávat s označením S9, po rozšíření
projektu přibude na trati další linka (StrančicePraha-Lysá nad Labem), která zkrátí interval
mezi jednotlivými spoji. Během několika let se
počítá i se zavedením linky, která bude obsluhovat lokality pražské aglomerace po celou noc.
Esko je společný projekt Českých drah,
Dopravního podniku Praha, Regionálního organizátora pražské integrované dopravy a Středočeského kraje. Posílena byla také vzájemná propagace přestupních uzlů, která zlepší návaznost
vlaků a městské hromadné dopravy.
Aleš Ondrůj, ředitel Odboru marketingu
v osobní dopravě Českých drah, k tomu dodává:
„Začínáme s první etapou, na kterou budou
postupně navazovat další kroky, jejichž cílem je
stejně výkonný systém aglomerační železniční
dopravy, jaký znají cestující například z Vídně, či
dalších měst.“ České dráhy také vyhodnocují
případnou akceptaci produktu SMS jízdenka ve
vlaku. V dalších letech budou na území hlavního
města zprovozněny nové vlakové zastávky –
Rajská zahrada, Vyšehrad, Karlín, Podbaba,
Výstaviště, Zahradní Město, které kromě
výhodnější dostupnosti některých lokalit, nabídnou také přestupní vazby na prostředky Pražské
integrované dopravy.
Již na pěti tratích v okolí Prahy jsou pravidelně
do provozu nasazovány moderní soupravy City
Elefant. České dráhy počítají do budoucna
s jejich provozem i na benešovské trati.
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Doprava o Vánocích se přizpůsobuje cestujícím
Během vánočního a novoročního období se každoročně upravuje provoz na železnici a v Pražské integrované dopravě. Tímto opatřením tak jednotliví dopravci reagují na přepravní poptávku cestujících. Přinášíme
souhrnný přehled změn na benešovské trati a na autobusových linkách č. 267 a 268.

Železnice, trať Praha-Benešov (osobní vlaky)
23. prosince: Vlaky budou jezdit podle nedělních jízdních řádů.
24. prosince:
Směr Benešov
V ranních a dopoledních hodinách doprava jako v neděli.
Odpoledne a večer nepojedou vlaky s odjezdem z Kolovrat ve 13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08 hod.
Poslední vlak odjede z Kolovrat v 18.38 hod. (z Prahy hl.n. v 18.15 hod.). Tímto spojem bude na Štědrý den
ukončen provoz osobních vlaků ve směru na Benešov.
Směr Praha
V ranních a dopoledních hodinách doprava jako v neděli.
Odpoledne a večer nepojedou vlaky s odjezdem z Kolovrat ve 14.56, 15.56, 16.56, 17.56, 18.56 hod.
Poslední vlak odjede z Kolovrat v 19.26 hod. Tímto spojem bude na Štědrý den ukončen provoz osobních
vlaků ve směru na Prahu.
25. prosince:
Směr Benešov
První ranní vlak na Benešov pojede z Kolovrat ve 04.38 hod. (z Prahy hl.n. ve 04.15 hod.)
Směr Praha
První ranní vlak na Prahu pojede z Kolovrat v 05.26 hod.
Celý den je provoz podle nedělního jízdního řádu.
26. prosince:
Celý den provoz podle nedělního jízdního řádu.
31. prosince:
Směr Benešov
Během dne provoz vlaků jako v pracovní den. Večer nepojedou vlaky s odjezdem z Kolovrat v 18.08 hod.,
19.08 hod. Poslední vlak na Benešov odjede z Kolovrat v 19.38 hod. (odjezd z Prahy hl.n. v 19.15 hod.).
Ostatní večerní spoje jsou zrušeny.
Směr Praha
Během dne provoz vlaků jako v pracovní den. Poslední vlak na Prahu odjede z Kolovrat ve 20.26 hod. Ostatní
večerní spoje na Prahu jsou zrušeny.
1. ledna:
Směr Benešov
První ranní vlak odjede z Kolovrat ve 04.38 hod. (z Prahy hl.n. odj. ve 04.15 hod.).
Směr Praha
První ranní vlak na Prahu pojede z Kolovrat v 05.26 hod.
Celý den provoz podle nedělního jízdního řádu.

Autobusy
23. prosince: Provoz obou autobusových linek podle sobotních jízdních řádů
24., 25., a 26. prosince:
Linka č. 267
Do odjezdu spoje v 18.26 hod. ze zastávky Háje provoz podle nedělního jízdního řádu. Dále je zaveden zvláštní
jízdní řád. Odjezdy autobusů ze stanice Háje směr Lipany: 19.14, 20.14, 21.14, 22.14, 23.14, 00.34 hod.
Do odjezdu spoje v 18.20 hod. ze zastávky Škola Kolovraty provoz podle nedělního jízdního řádu. Dále je zaveden zvláštní jízdní řád. Odjezdy autobusů ze stanice Škola Kolovraty směr Háje: 19.42, 20.42, 21.42, 22.42,
23.42 hod.
Linka č. 268
Poslední spoj linky č. 268 odjíždí v těchto dnech z Depa Hostivař v 17.55 hod. Od této doby
musejí cestující ve směru od Depa Hostivař přestoupit v Uhříněvsi na autobus č. 267.
29., 30. prosince, 01. ledna:
Linka č. 267
Do odjezdu spoje v 18.26 hod. ze zastávky Háje provoz podle nedělního jízdního řádu. Dále je zaveden zvláštní jízdní řád. Odjezdy autobusů ze stanice Háje směr Lipany: 19.14, 20.14, 21.14, 22.14, 23.14, 00.34 hod.
Do odjezdu spoje v 18.20 hod. ze zastávky Škola Kolovraty provoz podle nedělního jízdního řádu. Dále je
zaveden zvláštní jízdní řád. Odjezdy autobusů ze stanice Škola Kolovraty směr Háje: 19.42, 20.42, 21.42,
22.42, 23.42 hod.
Linka č. 268
Poslední spoj linky č. 268 odjíždí v těchto dnech z Depa Hostivař v 17.55 hod. Od této doby musejí cestující
ve směru od Depa Hostivař přestoupit v Uhříněvsi na autobus č. 267.
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31. prosince:
Linka č. 267
Do odjezdu spoje ve 20.17 hod. ze zastávky Háje provoz podle jízdního řádu platného ve všední den. Dále je
zaveden zvláštní jízdní řád. Odjezdy autobusů ze stanice Háje směr Lipany: 21.14, 22.14, 23.14, 00.34,
01.24, 02.14 hod.
Do odjezdu spoje ve 20.17 hod. ze zastávky Škola Kolovraty provoz podle jízdního řádu platného ve všední
den. Dále je zaveden zvláštní jízdní řád. Odjezdy autobusů ze zastávky Škola Kolovraty směr Háje: 20.42,
21.42, 22.42, 23.42, 01.02., 01.52 hod.
Linka č. 268
Poslední spoj linky č. 268 odjíždí na Silvestra z Depa Hostivař v 19.52 hod. Od této doby musejí cestující ve
směru od Depa Hostivař přestoupit v Uhříněvsi na autobus č. 267.
Ve stanici metra C bude ve večerních hodinách zajištěn přestup mezi metrem a autobusem. Poslední metro
k autobusu č. 267 bude z centra (stanice Muzeum) odjíždět v 00.12 hod.
Změny v dopravě o svátcích jsou uvedeny na stránkách Dopravního podniku http://www.dpp.cz .

Tarifní změny na železnici
a v pražské hromadné dopravě
Změna jízdného na železnici
V neděli 09. prosince 2007 vstoupil v platnost nový jízdní řád železniční dopravy a Pražské integrované
dopravy. Od stejného data také došlo k optimalizaci jízdného na síti Českých drah. Převratnou novinkou je
zrušení pásmového tarifu, cestující tak nově zaplatí jen za skutečně projeté kilometry. Díky této koncepci
nedochází u všech relací pouze ke zdražení, ale naopak některé cesty vlakem zlevní.
Například obyčejné jízdné z Kolovrat do Prahy stálo do 8. prosince 28 Kč, zatímco po změně 27 Kč.
Základy nové tarifní koncepce:
• Spravedlnost - cestující platí za přesně ujetý počet kilometrů, ruší se tzv. pásmový tarif
• Zrušení příplatků na vlaky EuroCity a InterCity
• Zjednodušení systému tarifních nabídek ČD
• ČD Bonus – zákaznický program pro cestující, možnost čerpání slev u smluvních partnerů
• REGIONet Labe – Elbe, nová integrovaná síťová jízdenka pro levné cestování v Ústeckém kraji a oblasti Drážďan
Jak cestovat výhodněji?
Cestující, kteří chtějí cestovat ve vlacích Českých drah výhodněji si mohou pořídit takzvanou In-kartu
s aplikací In-zákazník (existují různé modifikace - pro děti do 15 let, cestující starší 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP/P) nebo s aplikací In-junior, případně In-Senior.
Aplikace In-zákazník bude stát i nadále 600 Kč a klientovi platí tři roky. Jedná se o nejrozšířenější nabídku mezi zákazníky Českých drah. Od 09. prosince držitel této karty získá:
• 25% slevu z obyčejného jízdného
• 25% slevu ze zpátečního jízdného (zpáteční jízdné je nově o 10% nižší než obyčejné, držitel aplikace
In-zákazník tak při cestě tam a zpět získá celkem slevu 32,5% z obyčejného jízdného)
• 25% slevu na traťové jízdenky (týdenní, měsíční a čtvrtletní)
Původní rozdělení ceníků na obyčejné a zákaznické jízdné, jízdné pro aplikaci In-junior apod. se ruší.
Veškeré slevy budou vypočteny přesnou procentuální hodnotou z obyčejného jízdného.
Informace o tarifu Českých drah, obchodní nabídky, slevy a ceníky lze najít v předpisu TR10 viz.,
http://www.cd.cz/static/tr10/9.12.2007/tr10_22.pdf.
Také v osobní pokladně cestujícím poradí, který druh jízdního dokladu je pro jeho cesty nejvýhodnější.
České dráhy nabízejí řadu zajímavých nabídek a slev, informovaný zákazník tak může při cestování ušetřit
nemalé peníze.
Nejvýhodněji z Kolovrat
Pro cestu vlakem z Kolovrat do Prahy zůstává nejvýhodnější použít předplatního kuponu Pražské integrované dopravy nebo plnocenné přestupní jízdenky. Tu si cestující označí před nástupem do vlakové jednotky
ve žlutém označovači na zastávce. V Praze může tuto jízdenku následně využívat i v ostatních dopravních
prostředcích až do vypršení její časové platnosti.
Změny cen jízdného v městské hromadné dopravě v Praze
Od 01. ledna 2008 se také mění ceny v pražské hromadné dopravě. Plnocenná přestupní jízdenka bude
nově stát 26,- Kč (nyní 20,- Kč), plnocenná s omezenou platností 18,- Kč (nyní 14,- Kč).
Za roční kupon cestující zaplatí 4 750,- Kč (nyní 4 150,- Kč), za měsíční 550,- Kč (nyní 460,- Kč) a za
čtvrtletní 1 480,- Kč (nyní 1 260,- Kč).
Podrobnější přehled je na stránce http://www.dpp.cz/index.php?q=cs/jizdne-na-uzemi-hl-m-prahy-od-11-2008 nebo http://www.ropid.cz/cz/tarif-dod2.htm
Jednotlivé jízdenky a klasické časové (měsíční, čtvrtletní a roční) kupony na rok 2008 budou v prodeji
od 17. prosince 2007

Jízdenka z mobilu
je rychlá a praktická
V polovině listopadu zavedl Dopravní podnik
Praha ve spolupráci se všemi mobilními operátory nový produkt – SMS jízdenku. Vychází tak
vstříc všem cestujícím, kteří si před použitím
dopravního prostředku nemohou zakoupit jízdní
doklad v předprodeji. Do 31. prosince 2008 funguje tato služba v režimu zkušebního provozu.
Výhody SMS jízdenky
• SMS jízdenku je možno zakoupit kdykoliv
a kdekoliv.
• Cena SMS jízdenky činí 20,- Kč (včetně DPH)/
(od 01.01. za 26,- Kč), cestující tedy nezaplatí ani o korunu více.
• SMS jízdenka je přestupní a její platnost je 90
minut.
• SMS jízdenka je platná na celém území hlavního města Prahy
Postup při nákupu SMS jízdenky
1. do mobilního komunikačního zařízení napište
text: DPT
2. odešlete na telefonní číslo 902 06 20
Přibližně do dvou minut přijde SMS jízdenka.
Tento časový údaj je pouze orientační. Na displeji mobilního komunikačního zařízení se zobrazí
SMS jízdenka.
Základní podmínky
• SMS jízdenka neplatí ve vlacích Českých drah
• SMS jízdenku lze použít v pásmu P k úhradě
přepravného za psa beze schrány
• Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již
přijatou platnou SMS jízdenkou na svém
mobilním komunikačním zařízení. Při přepravní kontrole je cestující povinen předložit na
výzvu pověřené osoby dopravce SMS jízdenku a reálným způsobem umožnit ověření její
platnosti. Zakoupením SMS jízdenky cestující
souhlasí s tím, že k ověření platnosti této jízdenky předloží k nahlédnutí přepravnímu kontrolorovi nebo jiné pověřené osobě dopravce
mobilní komunikační zařízení pro ověření
veškerých přijatých dat SMS jízdenky (tj.
nejen samotného textu přijaté SMS zprávy, ale
též i jejích dalších detailů).
Vzor SMS jízdenky:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jízdenka přestupní 20,- Kč
duplikát
Platnost:
od 28.10.07 13:20
do 28.10.07 14:50
pouze v pásmu P
YrQPtMKs7 /12345
Závěrem
Cílem příspěvku nebylo vyjmenovat všechny
obchodní nabídky a slevy, ale upozornit na nový
způsob odbavení cestujících v dopravních prostředcích.
připravil Tomáš Bezouška

... rozvoj obce
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Křižovatka s Kutnohorskou silnicí bude zahloubena pod terén
Rekonstrukce železničního koridoru,
výstavba nového pavilonu mateřské školy,
nová příjezdová silnice do Kolovrat – to jsou
hlavní témata, ke kterým se opět vyjadřoval
předseda stavební komise kolovratského
zastupitelstva RNDr. Ivo Chytil.
Na podzim skončily hlavní výlukové práce
na rekonstrukci trati v úseku UhříněvesŘíčany. Pane předsedo, jak hodnotíte tuto
náročnou stavební činnost?
Modernizace železničního koridoru ovlivňovala celý rok život v naší městské části.
Během zimních a především jarních měsíců
budou probíhat již jen dokončovací práce protihlukové stěny se budou stříkat nazeleno
a kolem nich budou vysazovány popínavé
rostliny. Přestože nám stavba přinesla řadu
nepříjemností, žádné velké komplikace jsme
nezaznamenali. Zhotovitel by měl uvést vše
do původního stavu do předání stavby investorovi.

Foto Lucie Hofmanová

Schodiště od zastávky k lávce pro pěší
zatím nebylo rekonstruováno. Počítá se
v nejbližší době s jeho úpravou?
Schodiště, které vede od nástupiště k lávce
pro pěší, nebylo investorem koridoru zahrnuto
do projektu. Tato plocha tedy bude upravena
městskou částí až po přidělení finančních prostředků.
Jaké jsou nové informace o silničním
okruhu kolem Prahy? Kdy začne jeho realizace?
Jak jste byli již informováni v letošním roce
se nám po řadě náročných jednáních podařila
významná dohoda s Ředitelstvím silnic a dálnic o způsobu realizace silničního okruhu,
stavby č. 511 u Kolovrat, Říčan a Lipan.
Úmluva respektuje požadavky obyvatel
a investorovi zajišťuje nekonfliktní přípravu
stavby. Všechny zásady přijaté na jednáních
stále platí, nové informace o samotné stavbě
nejsou zatím k dispozici. Termín výstavby je
odvislý od územního řízení a vydání stavebního povolení. Dovoluji si odhadnout, že reálné
zahájení stavby by mohlo být někdy v roce
2009.
Bude také křižovatka silničního okruhu
u hřbitova zahloubena pod terén a doplněna
valem?
Křižovatka s Kutnohorskou silnicí bude též
výrazně pod terénem, neboť na ní bude nava-

zovat tunel Na Vysoké. Kutnohorská silnice
zůstane ve stávajícím výškovém profilu, silniční okruh bude tuto současnou komunikaci
podcházet. Základ křižovatky by měl být zhruba 300 metrů od vznikající zástavby U Donáta.
Také v okolí této křižovatky je plánována
výsadba zeleně. Navíc mezi zástavbou
U Donáta a Kutnohorskou silnicí vznikne zóna
drobných provozoven, které též eliminují hluk.
Jakmile budou známé další informace
o Pražském silničním okruhu, občanům je
prostřednictvím Kolovratského zpravodaje
samozřejmě sdělíme.
Ve druhé polovině letošního roku probíhaly intenzivní práce na stavbě jižní části
komunikace, která v budoucnu propojí ulici
Albíny Hochové s Kutnohorskou silnicí.
Jakou úlohu bude plnit tato silnice?
Tato spojka bude alternativní cestou pro
výjezd řidičů ve směru na Uhříněves.
Zprovozněním komunikace se tak ulehčí
nepříjemnému hrdlu V Kuťatech. Výstavbu
zajišťuje Magistrát a další postup bude záviset
na jím uvolňovaných prostředcích.
Nová silnice však nebude výhradně sloužit
jako hlavní komunikace pro nájezd na
Kutnohorskou silnici. Během několika let by
mělo podle Územního plánu dojít k realizaci
další komunikace z ulice Za Podjezdem. Tato
silnice, která povede po okraji zástavbové
oblasti, se pak stane primární spojovací silnicí Kolovrat a Uhříněvsi.
Také v areálu Mateřské školky se začalo
na podzim stavět. Ve kterém období bude
nový pavilon dokončen a předán dětem do
užívání?
Po nejrůznějších peripetiích se podařilo
výstavbu nového pavilonu Mateřské školy
zahájit. Všichni tak stále věříme, že se podaří
objekt dokončit do začátku nového školního
roku.

Foto Blanka Oujezdská

V minulém Kolovratském zpravodaji jste
se zmiňoval o možné výstavbě nového obytného souboru v Lipanech. Jaké stanovisko
přijalo Zastupitelstvo městské části k tomuto zamýšlenému projektu?
Vedení městské části Praha-Kolovraty ve
spolupráci se stavební komisí se rozhodlo
závažné změny v Územním plánu projednávat
s občany dříve než je bude předkládat zastupi-

telstvu. Zastupitelé měli možnost se seznámit
s uvažovanými návrhy změn Územního plánu
na pracovním jednání se stavební komisí. Na
tomto jednání bylo dohodnuto, že tento návrh
změny bude předložen zastupitelstvu pouze
tehdy, podpoří-li ho občané Lipan. Proto došlo
k setkání s obyvately Lipan, které zorganizovalo občanské sdružení Praha – Lipany.
Přítomní občané vyslovili požadavek, aby byl
přesně charakterizován záměr nové výstavby
(např. regulačním plánem) a dali najevo obavy
z nedostatku vybavenosti území pro další
nárůst obyvatel (škola, kapacita komunikací,
věková skladba obyvatelstva apod.). Z těchto
důvodů se proti této změně Územního plánu
postavili. V souladu s dohodou z pracovního
jednání zastupitelstva a stavební komise,
nebyl tento návrh změny Územního plánu
zastupitelstvu předložen.
Počítá se s úpravou silnice z Kolovrat do
Lipan a její doplnění o chodník?
S touto opravou se počítá a to včetně vybudování chodníku nebo cesty pro pěší. Přípravu
zdržuje nutnost dořešit majetkoprávní vztahy
k některým pozemkům pod komunikací
a chodníkem. Samozřejmě bude nutné sehnat
nezbytné finanční prostředky.
Jak bude řešena situace v ulici Nad
Dvorem - silnice od sídliště Mladotova
k novému nadjezdu přes trať? Silnice zde
byla zúžena a navíc je bez chodníků.
Výstavba chodníku je limitována nedostatečným prostorem (z jedné strany soukromá
zahrada a z druhé strany v zemi uložené sítě).
Vedení městské části se však podařilo docílit,
aby tato část komunikace byla jednosměrná
a v současné době usiluje také o vybudování
chodníku alespoň s minimální šířkou.
Jaké významné stavby se budou realizovat v příštím roce?
V příštím roce budou pokračovat všechny
stavby, které byly letos započaté. Tedy výstavba již zmiňovaného objektu v areálu mateřské
školy a práce na severní spojovací komunikaci. V Kolovratech bude také probíhat další
zástavba, v místech, určených územním
plánem. Městská část již nebude investorem,
ale bude se v tomto směru snažit vystupovat
v pozici regulátora, i když její možnosti jsou
v této oblasti značně omezené. O dalších stavbách, které se v příštím roce rozeběhnou,
budeme včas čtenáře informovat.
V následujícím období nás všechny čeká
diskuse o změnách v Územním plánu. Diskuse
by měla být především vedena o nezastavěných plochách na našem území. Mezi stěžejní
otázky například patří, jak dále pokračovat
v rozvoji obytné zástavby, o vytváření nových
pracovních míst v oblasti kolem Kutnohorské
silnice či o rozšiřování sportovních a oddechových ploch pro občany Kolovrat, Lipan
a blízkého okolí.
Budeme rádi, pokud se do této diskuse
zapojí co nejvíce občanů.
Tomáš Bezouška
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... rozvoj obce

Kolovraty získají z rozpočtu peníze na opravu silnic
Člen pražského zastupitelstva Ing. Jan Svátek,
který je také šéfem kolovratské ODS, i v tomto
čísle referuje o významných událostech které se
dotýkají i budoucnosti
naší městské části.
Koncem roku je na programu jednání pražského zastupitelstva tvorba a schvalování rozpočtu
hlavního města Prahy. Pane inženýre, jaký bude
rozpočet pro příští rok?
Hlavní město bude příští rok hospodařit prakticky s vyrovnaným rozpočtem. Na rok 2008 budou
příjmy města dosahovat téměř 37 miliard a výdaje 44,5 miliardy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy
bude zhruba 7,5 miliardy. Ten je kryt převodem
nedočerpaných prostředků z roku 2007 ve výši
1 miliardy korun a dočasně volnými zdroji města,
které nahrazují v roce 2007 poskytnuté státní dotace především do oblasti financování školství.
V podstatě se tedy jedná o rozpočet vyrovnaný,
neboť finanční zdroje rozpočtu plně kryjí jeho výdaje, a to bez zapojení cizích zdrojů.
Jaké jsou priority pro příští rok?
Primátor Pavel Bém k rozpočtu uvedl: „Návrh
investic pro příští rok je jeden z nejvyšších v porevoluční historii města, pokud pomineme roky, kdy
byly investice posilovány zapojením úvěrů a výnosů z emisí obligací. Každoročně jsou prioritou
investice do městské infrastruktury, a to na strategické investice jako je stavba městského okruhu,
dokončení výstavby trasy metra C, přípravné práce
na výstavbě prodloužení trasy metra A a nové trasy
D. Počítá se také s financemi na rekonstrukci čističky odpadních vod či protipovodňovou ochranu
města.
Na informační projekty uvolní město z celkové
částky kapitálových výdajů ve výši 16,5 miliardy
korun částku 11,2 miliardy (včetně přesunů nedočerpaných prostředků z roku 2007). Praha tedy
bude hodně investovat, naopak šetříme na
běžných výdajích, které v příštím roce opět
snížíme.“
Mohou i Kolovraty počítat s finanční injekcí?
Kolovraty a Lipany získaly v rozpočtu opět významné položky. Nejdůležitější z nich, kromě těch
mandatorních, je 23 milionů korun na výstavbu
a rekonstrukci komunikací a na technickou vybavenost naší obce.
Zabývali se zastupitelé také projektem budovy
nové Národní knihovny?
Na programu zasedání, kde se schvaloval rozpočet, byla i prezentace návrhu stavby nové Národní
knihovny, onoho „Blobu“, přednesená samotným
autorem návrhu. Na mne osobně udělala osobnost
Jana Kaplického veliký dojem. Je opravdu poutavé
sledovat muže, světově úspěšného ve svém oboru,
jak dokáže prezentovat něco, co vytvořil, něco
o čem nepochybuje a o čem ví naprosto vše.
Druhou věcí je situace okolo realizace samotné
knihovny. V současné době si láme hlavu několik

expertních komisí, co s návrhem dál. Opět podle
mého názoru zde došlo k nešťastnému souběhu
mnoha nepříznivých okolností. Jak obecně-právních, urbanistických nebo majetkoprávních, tak
i personálních. Na výsledek si budeme muset
počkat.
Můžete zmínit, jak pokračuje revitalizace
obecní zeleně?
Na revitalizaci výrazně přispěl pražský magistrát.
Kalamitní situaci v okolí rybníka, kde uschlé
a vadné stromy ohrožovaly naši bezpečnost, řeší
výměnou dřevin společnost Lesy hl. m. Prahy, a to
na náklady hlavního města. S tím je spojeno i další
masivní zalesňování. Z fondu hlavního města jsme
dostali bezúplatně asi 80 stromů s tím, že byly
vysazeny na místa námi určená, opět na náklady
hlavního města. Zelení byl osázen mimo jiné hřbitov
a část vycházkových stezek. Chtěl bych za tuto
podporu poděkovat radnímu Petru Štěpánkovi
a kolektivu jeho spolupracovníků.

Nová čistička pomůže
rozvoji Kolovrat a okolí
Obyvatelé Kolovrat se po dvou letech
dočkali ukončení rekonstrukce čistírny
odpadních vod, která přispěje k dalšímu rozvoji obce i okolí. V posledních letech se do
této městské části stěhují noví obyvatelé,
čímž se zvyšují nároky na likvidaci odpadů
včetně čistění vod. Rekonstrukce rozšířila
kapacitu čistírny na šest a půl tisíce obyvatel.
Rekonstruovaný objekt je jedním z dvaceti
pobočných čistíren odpadních vod, které patří
do systému Pražských vodovodů a kanalizací.
Stanice v Kolovratech zahájila zkušební provoz v plné kapacitě takřka po dvou letech, kdy
se stavělo za provozu staré technologické
linky. Vodohospodáři nezapomněli ani na
opravu kanalizačních řadů nejen v Kolovratech
a Lipanech, ale také v sousedních Benicích.
Rekonstrukce čističky včetně opravy kanalizace stále celkem 67 milionů korun.

Podpoří magistrát i kolovratská sportoviště?
Podařilo se nám získat téměř čtyřsettisícovou
dotaci na dostavbu závlahového zařízení a opravy
zázemí na našem fotbalovém hřišti. Zde bych chtěl
poděkovat za podporu náměstku primátora Pavlu
Klegovi. Příkladná byla i součinnost s představiteli
Sokola, s Michalem Martínkem a se starostou
Michalem Habartem při přípravě potřebných administrativních podkladů.
Nedávno jste navštívil Paříž. Můžete přiblížit
náplň této pracovní cesty?
Služební cesta do Paříže byla pro mne velmi
přínosná. Zúčastnil jsem se prezentace pražské
kolektorové sítě francouzským odborníkům a představitelům pařížské radnice. V rámci svých povinností v zastupitelstvu mám mimo jiné na starost
společnost Kolektory a.s., která patří hlavnímu
městu. Příliš se neví, že Praha je, co se týká úrovně
kolektorizace, na světové špičce a že se k nám jezdí
učit odborníci z celého světa. Celá kolektorová síť
má v Praze téměř 90 kilometrů.
Jde zhruba o to, že se postaví podzemní tunel,
ve kterém vedou inženýrské sítě, jako elektřina,
voda, plyn, někdy i kanalizace. Tedy potrubí a kabely všeho druhu. Při poruše nebo při instalaci čehokoliv nového, není nutné rozkopávat komunikaci.
Kabel či trubka je snadno přístupná. Například rozvoji kabelové televize a vysokorychlostního internetu pomohla právě možnost jednoduše přidat sdělovací kabel do kolektoru, bez nutnosti kopat.
Delegaci, ke které patřil náměstek Klega a radní
Langmajer, přijal náměstek pařížského primátora.
Objevné bylo seznámení s prací pařížských zastupitelů. Navštívili jsme i zasedací místnost pařížského
zastupitelstva. Ve srovnání s tou naší na
Mariánském náměstí je menší, ovšem plná historie.
Hlavně díky původnímu nábytku, malbám a výhledu
na Notre Dame. Na závěr snad poznatek, že
pařížské zastupitelstvo nemá radu, její pravomoci
vykonává primátor. Podobně je to i u nás
v Kolovratech. Naše zastupitelstvo také nemá radu
a tíha této zodpovědnosti leží na starostovi.
-ouj-

Speciální robot opravil
kanalizaci rychle a šetrně
Originálních robotů, kteří dokáží opravit
poškozenou kanalizaci, lze v České republice
spočítat na prstech jedné ruky. Jednoho
z nich použila společnost SMP CZ při opravě
pobočné
čistírny
odpadních
vod
v Kolovratech.
Robot byl pro stavbaře prodlouženou rukou.
Umožnil udělat uvnitř kanalizace zásahy a opravy, které by při klasické technologii byly daleko
nákladnější. V rámci rekonstrukce kanalizace ji
kompletně vyčistil. Odstranil vrostlé kořeny
a natáhl speciální rukávec, který chrání stoku
zevnitř. Nakonec svou citlivou kamerou vše
zkontroloval. Práce s tímto moderním zařízením byla rychlá a čistá. S jeho pomocí bylo
možné bez výkopů opravovat místa, která by
byla pro dělníky těžko dostupná. Robot na
místě pracoval dva a půl měsíce. Pomáhal při
rekonstrukci nejen v Kolovratech, ale i Benicích
a Lipanech.
„Opravy pomocí robota nám pomohly
zkrátit čas. Výhodou je, že sou šetrné k životnímu prostředí. Tuto moderní a progresivní
metodu hodláme v budoucnu využívat co
nejčastěji,“ řekl Pavel Wiesner z vodohospodářské divize SMP CZ.
zdroj: tisková zpráva agentury Laurus
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Měl jsem štěstí, že koníček byl mým zaměstnáním, říká Jiří Baumruk
Od sportovního komentátorství přes politiku až po stížnosti na Večerníčky
Sportovní fanoušci znají Jiřího
Baumruka z komentátorských stanovišť
televizních přenosů, obyvatelé Prahy 5 si
ho budou pamatovat jako tiskového mluvčího radnice a nespokojení televizní
diváci se na něj dnes a denně obracejí se
svými stížnostmi a připomínkami. Klienti
stejnojmenného studia využívají jeho zkušeností z médií a sportu, pro lidi z Lipan je
už pár let sousedem a pro Kolovratský
zpravodaj členem redakční rady.

o tom přemýšlel, pak jsem se přihlásil do konkursu, ale hned napoprvé mne nevzali. Podařilo
se mi uspět až v roce 1985 a nakonec jsem
u komentování zůstal dvaadvacet let.
Svoji komentátorskou kariéru jste začal
ještě před revolucí. Vzpomenete si na nějaká
omezení související s tehdejším režimem?
Nezažil jsem žádné dramatické tlaky. Snad jen
u tenisty Ivana Lendla nám doporučovali neoznamovat jeho vítězství s přílišným jásotem. Jinak
jsem neměl speciální instrukce, necítil jsem
žádný tlak.
Zřejmě dobře fungovala autocenzura.
Ale ta má fungovat vždycky, člověk se musí
umět kontrolovat. Dnes řada komentátorů ale
i politiků neváží výsledky svých slov. Mnozí
pojímají demokracii po svém. Určitý vnitřní
korektiv musí existovat.
Jaké musí mít sportovní komentátor předpoklady, aby svoji práci dělal dobře?
Pro komentátora platí to samé, co pro všechny, kteří pracují s mikrofonem. To znamená, musí
umět správně česky, neměl by mít žádnou vadu
řeči, důležitá je také správná technika mluveného
slova. Pokud něco z toho chybí, já to hned
vnímám negativně a divím se, kolik lidí se
komentátorstvím nebo moderováním živí.

■ PaedDr. Jiří Baumruk (52 let) má s manželkou
Danielou dcery Lucii, Veroniku a Tizianu.
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu
a Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 1972-1983 byl basketbalistou Sparty
a reprezentačních výběrů, později se stal trenérem
mládeže. Od roku 1981 působil jako redaktor Československého rozhlasu, v roce 1985 přešel do
Československé televize. V letech 1992 – 2000 byl
šéfredaktorem Redakce sportu ČT. Po odchodu
z televize si založil vlastní studio. Od roku 2003
zastával funkci tiskového mluvčího Úřadu MČ
Praha 5. Této profesi se věnoval až do letošního
roku. V roce 2005 byl zvolen za člena Rady České
televize, od letošního února je jejím předsedou.

Komentoval jste jedenáct olympijských her,
řadu přenosů z mistrovství Evropy i světa a na
svém kontě máte tisíce hodin komentářů ke
sportovním přenosům k České televizi i na stanici Eurosport. Považujete se za komentátorskou legendu?
To trochu zavání posmrtným označením. Za
legendy považuji jen výjimečné osobnosti. Spíše
jsem měl štěstí, že koníček, tedy basketbal
a sport vůbec, se stal mým zaměstnáním.
Jak se dostane vrcholový sportovec ke sportovnímu komentátorství?
Doma jsme sportovní přenosy sledovali pravidelně a tato profese mě lákala. Hodně jsem

Předpokládám, že jste musel dokonale znát
pravidla všech sportovních disciplín, orientovat se v historii utkání či závodů a mít přehled
o každém hráči nebo závodníkovi…
Dobrá příprava je základ. Výhodou je, když
komentátor vede aktivní spor tovní život.
Samozřejmě jsem musel mít přehled o všech
míčových sportech, o lyžování, plavání, tenise či
atletice. Každý z kolegů má vlastní způsob tvoření archivu. Když byly počítače ještě v plenkách,
bylo nutné mít kartičky pasné ručně nebo na
stroji. Řada komentátorů u toho zůstala dodnes.
Zdá se, že v době internetu, je příprava pro
komentátora snadnější…
Dnes na internetu opravdu najdete vše, včetně
pomluv. Navíc existuje řada sportovních kanálů
a mnohem dostupnější je i sportovní literatura.
Ale pořád je nenahraditelné sport neustále sledovat a aktivně sportovat. Stejně tak se nedá ničím
nahradit dobrá paměť. Při komentování použijete
z papírů pouze deset procent. Nikdy ale nevíte,
co neočekávaného se na hřišti nebo sportovišti
stane, a proto musíte mít informace v zásobě.
Do jaké míry je důležité průvodní slovo
komentátora, když vše podstatné je na obrazovce vidět?
Televizní komentátor opravdu není ústřední
postavou přenosu. Mnohem důležitější jsou
samotní sportovci. Dobrý sportovní komentátor
musí například umět i mlčet, nejen jásat při vítězství svého mužstva či reprezentanta. Vždyť si

zkuste vypnout zvuk, a uvidíte, že se to dá
vydržet jen chvíli. Komentování je součást přenosu, je to samostatný útvar. Je pravda, že u krasobruslení se vyžaduje mluvit co nejméně, vždyť
tento sport jednak doprovází hudba a jednak je to
sport rodinný. Fotbal naopak sledují více muži
a na hokej se zas dívá také výrazná ženská obec.
Skladbu diváků musí mít dobrý komentátor pořád
na paměti.
Komentování kterého sportu je vám nejbližší?
Každý sport má něco svého. Zážitkem byly
přenosy z olympijských her. Přesto, že se mi
podařilo získat nejvíc odbornosti v basketbalu,
mám rád všechny sporty. Pokud bych si měl
přece jen vybrat, nejoblíbenější byly komentáře
z Turné čtyř můstků. To jsem komentoval 16 let.
Měl jste mezi kolegy nějaké vzory?
Jsem rád, že se mi poštěstilo jako kolegy
zastihnout matadory sportovního komentátorství, jakými byli Karel Mikyska, Vít Holubec,
Luboš Pecháček, Štěpán Škorpil, Tomáš
Jungwirth nebo Robert Bakalář. To byly opravdové persony.
Sportovní komentátoři dávají rádi k lepšímu
vlastní „přebrepty“ nebo vtipné výroky. Máte
i vy v zásobě takové?
Jeden, naprosto spontánní výrok se mi povedl
při komentování zimní olympiády v Naganu
v roce 1998, kdy těsně za Kateřinou
Neumannovou běžela Ruska. Já jsem Katku
začal povzbuzovat slovy: Utíkej, Káčo, utíkej…
Pak jsem to záměrně zopakoval v Torinu, kde
běžela svůj poslední olympijský závod.
Stalo se vám někdy, že jste musel při
komentování hodně improvizovat?
V roce 1991, kdy se už bortil Sovětský svaz,
jsem v Moskvě komentoval kvalifikační zápas na
Mistrovství Evropy v basketbale. Zatímco jsem
se domlouval se studiem v Praze, sledoval jsem,
jak se hráči rozcvičují. Když jsem dostal pokyn,
že můžu mluvit, monitor stále zabíral prázdnou
polovinu hřiště, zatímco já jsem už viděl hráče.
Nezbylo mi než do konce prvního poločasu plynule přecházet z televizního komentátorství do
rozhlasového. Kamera staticky snímala pouze
jednu polovinu hřiště, protože režisér ruské televize zapomněl na první poločas.
Který z přenosů se vám nejvíce vryl do
paměti?
Hodně emotivní bylo Mistrovství světa
v kolové, které se konalo v roce 1988 v Dánsku.
Tehdy bratři Pospíšilové získali podevatenácté
ztracený titul mistrů světa, když porazili bratry
Kingovi z Německa výsledkem 6:0. Pokaždé je
úžasné sledovat, jak výrazná osobnost ve sportu
dovede strhnout pozornost fanoušků. Dnes je
podobným příkladem Mar tina Sáblíková. Ta
pozvedla sport, který se kdysi provozoval na
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zamrzlém rybníce. Když sportovec zůstane nad
věcí, tato vlastnost ho zdobí pořád.
Hranice sportovních výkonů se neustále
posouvají. Mění se i sportovní komentátorství?
Pokud hodnotíme obsah a technický projev,
před čtyřiceti lety jsme mohli obdivovat krásnou
harmonii hlasu a vysokou odbornost. Dnes naopak může zaznít více slov, více projevů emocí.
Dá se říci, že svým hlasem jste se živil
i poté, co jste opustil televizi a stal se tiskovým
mluvčím Prahy 5.
Byla to obrovská zkušenost, jak občanská, tak
i profesní. Za čtyři roky svého působení jsem
pronikl do postupů, jakými úřady fungují.
Nedělám si iluze, že korupce a „klientelismus“
neexistuje, ale vzpomeňme si, jak vypadaly úřady
před několika lety. Osmnáct let od revoluce je
opravdu krátká doba na výrazné změny. Navíc se
pořád srovnáváme spíše s Bavorskem než se
zeměmi, které na tom byly podobně jako my. Na
druhé straně se zbytečně podceňujeme, závidíme jeden druhému úspěch. Neuvědomujeme
si, že čím víc se strefujeme do politiků, tím méně
nových lidí bude chtít do politiky vstoupit.
Od letošního února stojíte v čele Rady České
televize, která bdí nad službou veřejnoprávní
televize občanům. Nedávno se mluvilo o tom,
že rada řeší dvojnásobné množství stížností,
než tomu bylo před rokem. Čím to je?
Stížnosti narůstají už tím, že je lidé čím dál
častěji zasílají mailem. Stížnost se vejde už do
dvou řádků. Jinak se zabýváme asi třemi až čtyřmi stovkami stížností ročně.
Na co si diváci stěžují nejvíce?
Na zpravodajství a publicistické pořady. Před
časem si jeden divák stěžoval dokonce na znělku
Večerníčku, která je podle něj v rozporu
s výchovnými cíli. Jinému vadil večerníčkový
seriál Madla a Ťap, ve kterém byli prý myslivci
vykresleni v nepěkném světle. Lidé si stěžují také
na chování reportérů i štábů, na manipulaci
s natočeným materiálem, na neobjektivitu
a nevyváženost informací. Některým vadí používání skryté kamery, což je sice ošetřeno
Kodexem ČT, ale v praxi to může znamenat velký
problém. Snažíme se usilovat o to, aby Kodex byl
dodržován. Je to vlastně naše denní práce,
a mnohdy to nebývá lehké.
Jak jsou lidé spokojeni s programovou
nabídkou?
Dnes Česká televize vysílá na čtyřech programech 96 hodin denně. Když někdo říká, že v televizi nic není, ptám se, co přesně tam hledá.
Nevěřím, že někdo má přehled o tom, co všechno běží na všech čtyřech programech. Nechápu,
proč se tito nespokojenci od televize jednoduše
nezvednou a nejdou dělat něco užitečnějšího.
Když srovnám nabídku České televize s kanály
jiných zemí, patří naše televize k tomu lepšímu.
Máme vlastní pořady pro děti, bohatou dramatickou tvorbu a dostatek kvalitních televizních tvůrců. V poslední době upadá zájem o různé reality
show, což je důkaz toho, že to s naším vkusem

... ten dělá to
není tak špatné. Jediná reality show, která byla
šťastně koupená a kultivovaně udělaná je Star
Dance. Navíc tento pořad vrátil lidi zpět k tanci.
Vánoce klepou na dveře. Prozraďte, jak
budete trávit svátky.
Dopřejeme si klid, jako každý rok plánujeme
návštěvy mezi příbuznými a přáteli, ale také si
najdeme čas na pohádky v televizi. U štědrovečerního stolu vyznáváme českou klasiku – rybí
polévku, kapra, řízky, salát. Manželka Daniela
přidá deset druhů cukroví. Mojí specialitou je pro
změnu vánočka upečená podle receptu od mého
dědy, který byl pekařem. Děti si ji moc pochvalují, protože není suchá a nemusí se zapíjet.
Tajemství spočívá v důkladném propracování
těsta.
za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

Znělka Večerníčku způsobuje
negativní otisky v mozcích dětí
Na pracovní stůl předsedy Rady České
televize Jiřího Baumruka se před časem
dostala stížnost diváka, který tvrdí, že znělka Večerníčku „porušuje zásady ekologické
výchovy, vybízí k porušování silničního
zákona, navádí k hazardu se zdravím
a ignoruje bezpečnostní pravidla platná
v celé Evropské unii„. Kvůli dennímu opakování má tak na svědomí „negativní otisky
v dětských mozcích“.
Podle kritika se Večerníček pohybuje po
pochybném
schodišti
bez
zábradlí.
„Chladnokrevně při tom škodí životnímu prostředí rozhazováním papírů, které patří do
kontejneru s recyklovaným odpadem.
Večerníček na konci schodiště bezmyšlenkovitě skáče do neznámých hlubin. Stále se při
tom usmívá, což může u nezletilců evokovat
pocit, že by měli napodobit jeho sebevražedný skok do hlubin. Večerníček, ač zjevně dítě,
řídí automobil, a navíc se nevěnuje plně řízení. Opět se usmívá, ačkoli není připoután bezpečnostním pásem. U dětí to může evokovat
představu, že řídit bez řidičského průkazu bez
připoutání pásem je velká legrace. Večerníček
balancuje na nebezpečné tyči zakončené
kolečkem. Nevěnuje se dostatečně řízení,
čímž ohrožuje nejen svoji bezpečnost.
Napodobení Večerníčka může způsobit těžké
úrazy. Automobil, který používá Večerníček,
svými zplodinami unikajícími z výfuku ani
náhodou nemůže odpovídat platným normám
a jistě by nedostal osvědčení o technické způsobilosti,“ vypočítává nespokojený divák.
Rada České televize pak navrhla, aby do
znělky Večerníčku byly doplněny některé bezpečnostní prvky jako zábradlí, bezpečnostní
pásy nebo padák a aby úvodní sekvence byla
opatřena výrazným nápisem Třídíme odpad.
Členové rady pak sami objevili další nedostatek: absenci cyklistické přilby, kterou nahrazuje primitivní papírová čepice.
Zdroj: Lidové noviny

Pražské tratě se modernizují
Od příštího roku bude stát investovat oproti předchozím létům až trojnásobně větší částky do obnovy
železniční infrastruktury. Bude tak probíhat celá
řada výluk, které ovlivní železniční dopravu.
V Praze se chýlí ke konci dostavba Nového spojení, které od konce roku 2008 zpříjemní a zrychlí cestování mezi pražskými nádražími. Díky zvýšení kapacity
tratí bude moci dopravce zavést nové S-linky a na
hlavním nádraží vytvořit přestupní bod mezi jednotlivými spoji.
Na jaře začne rozsáhlá rekonstrukce hlavního nádraží a opravy nejstaršího tubusu vinohradského tunelu. Protože projektů připravovaných v rámci Prahy
a jejího okolí je mnoho, zmiňujeme pouze ten, který se
cestujících z Kolovrat bude v budoucnu přímo týkat.
Po dokončení modernizace koridoru do Benešova
(květen 2010) začne realizace přestavby hostivařského nádraží. Ve stanici vzniknou dvě ostrovní nástupiště. V Hostivaři bude navíc přestupní vazba na S-linku
ve směru Malešice (Depo Hostivař) – Libeň –
Holešovice – Roztoky u Prahy. Následně se začne se
stavebními úpravami trati přes bývalé vršovické nákladové nádraží, kudy bude v budoucnu vedena vlaková
doprava od Benešova. Současně vzniknou dvě nové
zastávky – přestupní terminál Zahradní Město (přestup
na vlaky směr Libeň, Smíchov a přestup na tramvaj
a autobus) a zastávka Eden, která vznikne v prostoru
nákupního centra Tesco a fotbalového stadionu Slavie.
Stará trať přes strašnickou zastávku bude zrušena.
Realizace tohoto projektu by se měla uskutečnit do
roku 2015.

Hlavní nádraží změní tvář
Přesně před rokem vyrostly uprostřed spodní
části odbavovací haly pražského hlavního nádraží
zástěny. Za nimi začaly první stavební úpravy na
revitalizaci budovy. Investorem modernizace nádraží je firma Grandi Stazioni Česká republika, hlavním
zhotovitelem je společnost Metrostav. Přestavba,
během níž změní secesní nádraží radikálně svou
tvář, bude trvat pět let.
Právě v těchto týdnech se rozebíhá další etapa
rekonstrukce. Nově byla uzavřena celá levá dolní hala
a levá část galerie v prvním patře. Na nádraží došlo
i k přesunu vnitrostátních a mezinárodních pokladen,
cestující je vyhledají podle přehledného orientačního
systému. Pokud vše půjde podle plánu a nenastanou
žádné výrazné problémy, mělo by být již za půl roku
otevřeno nové Centrum pro odbavení cestujících. Tyto
odbavovací prostory budou tvořeny moderní koncepcí, známou z řady západoevropských nádraží.
Nejintenzivnější práce, které se dotknou každého
cestujícího, budou probíhat v nadcházejícím roce.
Koncem roku 2008 začne vlakový provoz na nově
postavených tratích tzv. Nového spojení. V této souvislosti čeká hlavní nádraží rozsáhlá rekonstrukce
kolejí, starých nástupišť a podchodů. Pro osobní
dopravu zůstanou v tomto období pouze nástupiště
číslo pět, šest a sedm. Řada vlaků tak bude ukončena
na jiných pražských nádražích, u některých může
docházet k mírným zpožděním.
Navíc v květnu a v červnu bude pro veškerou dopravu uzavřen tubus vinohradského tunelu trati z hlavního
nádraží na Smíchov. Vlaky ve směru na Beroun a Plzeň
budou odjíždět ze smíchovského nádraží.
Zhotovitel stavby a České dráhy se všem zákazníkům omlouvají za ztížené podmínky, které je budou
v následujících měsících provázet. Na konci všech
rekonstrukčních prací však budeme mít důstojnou
vstupní bránu do hlavního města.
Aktuální informace o změnách na pražském hlavním nádraží jsou průběžně zveřejňovány i s přehlednými nákresy na www.cd.cz/praha.
Tomáš Bezouška

... ze života dětí
MACKOVI jsou už tři roky
Tři roky. Hodně nebo málo? V lidském
životě epizoda, ale dítě se za tři roky
změní k nepoznání. Kolovratské mateřské
centrum MACEK, kde se již třetím rokem
scházejí malé děti a jejich rodiče, má
k dítěti určitě blízko. Za ty tři roky od
svého vzniku to už není miminko, ale částečně samostatná bytůstka. A také nám
pořádně vyrostl.
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Základní škola na náměstí Bří Jandusů
v Uhříněvsi se představuje
motto:
„Tím nejkrásnějším, co kdy můžeme zažít, je
tajemno. Je to ten nejzákladnější pocit, který
je vždy na začátku jakéhokoliv opravdového
umění i vědy. Kdo ho nezná, kdo už se nedokáže divit, kdo už nedokáže žasnout, je
takříkajíc mrtvý a oči má vyhaslé.“
Albert Einstein

Začínaly jsme na podzim v roce 2004 v šesti
maminkách s malými dětmi. Některé ze zakladatelek už chodí do práce a nejstarší děti pomalu
začínají chodit do školy. Přišly další maminky
a další děti a MACEK si v Kolovratech postupně
získal své místo. Maminky mají kam zajít a zpestřit si mateřskou dovolenou i za horšího počasí
a mohou se třeba i zdokonalit v angličtině. Děti se
učí pohybovat v kolektivu dalších dětí, seznamují
se s písničkami, říkadly, pohybovou a výtvarnou
výchovou. Organizujeme také různé akce, kam
mohou přijít všichni, kdo mají malé děti.

• rozsvícení Betlému vytvořeného žáky školy
30.11.07
• Vánoční výstava ve škole (30.11.-1.12.07)
a Vánoční výstava v Muzeu (od 2.12.07)
• Den otevřených dveří 10.12.07
• zápis do 1. tříd 23.-24.1.08 (14:00-18:00)
• Velikonoční výstava ve škole 14.-15.3.08
• Vánoční a Velikonoční dílny
• Svátek slabikáře pro prvňáčky (květen 08)
• Školní akademie 23.6.08
• koncerty pěveckého sboru Jiskřička
• výuka angličtiny pro rodiče a veřejnost
• Klub přátel školy, Školská rada
• články v Uhříněveském zpravodaji
• pronájmy tělocvičny a učeben veřejnosti

Představujeme se vám
• 18 tříd, 408 žáků (22,7 žáků na třídu)
• 131 učitelů, 5 vychovatelek (5 oddělení ŠD)
• 19 odborných učeben a sportovní areál
• dětské hřiště u školní družiny
• 2 interaktivní tabule, 4 dataprojektory
• počítačová učebna
• počítače v kmenových učebnách

A co konkrétně dělal MACEK v podzimní
sezóně? Pravidelný provoz jsme po prázdninách
zahájili na začátku října. Vzhledem k velkému
zájmu a omezené kapacitě klubovny jsme museli
zavést systém registrací, který se velmi rychle
a dobře zaběhl. Zájemci mají zajištěno, že se na
program vejdou, a v klubovně není přeplněno. Na
podzim také proběhlo několik již tradičních akcí.
V říjnu to bylo Pouštění draků a Táborák
s Mackem. Počasí na pouštění draků bylo sice
trochu „na draka“ – nefoukal téměř vítr, ale bylo
slunečno a akce se i tak vydařila. V listopadu se
děti s rodiči vydali na tajemnou podvečerní
vycházku setmělými Kolovraty za rozsvícenými
dýněmi aneb uskutečnil se již také tradiční
Lampionový průvod s dýňovou slavností. Účastníkům přišlo určitě vhod občerstvení – teplé nápoje a dobroty, které šikovné maminky napekly.
V průběhu roku nás čeká spousta dalších akcí
a těšíme se, že se setkáme nejen s dětmi a rodiči, kteří se pravidelně zúčastňují, ale i na další
nové tváře.
Na závěr bych ráda poděkovala maminkám,
které Mackovi věnují mnoho svého vzácného
času i energie, tatínkům, že nám to nejen tolerují, ale i se aktivně zapojují, dětem, že s námi
občas spolupracují a že se jim to líbí. A také
všem ostatním, kteří nám pomáhají a podporují
nás, včetně úřadu a představitelů obce.
Přejeme všem příjemné a pohodové prožití
vánočních svátků.
Stanislava Bartošová
Mateřské centrum Kolovraty - MACEK

Škola učitelům
• poznávací zájezdy v ČR i do zahraničí
• lyžařské zájezdy
• školení učitelů a zapojení do projektů
• kabinety vybavené PC a internetem
• příjemné prostředí školy

Škola žákům
• školní vzdělávací program „Věřit si a znát“
(od roku 2005/06)
• výuka anglického jazyka od 1. třídy
• studijní pobyty ve Velké Británii
• školy v přírodě pro všechny třídy
• 2. a 3. třídy – výuka plavání
• 6. a 7. třída – lyžařský výcvikový kurz
• 9. třída – sportovně-branný kurz
• školní klub a zájmová činnost
• dětský pěvecký sbor Jiskřička
• aktivní činnost v době velké přestávky
• projektová výuka, Zdravá škola
• prezentace žáků na akcích školy
Škola rodičům a veřejnosti
• vítání prvňáčků za účasti starosty MČ Praha 22
• Mikulášské čertoviny pro budoucí prvňáčky
30.11.07

Co se nevešlo do kolonek
• vysoká informovanost rodičů (vysvědčení
žáků ve čtvrtletích)
• školní parlament (žákovská samospráva)
• třídění odpadů
• školní bufet, nápojové automaty
• kvalitní pedagogický sbor (průměrný věk
39,5 let)
• vysoká úspěšnost přijatých žáků na SŠ
• práce s integrovanými a nadanými žáky
• prevence sociálně patologických jevů
• sportovní úspěchy školy
Mgr. Jiří Měchura – ředitel školy
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... ze života dětí

Putovní pohár ve vybíjené
zůstal opět v Kolovratech
Po skvělém, soustředěném výkonu našeho
výběru jsme rozmetali soupeře rozdílem třídy.
Výsledky 9:2, 13:1, 13:3, 13:2 hovoří za vše.
Postupně jsme porazili ZŠ Hornoměcholupská,
ZŠ Pošepného náměstí, SK Sokol Kobylisy
i ZŠ Křimická.

Za vynikající výkony chválím a za skvělou
reprezentaci uděluji pochvalu na pololetním
vysvědčení Janu Mourkovi, Martinu Jechovi,
Milanu Knappovi, Jaroslavu Línkovi, Jakubu
Kolářovi, Samiře Meszárošové, Patricii
Striežencové, Karolíně Štrbové, Martině Pelclové
a Veronice Jechové.

Vybíjená není jenom sestřelování soupeřů
míčem, ale především kolektivní taktická hra
založená na individuálních schopnostech v chytání a házení míče. Vyhráli jsme proto, že žáci
ovládají výborně míč a dodržují předepsanou
taktiku. Zkusíme to příští rok znovu úspěšně, aby
pohár zůstal v naší škole napořád? Ke 110. výročí vzniku školy by to byl jistě hezký dárek.
Mgr. Pavel Bednář
ředitel ZŠ Kolovraty

Kolovratský Violínek
potěší koncertem

září udělali již takový pokrok, že své posluchače
potěšili svými sóly i společnou písničkou.
Připravují předvánoční besídku v ZUŠ v Bajkalské
ulici, v Praze 10 a těší se, že zahrají také na tradičním veřejném koncertu školy, který bude
21. ledna 2008 v 18 hodin v sále Kulturního
domu U Boudů v Kolovratech. Přijďte je povzbudit, oni vás také potěší…
-jš-

Sbor Coro Picollo přinesl
vánoční atmosféru
Zatímco jejich vrstevníci trávili poslední
předvánoční dny přemýšlením o vánočních
prázdninách, třicet dětí ze sboru Coro Piccolo
přinášelo atmosféru Vánoc, klidu a radosti do
různých koutů naší republiky.

Děti hostí své kamarády
pizzou vlastní výroby
Aby si děti vyzkoušely, co obnáší příprava
narozeninového menu, mohou v kolovratské
Pizzerii U Donáta své kamarády pohostit pizzou
vlastnoruční výroby. Možnost nabídnout svým
hostům pizzu připravenou pod dozorem profesionálů, využívají při oslavách i dospělí.
„Děti dostaly rozválené těsto, na které pak
podle vlastní fantazie kladly vše, co na pizzu
patří. Občas jsme je museli usměrnit a třeba
poradit, že sýr přijde na pizzu až nakonec,“
popsal oblíbenou akci vedoucí pizzerie Jaroslav
Horáček. Dodal, že největší zájem je o narozeninové oslavy, které si i s programem objednávají
zejména spolužáci z místní školy.
-ouj-

Od začátku prosince děti koncertovaly ve
vyprodaných sálech společně s Marií Rottrovou
a Romanem Vojtkem, nebo Danielou Šinkorovou,
Janem Urbanem a orchestrem Dalibora Kaprase.
Kromě vánočního turné děti o vánocích vystupovaly také s Posádkovou hudbou Praha, kde byly
letos již podruhé přizváni k účinkování na slavnostním Adventním galakoncertu.

Školáci si připomenuli
výročí Josefa Lady
Při příležitosti stodvacátého výročí narození
a padesátého výročí úmrtí malíře Josefa Lady
probíhal koncem roku ve všech třídách ZŠ
Kolovraty projekt Ladovy Vánoce.
Součástí projektu, který každá třída pojala po
svém, byly výtvarné, pracovní a literární činnosti, návštěva Hrusic nebo četba pohádek.
Společným výstupem projektu byla výstava
s vánoční tématikou v sále restaurace U Boudů.
-pb-

Na koncertu kromě tradičních vánočních koled
děti zazpívaly i Webberovo Pie Jesu, kde jedna
z nejmladších sólistek sboru zpívá sólový part se
sólisty Státní opery Praha. Děti ze sboru Coro
Piccolo nejenže svým zpěvem a radostí v rozzářených dětských očích potěšily stovky posluchačů, ale také důstojně a profesionálně reprezentovaly Kolovraty.
-LiBa-

V budově kolovratské hudební školy si poprvé
veřejně zahráli housloví začátečníci. Vojta, Lída,
Terezka, Martina, Vašek a Markéta i Žofinka. Od

Děti ze sboru Coro Piccolo přejí
krásné a klidné svátky Vám všem

... fotostrana jarmark

14
Tradiční vánoční jarmark letos
otevřela výstava maket nejen
uhříněveských dominant od
Stanislava Beránka z Uhříněvsi.
Autor věnoval Kolovratům model
Infocentra, hasičské zbrojnice
a lipanského kostela. Makety jsou
v Infocentru k vidění do Vánoc.

Na kolovratském jarmarku se i letos sešli prodejci tradičního
vánočního zboží a dobrot. V programu vystoupili malí
divadelníci a muzikanti, ale také nechyběly sbory Coro
Piccolo a Jazzbáby. O středověkovou atmosféru se postaral
soubor Flagrans z Plzně. Při závěrečných koledách se
rozsvítil vánoční strom u Infocentra.

15

... fotostrana

Po besedě o Afghánistánu
s Martou Šímovou si některé
z žen zkusily, jak vypadá svět přes
mřížku tradiční burky.

Do Kolovrat po dvou letech opět zavítala
folkrocková brněnská kapela Kamelot.

V kolovratském kostele sv. Ondřeje
vysvětil novou zpovědnici biskup
Václav Malý.

Fotografka Pavla Vrbová, která na
svých snímcích zachytila proměnu
housenek v motýly, si o své práci
povídala s kolovratskými školáky.

Mezi knihami vystavila
na podzim své obrazy i členka
skupiny Neprůbojní Jana
Hasmanová.

Hostem literárního
večera s vernisáží
výstavy obrazů
Jarmily Králové
byl herec Radovan
Lukavský.

Kolovratští senioři se opět zabavili při dobré
muzice o tradičním listopadovém posvícení.
Foto z jarmarku Filip Novák, foto z posvícení Bohuslav
Kožíšek, ostatní Blanka Oujezdská

... fotostrana – cesta po Indii

Foto: archiv cestovatelů
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... cesta po Indii

Duchovní cesta po Indii byla velkým poučením a inspirací
Velká inspirace a poučení, další krůček na duchovní cestě, přeskládaný
žebříček hodnot – to jsou bezprostřední
pocity, s kterými se čtveřice vyznavačů
jógy z Kolovrat před časem vrátila
z cesty po Indii. Petr a Markéta Královi,
Luďka Kvašová a Jana Stárková se
začátkem nového roku podělí o své
duchovní i cestovatelské zážitky z Indie
také s posluchači besedy v Infocentru
s knihovnou.
„Navštívit duchovní Indii – to byl hlavní cíl
naší výpravy. Lektor jógy Pavel Klimeš ml. nás
sice z cesty odrazoval, ale to jen proto, abychom si uvědomili, zda chceme skutečně
pobývat v ášramech, neboli v klášterech či
centrech jógy, a hledat něco více než jenom
turistické cíle,“ vysvětluje Petr Král a zdůrazňuje, že pobyt v ašrámech měl pomoci
k dosažení harmonie těla a ducha. Skupinka
svěřenců lektora jógy navštívila pět ašramů
v Radžastánu, kde žila linie mistrů, o nichž se
píše v knize Lila Amrit. „Navštívit místa, o kterých jsme si četli, a posedět s lidmi, kteří jsou
nositeli hinduistické filozofie – to byl pro nás
obrovský zážitek. Účastnili jsme se také modliteb a dalších rituálů, což bylo velmi emotivní,“ popisuje náplň cesty Petr Král. Cvičení na
poutních místech, která skupinka navštívila,
se stalo projevem úcty duchovním mistrům,
ale také posloužilo k načerpání energie.

Zážitkem byla i prohlídka stavby monumentálního duchovního chrámu, kde nachází práci
mnoho Indů. Jde o dílo mistra Paramhans
svámí Mahéšvaránandy, který umožnil
jogínům z Kolovrat poznat Indii z jiné stránky.
Navzdory chudobě jsou Indové šťastní
Jogíni z Kolovrat se dostali do míst, kam
turista jen těžko vkročí. „Setkali jsme se
s prostými Indy, kteří jsou nedotčení civilizací.
Když na nás vzhlédli od ohně, připadalo nám
to, jakoby jsme se vrátili o 250 let zpátky.
Navštívili jsme i příbytek domorodé ženy, kde
kromě oltáře, postele, nádobí a pytle s obilím
nebylo vůbec nic,“ vzpomínají účastníci cesty.
V jedné z takových zapadlých vesnic se prý
narodil nejuctívanější duchovní mistr jógy šrí
Maháprabhudží. Prosté jsou i samotné ášramy, jejichž centrem je svatyně a kolem ní ubytovny s kuchyňkou. Stejně tak bylo skromné
i vegetariánské jídlo – zeleninové pokrmy,
kaše z prosa a kukuřice a k tomu čaj s kozím
mlékem. O ášramy se starají jogíni, velmi
často Evropani.
Přestože se cestovatelé setkávali s chudobou na každém kroku, byly indické ženy vždy
oděné do nádherných pestrobarevných sárí.
Překvapilo je i množství dětí na ulicích. Podle
toho, kolik jich nebezpečně běhá mezi auty lze
podle jejich názoru usoudit, že lidský život
v této zemi nemá příliš velkou cenu. „Svědčí
o tom i jizvy způsobené zřejmě od opaření.
Bohužel dětem se rodiče příliš nevěnují.

Indové jsou však hrdý národ. Nikdo z nich
nežebral a dokonce se rádi nechali vyfotit.
Jsou přirození a ve své chudobě šťastní.
Máme se od nich co učit,“ popisuje Petr Král,
kterého zaujalo, jak jsou tamní lidé praktičtí.
Odpadky, válející se všude kolem, dovedou
Indové znovu použít. Třeba stará pneumatika
posloužila jako opěrka na židli. „Auta také stojí
za zmínku – jsou snad stará padesát let.
Přestože jsme však najezdili šestnáct set kilometrů, viděli jsme pouze jednu nehodu.
Indie kolovratské cestovatele změnila
Čtveřice jogínů přiznává, že cesta do Indie
všechny hodně změnila. Pro Luďku Kvašovou
je to další krůček na její cestě a zároveň velká
inspirace pro další duchovní práci: „Vše jsme
zvládli s otevřeným srdcem, bez předsudků.
Byl to skutečně výjimečný duchovní zážitek.“
Podobně hovoří i ostatní účastníci cesty.
„Uvědomila jsem si cestu, kterou chci jít. Vím,
co by mně mohlo přivést ke štěstí a k pochopení hlubších souvislostí,“ svěřuje se Markéta
Králová. I pro jejího manžela Petra byla cesta
velkým poučením. „Přeskládal jsem si svůj
žebříček hodnot. Viděl jsem, jak lidé, žijící
v nepopsatelné chudobě, mohou být šťastní
a hrdí na svůj původ. Národ má historii
a duchovnost v krvi. Učení Indů je staré více
než čtyři tisíce let a zpočátku se předávalo
ústně. Snad i proto má tak obrovskou hloubku,“ shrnuje.
Blanka Oujezdská

... kolovratští jubilanti

Blahopřejeme
jubilantům
V prvním čtvrtletí roku 2008 oslaví
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
70 let
Blanda Bedřich • Marinčič Miroslav
Hynek Jaroslav • Kosová Marcela
75 let
Šťastná Věra • Břečková Marie
Klokočník Jiří • Rathouská Jiřina
Vančatová Vlasta
85 let
Vaněk Stanislav • Nováková Ludmila
92 let
Janoušková Jana
94 let
Škorpilová Františka
96 let
Černochová Milada
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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Úspěchem dlouholetého manželství
je tolerance, shodují se manželé Vaňkovi
Psalo se datum 20. září roku 1947
a v hostivařském kostele si Marie
a Stanislav Vaňkovi slíbili, že půjdou
spolu životem v dobrém i ve zlém. Po
šedesáti letech společného soužití obnovili téměř na den přesně svůj slib úcty,
lásky a věrnosti v kolovratském kostele
sv. Ondřeje.
„Důkazem, že manželé Vaňkovi po celých
šedesát let zachovali stejný úmysl a postoj, se
kterým tehdy do manželství vstupovali, je
jejich pět dětí a vnoučata. Velká rodina je svědectvím, že láska má šanci se utvrdit a dozrát
i v těžkých životních zkouškách,“ pronesl
v den oslav diamantové svatby farář Jan
Gerndt, který celebroval při takovéto události
poprvé: „Zlatou svatbu jsem zažil, ale u diamantové jsem poprvé. U těchto svateb jde
spíše o obnovení slibu lásky a věrnosti.
Svěcení prstýnků odpadá, ty se už z osmdesátiletých rukou sundávají hůře.“

Pojmenování výročí svateb
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let
9 let
10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let
20 let
25 let
30 let
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let

bavlněná svatba
papírová
kožená
květinová
dřevěná
železná
vlněná
bronzová
měděná
cínová
ocelová
hedvábná
krajková
slonovinová
křišťálová
porcelánová
stříbrná
perlová
plátěná
rubínová
safírová
zlatá
smaragdová
diamantová
kamenná
platinová
svatba korunovačních klenotů

Společenská kronika
S radostí oznamujeme, že manželé
Ludmila a Milan Juřicovi z Kolovrat
oslavili dne 30. listopadu
zlatou svatbou
50 let společného života.
Za jejich stálý úsměv na tváři,
starostlivost, lásku a trpělivost děkují
syn Milan s rodinou a dcera Jelena

s jedním dítětem nemají své ratolesti tak
pěkně nastrojené jako my našich pět.

Přestože pan Stanislav si musel občas přibrat i druhé zaměstnání, aby rodina nestrádala, rodiče dopřáli svým dětem i spoustu zábavy. „Když jsme jednou na podzim byli pouštět
draka, na poli byly kupky hnoje. Jak jsem tak
běžel pozpátku, aby draka mohl chytnout vítr,
zakopl jsem a do jedné z hromádek upadl.
Žena zrovna koukala z okna a moc dobře se
bavila,“ vybavuje si veselý zážitek hlava rodiny.

Děti byly vždy na prvním místě

Na pořádek dohlížela rákoska
Manželé Vaňkovi se po svatbě usadili
v Kolovratech. Když se rodina začala rozrůstat, přestěhovali se ze skromného příbytku do
dvoupokojového bytu ve vile v Prknovce.
„Začátky byly těžké. Kolikrát jsem vstávala
i v půl druhé v noci, abych stačila vyprat
a všechno nachystat, než se děti probudí,“
vzpomíná paní Marie. Svých pět dětí vedla
k domácím povinnostem už odmala. „Všechno
jsme dělali společně. V kalendáři měly děti
rozpis prací. Nad ním se sice hádaly, ale dobře
věděly, že by jim neprošlo, pokud by na nějakou povinnost zapomněly,“ dodává. Milující
rodiče byli na své děti zároveň přísní. Na
pořádek často dohlížela z kredence rákoska.
Pečlivá paní Marie, která si své domácnosti
úzkostlivě hledí, po nocích také na své děti šila
a pletla. „Paní učitelka se na schůzkách
pokaždé divila, jak je možné, že maminky

Nastavované noci byly pravidlem i v čase
předvánočním. Ve tři chodívala neúnavná hospodyňka spát a v šest ráno už byla na nohou.
Bez šestnácti druhů vánočního cukroví se
žádné Vánoce neobešly. Na štědrovečerní
tabuli nechyběla rybí polévka, kapr ani bramborový salát. Zvyky rodina dodržuje dodnes.
„Ráno na Štědrý den rozsvítíme rodičům na
hřbitově svíčky. Po večeři rozkrojíme jablíčka
a na vodu dáváme plout oříšky se svíčkami,“
vypráví paní Marie a vzpomíná na doby, kdy se
rodina museli uskromnit. „Jednou se čtyři
naše holky musely podělit o dva kočárky pro
panenky, protože na víc jednoduše nezbylo.
Pokaždé jsme se však snažili udělat radost
všem dětem. A rozzářená očka u stromku, to
byl zase dárek pro nás,“ vypráví paní Marie
a těší se, že o Vánocích se opět uvidí s celou
početnou rodinou: „Scházíme se na Boží hod,
to je nás pokaždé i třicet lidí. Letos se za námi
přijede podívat i synovec.“
Rodina však netráví společně pouze svátky
a oslavy narozenin. „Denně jsme se svými
dětmi v kontaktu. Dcera, která je lékařkou
v Říčanech, mi každý den volá. Bez mobilu se
nehnu ani na krok. Všichni o mně musejí mít
přehled,“ říká paní Marie, jejíž děti se od
domova nerozprchly příliš daleko.
A jaký mají manželé Vaňkovi recept na dlouholeté a spokojené manželství? „Snad nejdůležitější je tolerance. Vždyť víte, jak se to říká –
není kostelíčka, aby nebylo kázáníčka. A když
se objeví nějaký zádrhel, je třeba si to hned
vyříkat. No a také je třeba mít pořád na paměti, že na prvním místě jsou děti,“ shodují se
oba manželé.
Blanka Oujezdská
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... Vánoce přicházejí

Poselství Vánoc by nás mělo provázet po celý rok
„Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta,
která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu,
a málokdo ji nalézá.“
Matouš 7, 13-14
Moji a naši milí,
jednou v podvečer, koncem září, jsem se vracel z procházky pěší trasou Pod Vysokou ve směru od Říčan do Kolovrat. Na úzké stezce,
zastíněné stromy a keři
u Říčanského potoka, jsem
před sebou spatřil jasně žluté
místo. Cestička tam trochu
zahýbá doleva a paprsky slunce, pronikající zelení, ozářily
malou stráňku. Ten pohled
mne zval, abych pokračoval
v chůzi. Než jsem tak učinil,
nakreslil jsem si tu krásu.
Když jsem doma domalovával
kresbu vodovkami, vzpomněl
jsem si na Ježíšovo slovo,
které cituji v úvodu a které
předznamenává můj zážitek.
Především ono mne zve,
abych prošel těsnou a úzkou
cestou k životu.
Jak tomu mám rozumět?
Ježíš Kristus je klíčem, který mi otevírá tu jedinou bránu k cestě do
života – časného i věcného. V evangeliu Janovu se říká: „Já jsem ta
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (14,6)
Sám šel před námi a došel úzkou cestu, abychom jej mohli následovat.
Neměl to snadné. Do světa přišel jako člověk. O tom vypravují Vánoce,

které jsou před námi a které nekončí určitým datem – jejich poselství
nás stále provází.
Ježíš šel tímto světem, podoben nám všem, kromě hříchu (Židům
4,15). Ze světa odešel jako člověk, kterého připravila o pozemský život lidská nenávist. O tom vypravují Velikonoce. Ani tyto svátky nekončí určitým
datem, nadto nám sdělují, že jej Bůh Otec vzkříšením přivedl k životu se
sebou samým, aby ukázal, že my, lidé, nemáme poslední slovo. Naštěstí!
Nelze popsat, jakou podobu má ten nový a věčný Život, k němuž
máme s Kristem dojít. Můžeme jen věřit, že do něho budeme přijati!
A jak k němu tou pozemskou etapou dojdeme?
Úzkou cestou trpělivé lásky,
ochotné odpouštět, která béře
ohled na druhé. Opět připomínám slova Jana Wericha
z písně o Davidovi a Goliášovi:
„Čtěte Bibli, tam to všecko je!“
Není snadné jít touto cestou. Tu a tam o něco zakopneme, něco nás píchne či šlehne… Proto raději vstupujeme
do života tou prostornou branou, v níž nemáme potíže
s obezitou vlastní vůle či vůle
těch, kteří nám nabízejí a slibují vše možné, abychom si
na té široké cestě lebedili.
Těch, kteří si zvolí tuto
možnost, je většina, aniž si
uvědomují, kde mohou skončit. Děkujme za ty, kteří odolávají pokušení zneužívat nám dané svobody a raději sebe omezují ve
prospěch bližních. A připojme se k nim, abychom také žasli, kudy náš
Bůh Otec, Syn a Duch svatý povede a kam nás dovede!
To Vám k Vánocům 2007 a k novému roku 2008
přeje Jiří Zejfart

Vánoční stromeček zdobíme u nás už celé jedno století
Těžko si dnes dovedeme představit
Vánoce bez ozdobeného stromečku.
Kdo si ale ještě dnes pamatuje, odkud
se vánoční stromeček vzal?
Podle jednoho z legendárních vyprávění
vděčí za svůj vznik opatu Kolumbánovi
z Luxeuilu a Bobbia. Kolumbán žil v 6. století
a je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších
řeholníků a řádových reformátorů středověku. Podle legendy trávil Kolumbán Vánoce
v roce 573 na dvoře burgundského krále
Gontrana. Panovník byl teprve nedávno
pokřtěný a obyvatelstvo království nepřátelské a plné pochyb o novém učení. Na svátek
Spasitelova narození shromáždil Kolumbán
zvečera své druhy na kopci kolem starobylé
jedle, kterou domorodci uctívali o zimním
slunovratu jako modlu. Ozdobil ji hořícími
pochodněmi rozvěšenými do tvaru kříže.
Neobvyklé počínání mnichů a zář ohně přilákaly zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl
kázání o narození Ježíška v Betlémě, chlévu
s oslíkem a volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. Možná, že právě tu noc přišel na

svět přičiněním irského mnicha zvyk strojit
vánoční stromeček.
Po celý středověk se však nedochovala
žádná zmínka ani vyobrazení svědčící
o rozšíření kultu vánočního stromku.
Katolická církev považovala zdobení stromů
za pohanský zvyk a krutě ho pronásledovala.
Až na samém konci 16. století se smířila
s vánočním stromečkem. Věčně zelené větve
smrku měly napříště symbolizovat věčný
život, přislíbený Kristem věřícím a připomínat
jim rajský strom Adama a Evy, kteří slaví svůj
svátek o Štědrém dnu. Alsaský anonym z té
doby zaznamenal: „O vánocích je vztyčovati
v domech jedle a ověšovati je papírovými
růžemi různých barev, jablky, barevnými hostiemi a cukrovím.“
Stromeček v Čechách
Do Čech pronikla tradice zdobení vánočního
stromečku na počátku 19. století. Poprvé ho
prý v Praze vystrojil pro své přátele ředitel
Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Pro
pražskou smetánku připravil papá Liebich
v roce 1812 neobvyklé překvapení – urostlý

smrček postavený doprostřed místnosti, pod
kterým byly kromě jesliček také drobné vánoční dárky. Nový zvyk se rozšiřoval jen pozvolna.
Pražské noviny v roce 1843 psaly o kupování vánočních stromečků jako o běžné součásti Vánoc. Na stromečky, které někdy byly
zavěšeny i ke stropu, se na stužkách vázaly
jablka, hrušky, ořechy, sušené švestky,
mandle, hrozinky, perníky a občas i barevné
šátky.
Nejslavnější smrk
Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů je bezpochyby smrk z Beskyd,
který se o Vánocích v roce 1999 vydal na
dlouhou cestu za papežem do Vatikánu.
Vánoční stromy darované papeži jsou vždy
vyzdobeny v duchu národních tradic země,
z níž pocházejí. Náš stromek krášlilo 350
slaměných ozdob a na vrcholku se tyčila
osmicípá slaměná hvězda.
podle Malé encyklopedie Vánoc Valburgy Vavřinové
připravila Katka Čuřínová

... z historie obce
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Památník kolovratské tvrze nechal na sebe dlouho čekat
Nejstarší hi storickou částí Kolovrat
je území, na kterém se rozkládala kolovratská tvrz a později i poplužní dvůr.
Zmínka o tvrzi je doložena již ve 12. století. Listina s datem 17. ledna 1205
potvrzuje, že velmož Mladota daroval
tvrz a dvůr mnichům benediktinského
kláštera na vltavském Ostrovu u dnešní
Davle. Během následujících osmi staletí doznal tento prostor mnoha změn,
přestaveb a nových staveb. Ale
vystřídala se zde také řada různých
majitelů, mnoho měnících se mocenských, politických i hospodářských
období.
Majitelé se až do konce 16. století rychle
střídali. Ze známějších to byli benediktinští
mniši ostrovského kláštera, ve 14. století
bohatý
pražský
peněžník
Menhar t
Rokycanský, pak jeho syn, dále zeman Jan ze
Zruče řečený Kolowrat, komenda uhříněveských Johanitů a pan Jan z Kolowrat. Po
husitských válkách císař Zikmund přenechává
majetky Janu Berbekovi z Kunvaldu. Po jeho
smrti synové prodávají tvrz Starému Městu
pražskému. To o majetek přišlo po válce Šmalkaldské ve prospěch krále Ferdinanda I.
Král sídlo prodává Hanuši Regenspergovi
z Regenspergu a Držkovic, jeho syn ho pak
v roce 1578 postupuje panu Jaroslavu
Smiřickému ze Smiřic. Tento rod vlastní
majetky až do prohrané bitvy na Bílé hoře.
Rod Smiřických je jedním z nejbohatších
českých šlechtických rodů. Jeden z mladších
členů rodu, Albrecht Jan, horlivý vyznavač
kalvínské víry, se zúčastnil v roce 1618 pražské defenestrace a pak se zapojil do odboje
panských stavů proti císaři Ferdinandovi II. Po
prohrané bitvě na Bíle hoře přišel rod
Smiřických o podstatnou část majetku ve prospěch Ferdinanda II.
Od šlechty po družstvo
Po různých mocenských dohodách získává
majetky Smiřických kníže Karel z Lichtenštejna,
v té době předseda soudní komise, která prováděla konfiskace majetku, schvalovala rozsudky smrti po povstání a podobně. Rod Pánu
z Lichtenštejna je bohatý rakouský rod žijící
v Lichtenštejnském knížectví. Tomuto rodu
patřilo, mimo mnohé další, také uhříněveské
panství a to od začátku 17. století až do konce
1. světové války. Po válce byl majetek kolovratského dvora rozparcelován a přidělen drobným
zemědělcům. Zbytkové pozemky včetně hospodářských objektů statku byly odprodány
bývalému správci statku panu Polákovi. Ten
prodal statek v roce 1931 panu Josefu Křížkovi.
V roce 1948 v rámci kolektivizace zemědělství
přešel statek pod Státní traktorovou stanici
a později na něm hospodařilo JZD Sluštice.
V roce 1990 v rámci restituce získali zabraný majetek zpět potomci Josefa Křížka. Dcera

pana Křížka poté kolovratský dvůr prodala do
soukromých rukou. Po změně několika majitelů koupilo lokalitu bývalého statku stavební
družstvo pro výstavby bytových domů. Do
družstva vstoupila také městská část PrahaKolovraty. Následovalo zpracování projektové
dokumentace, střídali se projektové organizace i organizace zajišťující přípravu. V konečné
fázi projektovou dokumentaci zajistil ateliér
PHA - Ing. arch. Oldřich Gattermayer a přípravu stavby měla na starosti firma Vadia Jaromír Jech. Zpracovávání projektové dokumentace bylo také na programu jednání stavební komise ZMČ. Při těchto konzultacích byl
s ohledem na historii zastavovaného území
vznesen požadavek začlenit do zástavby vzpomínkový objekt, který by připomínal historii
území, poplužní dvůr, tvrz i původního majitele. S tímto návrhem všichni souhlasili - památník měl být součástí realizace areálu. V konečném řešení parteru území zástavby bytových
domů byl navržen kruhový prostor určený pro
vzpomínkový objekt.

dem na jejich prostorový rozsah a předpokládané investiční náklady. Za této situace byla
o zpracování alternativního návrhu požádána
grafička Lenka Košvancová. Požadavek byl
prodiskutován, ujasněn rozsah, umístění
i předpokládané materiály. Výtvarnice v krátké
době předložila návrh zapracovaný do fotografie daného prostoru. Návrh byl na komisi
dobře zhodnocen a doporučen k realizaci.
Komise zajistila prováděcí výkres s rozměrovým kótováním, podle kterého byl zhotoven
navržený objekt.
Kamenické práce v krátkém čase zpracovala a na připravený betonový základ osadila
firma Petrák ze Sluštic. Pískovcové kvádry
propojuje pamětní deska, na které dominuje
původní znak rodu pánů z Kolowrat - na
gotickém štítu je půlená orlice s prsní pružinou. Pod znakem je nápis :
Na tomto místě se ve 12. století nacházel
dvorec s tvrzí pana Mladoty
původní sídlo pánů z Kolowrat
Věnovala MČ Praha-Kolovraty LP 2005
Text desky lapidárně připomíná historickou
skutečnost, že v těchto místech se již mnoho
let před rokem 1205 nacházela tvrz s hospodářským dvorem, kde sídlil nejen známý šlechtický dárce Mladota, ale i nejstarší předkové
slavného českého rodu panů z Kolowrat.

Ovšem po dobudování všech bytových
objektů, všech komunikací, chodníku a také
po dokončení výsadby zeleně stále ještě nebyl
ani návrh na vzpomínkový objekt. Následovaly
urgence na projektanta i investora. Oba slibovali nápravu. Dlouho po kolaudaci areálu byl
dodán návrh projektanta na „pomník“ zapracovaný do fotografie. Na jednání stavební
komise bylo dohodnuto požádat projektanta
o vypracování alternativ. Další alternativy od
projektanta nepřicházely a termín oslav 800.
výročí se nezadržitelně blížil.
Návrh se rodil obtížně
Pomocnou ruku podal Spolek Kolowrat,
který zajistil tři alternativní návrhy od kamenosochaře pana Jiřího Tošnara, který v dané
lokalitě bydlí. Svoje návrhy zpracoval v sádrových modelech. Při projednávání, kterého se
autor zúčastnil, nebyly návrhy přijaty s ohle-

Památník se zaskvěl při oslavách
Desku, podle návrhu Dr. Františka Dudka,
zhotovila známá pražská umělecká dílna Petra
Kazdy. Pomník byl odhalen 18.6.2006 v rámci
letních oslav 800. výročí založení obce.
Odhalení provedl tehdejší starosta Ing. Marek
Ovečka, o historii promluvil Dr. František
Dudek. Slavnost umocnil hráč na historickou
niněru a místní soubor Jazzbáby. Program
pokračoval v Kulturním domě U Boudů kde
byla připravena výstava historických dokumentů s besedou pamětníků. Na zahájení
besedy promluvil o kolovratské historii
Dr. František Dudek a o práci Spolku Kolowrat
jeho další člen Jiří Missbichler. Bývalý starosta Ing. Ovečka odměnil pamětní medailí
zasloužilé občany obce - Jaroslava Komárka,
nejstaršího kolovratského rodáka, Bohumila
Řeháka z Lipan, reprezentanta nejstaršího
lipanského zemědělského rodu, a také Jiřího
Missbichlera a Ing. Jaroslava Břečku.
Následovalo otevření výstavy a členové
Spolku Kolowrat nestačili odpovídat na dotazy
návštěvníků k vystaveným historickým fotografiím, mapám, kronikám, dobovým listinám,
plakátům, pozvánkám a dalším materiálům.
Po prohlídce výstavy se občané přemístili do
Atria u Infocentra, kde probíhal jarmark s historickým programem. Oslavy zakončilo netradiční setkání občanů na I. kolovratském parníku, kde nechyběla hudba, tanec a dobré jídlo
a pití.
za Spolek Kolowrat Ing. Jaroslav Břečka
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... charitativní koncert

Muzikálové songy pomohou rodinám s postiženými dětmi
Charitativní koncert s názvem Pohoda
v Kolovratech se bude konat 6. ledna
2008 od 14 hodin v kulturním sále
U Boudů v Praze - Kolovratech. Na koncertě zazpívají Monika Absolonová,
Radka Fišarová a Tomáš Beroun.
Dalším zajímavým hostem bude profesor konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze Eduard Klezla. Odpoledne plné
krásných písní a zajímavého povídání
bude moderovat Hana Heřmánková.
Pořadatelem akce je Iva Hladká
z Klubka Kolovraty. Výtěžek koncertu
poputuje na konto Klubu Pohoda
Svitavy, který se zabývá specifickým
sociálně-právním poradenstvím pro
rodiny se zdravotně postiženým dítětem. Od 1. prosince probíhá v kolovratském infocentru veřejná sbírka pro Klub
Pohoda. Chcete-li podpořit Pohodu
a pomoci rodinám s postiženými dětmi,
můžete tak učinit na základě darovací
smlouvy, která je k nahlédnutí na internetových stránkách Klubu Pohoda
Svitavy v odkazu dokumenty.

Svitavská Pohoda nebude v Kolovratech
náhodou, i když obě města dělí téměř 180
kilometrů. Oním pojítkem jsou dva kolovratští
obyvatelé, Eduard Klezla a Tomáš Beroun,
kteří s Klubem Pohoda Svitavy již několik let
spolupracují. „Pohoda v Kolovratech“ se
ponese nejen ve znamení muzikálových písní,
ale také v duchu zajímavého a inspirativního
povídání o životě i o každodenních problémech postižených dětí a jejich rodičů.
Klub Pohoda Svitavy
je součástí Asociace
rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v Česku.
Jedná se o otevřené,
nezávislé, nepolitické, dobrovolné občanské
sdružení s právní subjektivitou, působící na
celém území České republiky. Asociace vznikla za účelem zajišťování, provozování, realizace a ochrany
práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí bez
ohledu na jejich postižení
a jejich rodičů. Hlavní činností Klubu Pohoda Svitavy je

specifické sociálně - právní poradenství pro
rodiny se zdravotně postiženým dítětem.
Pohoda Svitavy také pořádá rehabilitační
pobyty pro děti, provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a organizuje volnočasové aktivity dětí.
Eduard Klezla vyučuje
na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze
populární zpěv a muzikál.
Je absolventem zpěvu na
Akademii
múzických
umění v Praze. Po absolutoriu přijal angažmá
v Komorní opeře Praha,
kde byl obsazován především do rolí v operách W. A. Mozarta. Poté následovalo pozvání
na scény v Německu, Švýcarsku a Itálii a role
v operách Čajkovského, Mozar ta, či
Rossiniho. Pro státní operu Praha ztvárnil
hlavní roli v Mozartově opeře Kouzelná flétna.
Spolupracoval s Národním divadlem na
hudebním baletu Lucrezia Borgia. Jako hlasový poradce je zván k muzikálovým projektům
u nás i v zahraničí. Na domácí scéně pomáhal
na svět muzikálům Dracula, Evita, Kleopatra,
Rebelové, Miss Saigon, Tři mušketýři či
Angelika.
Radka Fišarová je
představitelkou mnoha
muzikálových rolí, z těch
nejaktuálnějším je to
například Kleopatra ze
stejnojmenného muzikálu, Contoire v Davidově
Angelice či královna
Anna ze Tří mušketýrů.
Díky své autorské i pěvecké práci připravuje
pro podzim 2007 také nový koncertní projekt
ve spolupráci s renomovaným symfonickým
orchestrem. Další kapitolou v jejím profesionálním životě je také její pedagogická dráha,
kterou pomalu otevírá účinkováním v projektu
ProArt Praha - Brno. Soukromě se věnuje charitativní činnosti a je členkou představenstva
organizace Soukromá speciální škola SLUNCE, která se orientuje na děti s těžkými duševními a nervovými vadami.
Tomáše
Berouna
znají fanoušci muzikálů
nejen z role Nicolase
z muzikálu Angelika, ale
také jako d`Ar tagnana
z Tří mušketýrů a Juana
z baletu Národního divadla Lucrezia Borgia.
Tomášovým autorským
projektem je hudební formace ECLIPSE. Její
hudba vychází z jazzové harmonie, ovšem
lze ji jen těžko zařadit do nějaké škatulky.
Kapela v říjnu dokončila první oficiální demo
snímek.

Monika Absolonová
vydala v minulosti několik CD, zahrála si také ve
filmu a pokouší i činoherní prkna v představení
Den za zkoušku. Největší
slávu však Monice přinesl muzikál - v roce 2002
byla nominována na
cenu Thalie za ztvárnění role královny
Kleopatry. Je stálicí scény pražského divadla
Broadway, kde se objevuje ve výrazných
rolích ve všech uváděných muzikálech.
Aktuálně ztvárňuje markýzu andělů Angeliku
a od února 2008 ji mohou fanoušci vidět opět
jako Mylady ve Třech mušketýrech.
Výtěžek z koncertu bude Klubem Pohoda
Svitavy použit na financování rehabilitačního
pobytu pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny - Badinka 2008, který se
bude konat v od 16. do 23. srpna 2008
v Penzionu Badinka ve Svojanově u Borušova.
Tento projekt bude v roce 2008 realizován již
podeváté. Ze získaných finančních prostředků
bude též zajištěna půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek a poradna specifického poradenství pro rodiny, které pečují
o dítě nebo mladistvého s těžkým zdravotním
postižením. Cílem tohoto projektu je soustředit použité rehabilitační a kompenzační
pomůcky, které nejsou v rodinách využívané,
na jedno místo, aby nadále mohly sloužit ke
svému účelu formou vypůjčení. Půjčovna
zahájila svou činnost 1. ledna 2007 v rámci
komunitního plánu města Svitavy. Cílem specifického sociálního poradenství je informační
servis, zprostředkování kontaktů na úřady,
odborné lékaře, vzdělávací instituce, rady
v oblasti legislativy a také pomoc při vyhledávaní specifických rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Poradna podává informace od roku 2000.
Vstupenky na koncert jsou od 10. prosince 2007 v prodeji v kolovratském Infocentru.
Vstupenka stojí 60 korun. Kapacita sálu je
200 míst.
Telefon Infocentra: 267 710 613,
723 935 511, e-mail: info@kolovraty.cz
Webové stránky:
Klub Pohoda Svitavy: www.pohoda-svitavy.cz
Tomáš Beroun: www.tomasberoun.cz
Monika Absolonová: www.absolonova.cz
Radka Fišarová: www.radkafisarova.wz.cz ,
ww.aura-pont.cz
Doplňující informace: Martina Čížková
manazer@tomasberoun.cz , tel: 604 607 618.
Tisková zpráva: Lucie Absolonová,
info@tomasberoun.cz .
Fotografie v tiskové kvalitě lze vyžádat na
info@tomasberoun.cz

... volný čas
Neplaťte zbytečně
za poplatky z prodlení
Podle knihovního řádu platí každý čtenář
roční čtenářský poplatek 60 nebo 30 Kč
(děti, studenti a důchodci) a pokud vrátí
knihy včas, nejdéle za 31 dnů, neplatí již
celý rok žádné poplatky.
Prosíme Vás, nezapomínejte vrátit knihy
v termínu. Máme mnoho nových čtenářů
a ti žádají knihy, které třeba u Vás zbytečně
leží. Možná, že si všímáte, že se na obrazovce počítače při spuštění našeho výpůjčního systému přímo objeví, že máte platit
určitou částku z prodlení. Je to po 31 dnech
10 Kč a 20 Kč po 45 dnech. Po 60 dnech
by to bylo již 40 Kč a dále se pokuty ještě
zvyšují. Neradi bychom Vás zbytečně pokutovali, vracejte proto knihy včas.
-eč-
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O kurzy pro tvořivé ženy a dívky je stále zájem
Již přes rok je náš život spojen
s „Tvořeníčkem“. Tvořeníčko je naše
radost, ale i starost. Naše činnost zahrnuje nejen tvorbu a aktualizaci webového portálu www.tvorenicko.com, ale
také
pořádání
tvořivých
kurzů
v Kolovratech a v neposlední řadě
i přispívání do časopisů.

a témata všech kurzů najdete na našich stránkách www.tvorenicko.com v sekci KURZY
TVOŘENÍ.

Naše webové stránky jsme „spustily“
v srpnu roku 2006 a máme velkou radost, že
si na naše stránky nachází cestu stále více
a více čtenářů – dnes se již můžeme pochlubit
průměrnou denní návštěvností 500 čtenářů.

Nové knihy v knihovně
Beletrie
Imperium Bohemorum: fantastické dějiny
zemí Koruny české
Braunová, P: Pozorovatelka
Clark, C.H.: Případ pro dva
Davenport, M.: Údolí rozhodnutí
Edward-Jones, I.: Letiště Babylon aneb
Nechcete raději jet vlakem?
Heřmanová, R.: Návštěvy se nežerou
Jardin, Q.: Pro mou smrt
Javořická, V.: Kamarádky
Levy, M.: Mí přátelé, mé lásky
Lukjaněnko, S.: Bludiště odrazů
Mac Bain, E.: Smrt ošetřovatelky
MacAlister, K.: Deníky psané v korzetu
Marsh, N.: Smrt za zimního slunovratu
McGovern, C.: Oční kontakt
McKinley, T.: Letní bouřka
Mitchell, D.: Třináct měsíců
Procházková, L.: Narušitel
Robert, N.: Síla ohně 3
Swerling, B.: Plantáž Shadowbrook: román
o lásce, válce a rození Ameriky
Vaculík, L.: Hodiny klavíru
Wolff, I.: Maléry s mazlíčky
Naučná literatura
Burger, A.: Ďáblova dílna
Glantz, D.M.: Obléhání Leningradu
Picknett, L.: Turínské plátno: jak Mistr
Leonardo ošálil historii
Pro děti a mládež
Avi: Vlčí hlava aneb Tajemství olověného
kříže
Bulisová, J.: Kapesní svět 1 a 2
Shan, D.: Lovci z přítmí: příběhy Darrena
Shana
Štulcová, R.: Nemetonburk aneb Alatýrová
hora
Ure, J.: Totální cvok
Zinnerová, M.: Čtyři uši na mezi

Co na našich stránkách najdete? Největším
lákadlem jsou asi POSTUPY krok za krokem =
podrobné fotonávody na výrobu nejrůznějších
dekorací, šperků,… Dále nechybí bohatá fotogalerie výrobků, základní povídání o tvořivých
technikách, kronika, fotografie z našich kurzů,
tipy na tvořivou literaturu, pozvánky na výstavy, trhy a jarmarky,…
Na oslavu ročního výročí našeho portálu
jsme vyhlásily „Soutěž o nejkrásnější náhrdelník“, které se zúčastnilo téměř 100 soutěžících, vítězky se mohly těšit na krásné ceny –
poukázky na nákup korálků v hodnotě 1.000
(resp. 500) Kč.

Od letošního dubna jsme ve spolupráci
s kolovratským Infocentrem začaly pořádat
kreativní kurzy pro veřejnost. Tvořivky se
u nás mohly naučit např. vyrábět šperky na
vlasci, na lanku i drátované, zdobit tričko
pomocí Sava a kontur na textil, pletly jsme
z pedigu, navlékaly korálkové ozdobičky
a před vánocemi vyráběly adventní věnce
a odrátované svíčky.
Jsme velice rády, že je o kurzy stále takový
zájem. Pokud jste zatím žádný kurz navštívit
nestihli, pak nezoufejte – další tvořivé kurzy
pro Vás připravujeme i v novém roce. Termíny

S našimi nápady se můžete setkat nejen na
webových stránkách, ale i v tištěných časopisech. Naše postupy jste již mohli vidět např.
v časopise Flóra na zahradě, Tvořivý Amos
a nejčerstvěji ve vánočním speciálu časopisu
Receptář – České svátky a v časopise Recepty
prima nápadů.
Na závěr bychom chtěly ještě jednou poděkovat kolovratskému Infocentru za spolupráci
a pomoc při organizaci a propagaci kurzů.
Jana Konečná, Jana Pastorková,
Jiřka Součková
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... ze sportu

Uplynulá tenisová sezóna byla v historii klubu nejúspěšnější
Soutěže smíšených družstev 2007
Věková kategorie: dospělí
08. 3. třída A
Tabulka skupiny

Věková kategorie: starší žáci
33. 2. třída A
Tabulka skupiny

Věková kategorie: mladší žáci
42. 1. třída B
Tabulka skupiny

Krátké ohlédnutí
Tenisová sezóna trvá vždy od 1. října do
30. září následujícího roku. Ta uplynulá byla
zatím nejúspěšnější v celkem krátké historii
našeho tenisového klubu. Ve všech věkových kategoriích jsme bojovali na čelních
pozicích ve skupinách. Jsme hrdi na skutečnost, že převážná většina hráčů jsou
odchovanci naší tenisové školy. Pro názornost uvádíme konečné tabulky soutěží.
V letošní tenisové sezóně se nejlepší
hráči našeho oddílu umístili na tenisovém
žebříčku takto: Petr Roušar je v dorostu na
46. místě v ČR (22. v Praze) a ve svých
16 letech se umístil již v 1. čtvrtině celostátního žebříčku mužů. Dominik Sochůrek
ve své kategorii skončil devátý v Praze
a v kategorii starších žáků, do které teprve
vstupuje, je v Praze na 37. místě. Na celostátním žebříčku obsadil 115. místo.
Richard Stiebal je ve své kategorii 69. v ČR
(25. v Praze). I děvčata se snaží dobře
reprezentovat klub. Ve svých kategoriích
jsou na pražském žebříčku: Adéla
Jindráčková (48), Petra Tříšková (62),
Barbora Rychnová (78) a Anna Božinovová
(87).
Chceme i nadále dosahovat dobrých
výsledků, a proto tréninky probíhají od pondělí až do pátku. Pro zdokonalení herních
schopností a fyzické připravenosti pořádáme každoročně tenisová soustředění
v letním i zimním období.
Podíl na uvedených dobrých výsledcích
mají vedle trenérů bezpochyby i rodiče,
kteří se snaží dětem zajistit co nejlepší podmínky pro jejich sportovní činnost.
Závěrem chceme za náš tenisový klub
popřát všem čtenářům Kolovratského zpravodaje hodně zdraví a úspěchů v roce
2008.
Hana Vlastníková

Věková kategorie: mladší žáci
45. 2+1 A
Tabulka skupiny

... ze sportu

Volejbalisté udrželi
se soupeřem krok
V ročníku 2007/2008 Amatérské volejbalové ligy opět hrajeme 5. ligu a vzhledem
k dost obměněnému kádru jsme si stanovili cíl
pokusit se 5. ligu udržet i pro další sezónu,
i když to bude velice těžké.
Náš první hrací den kapitánka týmu Ráďa
Ilčenková bojovala doma s chřipkou, a tak
z původně plánované sestavy zbyli Petr
Souček (pro tento den se ujal pozice kapitána), Kamil Konečný, Mirek Staněk, Jana
Konečná a Lucka Musilová. K nim během
pátku přibyla Míša Odvárková, Kuba
Kostelecký a Vráťa Filler.
Podle rozpisu nás čekaly 3 zápasy. V prvním jsme nastoupili proti týmu SG. Než jsme
se „stačili rozkoukat“, prohrávali jsme 1:8.
Zlepšeným výkonem se nám podařilo dotáhnout na 19:19, ale v závěru setu byl soupeř
opět lepší a my jsme nakonec odešli poraženi
19:25. Bohužel ani úvod druhého setu nám
nevyšel, a tak i ten jsme nakonec prohráli
(11:25).
K dalšímu zápasu jsme nastoupili proti
týmu „Nejde to!!“. Hned od prvních míčů bylo
zřejmé, že výkonnost tohoto soupeře je zcela
jinde než naše, a tak první set byl jasně v režii
soupeře 6:25. V druhém setu jsme se soupeřem již dokázali držet krok, ale závěr nám opět
utekl – odešli jsme poraženi 17:25.
Úplně nakonec nás čekal tým Mušketýři.
Začátek setu nám již tradičně nevyšel, a i když
jsme ve druhé polovině setu výrazně zlepšili
svoji hru, tak na víc než na výsledek 15:25 to
nestačilo. Závěr setu ukázal, že i s tímto soupeřem můžeme hrát vyrovnanou hru.
V druhém setu zejména Kuba předváděl na
smeči výborné výkony, ale prohru 13:25 jsme
odvrátit nedokázali.
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Z prvniho hracího dne si tak bohužel odvezeme 3 porážky a tedy 0 bodů do celkové
tabulky. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že
dobrý smečař nám chybí více, než jsme si
před startem ligy připouštěli.
Těší nás alespoň, že jsme se soupeři drželi
krok ve hře v poli - tam se nám opravdu dařilo. Také na bloku jsme v mnohých chvílích
soupeře přehrávali.

Naše bowlingová
rodina se rozrůstá
Máme velikou radost z toho, že rodina
našich bowlingových hráčů se rozrůstá.
V jarní části Amatérské bowlingové ligy nastupovali za náš klub dva týmy (A a B), oba
v divizi Záběhlice. V podzimní části již máme
týmy tři, z toho jeden v přeboru (naše Áčko)
a dva týmy v divizi (Béčko a Céčko). Zástupci
všech tří družstev mají v podzimní části ABL
za sebou již tři hrací dny, poslední rozhodující
hrací den nás čeká začátkem prosince.
Jako první se představilo naše Áčko v přeboru Záběhlice. Naše sestava nedoznala od
jara žádné změny, a tak tu byli Kamil Konečný,
Jiří Konečný, Luděk Suchánek a Jaromír
Dospěl. První hrací den se Áčku dařilo – získalo celkem 8 bodů (bilance 4 výhry, 2 prohry). Přebor je však nesmírně vyrovnaný, a tak
o každý bod se musí tvrdě bojovat. Druhý
hrací den přinesl Áčku 4 body (za 2 výhry
a 3 prohry). Třetí hrací byl ve znamení odvet
z prvního hracího dne. Tentokrát se našim
hráčům již tolik nedařilo a přivezli si 2 body
(1 výhra, 5 proher). Po třech hracích dnech
má naše družstvo na kontě celkem 14 bodů
a drží slušné 10. místo.
O necelý měsíc později se do bojů v ABL –
divizi Záběhlice zapojily i naše další týmy

MAESTRO CLUB B a C. V Céčku se formuje
nový tým, který tvoří Jiřka Součková, Pavla
Bartošová, Petra Bromová, Vráťa Filler, Petr
Pavlů, Jirka Cajthaml a Irča Reichlová. Céčko
je tým nový, nezkušený, a tak první hrací dny
jsou u Céčka zatím ve znamení sbírání zkušeností. Z prvního hracího dne si Céčko neodneslo žádné body. Druhý i třetí hrací den znamenal pro Céčko zlepšené výkony družstva
i osobní rekordy hráčů. Na své první body
Céčko sice zatím čeká, ale důležité jsou
zejména nasbírané zkušenosti a neustálé zlepšování výkonů všech členů týmu.
V Béčku se představili staří známí Petr
Souček, Jana a Marie Koneční. První hrací den
se Béčku obzvlášť dařilo - získalo plných
12 bodů za 6 výher. Druhý hrací den už se
tolik nevedlo, ale i 4 body za 2 výhry a 3 prohry nás těšily. Třetí hrací den nás čekaly odvety z prvního hracího dne a opět jsme dokázali
získat plný počet bodů. Po třetím hracím dnu
drží naše Béčko krásné 2. místo.
za MAESTRO CLUB Kolovraty
Jana Konečná

Maestro Club Kolovraty zve už potřetí na

Pochod zmrzlého kapříka
aneb Zimní procházku
ze Světic do Kolovrat
v sobotu 29. prosince 2007
Sraz je ve 13 hodin na nádraží
v Kolovratech. Odtud se pojede vlakem
do Světic, dále pěšky přes Říčany
zpět do Kolovrat.
Podrobné informace na
wwww.maestroclub.cz
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Sokol Kolovraty roste, přesto přivítá malé fotbalisty
Kdo by před pár lety očekával, že budeme mít v Sokole pět družstev mládeže o celkovém
počtu osmdesáti dětí ve věku od 4 do 16 let a k tomu tři týmy mužů? V letošním roce byl tento
stav realitou, která vedení Sokola těší, ale zároveň i zavazuje k dalšímu zlepšení podmínek
pro kolovratský fotbal.
Přes veškerou snahu se zatím nepodařilo získat grant na položení umělé trávy už v tomto roce.
Možnost rozložení činnosti všech týmů na dvě hřiště a udržení kvalitní travnaté plochy je naším
hlavním problémem. Po skončení jarní sezóny došlo k rekonstrukci travnatého hřiště, kdy se řadě
dobrovolníků povedlo uvést hrací plochu do velmi dobrého stavu. Dále se v listopadu podařilo
dokončit instalaci automatického závlahového systému, kterým se mnoho jiných klubů chlubit
nemůže. Možnost získání finančních prostředků je složitá a proto zlepšení podmínek zatím není
tak rychlé jak bychom si představovali.
Již se stalo tradicí, že v červnu pořádáme
turnaj dospělých a ve spolupráci s místním
úřadem a školou i turnaje pro mladší a starší přípravku. V příštím roce poprvé uspořádáme dva turnaje pro naše nejmenší fotbalisty i ve volných květnových dnech. Na
konci letních prázdnin proběhla týdenní
soustředění žáků ve Zruči nad Sázavou
a obou přípravek ve Strážném v Krkonoších. Družstva přípravek a minipřípravky se
v zimním období také zúčastní několika
halových turnajů.
Naše mužstva si ve svých soutěžích
vedou se střídavými úspěchy. Týmu mužů
A se podzimní část soutěže nevydařila
a přes některá slušně odehraná utkání uzavírá tabulku I.B třídy. Všichni věříme, že se dá tým přes
zimní přestávku dohromady a ve druhé části soutěže bude opět dělat radost všem fanouškům
kolovratského fotbalu. Muži B jsou ve III. třídě na sedmé pozici a mužstvo mužů C na místě třináctém.
V mládežnických kategoriích si nejlépe vedlo družstvo starší přípravky, které je na čtvrtém
místě své soutěže. Mladší přípravka obsadila s minimální ztrátou pátou pozici. Mladší dorostenci se potýkají s nedostatkem hráčů a tak zisk čtyř bodů je úspěch, starším žákům se dle
výsledků nedařilo, ale hlavním důvodem je, že nastupují proti starším soupeřům, a to
i o několik let. Nejmladší tým mini se umístil na osmém místě a v konkurenci, jakou v soutěži má, obstál na jedničku.
U mládeže se i přes stále se zlepšující stav potýkáme s nedostatkem hráčů a proto mezi nás
rádi přivítáme nové budoucí fotbalisty ročníků 1991 – 2003. Kontakty na jednotlivé trenéry najdete na www.sokolkolovraty.cz .
Za celý rok se v našem klubu udělalo mnoho práce a za to všem, kteří se o fotbal v Kolovratech
starají, můžeme jen poděkovat.

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok
přeje všem občanům Sokol Kolovraty

Hostinec U Medvěda
U Železnice 14, 103 00 Praha 10 – Kolovraty • tel.: 776 057 395
Otevírací doba o svátcích:
Pondělí

24.12.07

10.00 – 18.00 • 22.00 – 24.00

Úterý

25.12.07

zavřeno

Středa

26.12.07

10.00 – 22.00

Pondělí 31.12. 07
10.00 – 22.00
(v případě rezervace dle přání hostů)
Úterý

1.1. 08

10.00 – 22.00

Rezervujte si místa včas a užijte si sváteční pohodu s péčí personálu restaurace.
Příjemné prožití svátků. Budeme se na Vás těšit i v novém roce.

Fotbalisté mohou kopat
na zavlažovaném trávníku
Sokol Kolovraty v letošním roce vybudoval za
pomoci grantů ČMFS a pražského magistrátu
závlahový systém travnatého hřiště. Trávník bude
zkrápět 24 stříkačů, automaticky nastavených na
dvě série závlahy denně. Celý systém je řízen
venkovním čidlem, které v případě vysoké
vlhkosti celý systém vypne.

Maminky předvedly, jak
se správně hraje fotbal
Na konci jarní sezóny jsme zahájili novou tradici. Maminky předvedly svým ratolestem jak se
fotbal vlastně hraje. Bohužel počasí nám ukázalo, co umí, a tak přesně v čas zápasu se spustila nevídaná bouřka s průtrží. Ale maminky byly
odvážné a statečné a utkání se odehrálo.
Všem zúčastněným patří velký dík, včetně rozhodčího a trenérů.

Ráda bych touto cestou poděkovala
svým sousedům z Vilové čtvrti, kteří mi
pomáhají v obtížné životní situaci.
Zvláštní poděkování patří manželům Ivě
a Zbyňkovi Hladkým a manželům Monice
a Davidovi Borgesovým za jejich pomoc,
vstřícnost a podporu.
Dále chci velmi poděkovat manželům
Ivetě a Pavlovi Hrubým. Děkuji také manželům Radaně a Tomášovi Sousedíkovým.
Zuzana Laštůvková
Hledám zaměstnání na grejdru,
nakladači apod. v blízkém okolí.
25 let praxe. Telefon: 607 211 180
Ušetřete čas pro sebe!
… takové to domácí žehlení!
Rychlé a spolehlivé ruční žehlení košil
a prádla i s dopravou.
Michaela Mühlová, Kolovraty
Telefon: 737 501 634

... 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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... inzerce

w w w. d o d o - d v e r e . c z
Dne 14. ledna 2008 otevíráme novou vzorkovou prodejnu
v Kolovratech, v ulici K Říčanům, kde Vám nabídneme
dveře a zárubně Sapeli
dřevěné plovoucí podlahy Magnum
dveřní kování Cobra
obkladové dekorační kameny a cihly Stegu
Dále se zabýváme realitní činností – prodejem nemovitostí
v Chorvatsku (www.nemovitosti-chorvatsko.com),
prodejem a servisem motorových lodí Regal
(www.regalboats.eu)

Těšíme se na Vaší návštěvu!

