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Kolovratští hasiči likvidovali začátkem února požár auta na silnici mezi Pacovem a Nedvězím (foto 1).
Koncem loňského roku hasili hořící přístěnek ve Skautské ulici v Kolovratech (foto 2, 3).
Foto Pavel Burda
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Auto odstavené na chodníku u kostela v Kolovratech
vyfotil Petr Souček (foto 4).

Nedávno si vandalové vzali na mušku boční sklo nové
čekárny na kolovratském nástupišti. Vyvrácenou dopravní
značku v centru Kolovrat nemá na svědomí rozdováděná
omladina, ale březnová vichřice Emma.
Foto 5, 6 Blanka Oujezdská
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Milí čtenáři,
možná tomu nebudete věřit, ale kolovratské
webové stránky jsou jedny z nejlepších. Je to tak
- Kolovraty se mohou pochlubit druhým místem
v krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí ČR Zlatý erb. Přitom do této soutěže, která běží už desátým rokem, se naše městská část přihlásila poprvé. Mezi padesátkou
hodnocených obcí Prahy předčily Kolovraty pouze
nedaleké Petrovice. Třetím místem odborná porota ocenila webové stránky pražské části Vinoř. Devítičlenná odborná porota hodnotila aktuálnost, přehlednost i atraktivitu webových stránek. Kolovratský web
měl při posuzování úřední desky, doporučených informací, ovládání webu
a výtvarného zpracování nejvyšší skóre. Pouze v kategoriích „povinné informace“ a „bezbariérová přístupnost“ přidělila porota více bodů Petrovicím.
Kolovraty mají vlastní webové
stránky už sedmým rokem a byly
jednou z prvních obcí, které měly
s nástupem internetu svůj web.
Podle asistenta Infocentra Tomáše
Bezoušky, jenž má tvorbu a aktualizaci webu na starosti, je to zásluha
bývalého starosty Marka Ovečky.
Ten se snažil jít s dobou a záleželo
mu na tom, aby lidé v obci byli co
nejlépe informováni. Proto hned po
■ Starosta Michal Habart přebírá z rukou
zástupců pražského magistrátu ocenění za
revoluci obnovil Kolovratský zpradruhé místo v krajském kole soutěže Zlatý
vodaj. Nutno dodat, že webové
foto Václav Holič
erb
stránky změnily svoji podobu předloni, z iniciativy Jany Forsythové z Kolovrat. Orientace v jednotlivých rubrikách
je nyní rychlá a informace jsou přehledně roztříděny.
Ředitel pražského magistrátu Martin Trnka při slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola kvitoval, že úroveň webových stránek měst a obcí každým
rokem stoupá. „Většina stránek je denně aktualizovaná a ukazuje se, že začínají
být vyhledávané a potřebné i pro turisty,“ uvedl a vítězům popřál, aby neusnuli
na vavřínech. Budeme se snažit.
Hezké jaro přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letos poprvé otevíráme stránky Kolovratského
zpravodaje. Zároveň jsme se přenesli přes první
část letošního roku, přes zimní období. V době,
kdy píši tyto řádky, musím konstatovat, že k nám
zima byla letos mírná a poměrně laskavá. To ale
neznamená, že ji podceňujeme. V letošním roce
jsme změnili systém organizace úklidu sněhu.
Systém se ukázal pružnější než ten minulý, při
zachování stejné kvality, a hlavně je výrazně levnější. Pro příští rok ho chceme samozřejmě ještě dopilovat, abychom odstranili
drobné nedostatky jako je opožděný posyp na některých krizových místech. Na
tomto místě je potřeba zmínit iniciativu některých senátorů, kteří se snaží změnit zákon o úklidu chodníků na náklady jejich vlastníků. Uvidíme, v jakém znění
a zda vůbec tento návrh projde celým legislativním procesem. Je ale možné, že
nás tak jako tak v budoucnu čeká radikální změna.
Konečně se nám také blíží termín dokončení prací na železničním koridoru.
Odstraňují se ještě některé nedostatky, dodělávají se chodníky a přístupové cesty

k zastávce. Myslím, že jsme všichni rádi, že budeme mít tuto výstavbu už brzy za
sebou. V této souvislosti bych rád zmínil jeden palčivý problém, kterým je absence laviček na obou stranách nástupiště. Bylo naší velkou snahou tyto lavičky instalovat, neboť v projektu drah se s nimi nepočítalo. Nástupiště a ostatní prostory jsou
však v majetku dráhy a ta pronájem těchto prostor svěřila do rukou jiné agentury.
Teprve od této agentury můžeme dostat souhlas s umístěním reklamních laviček.
Zatím ho nemáme a nevím, zda ho vůbec dostaneme. Problém je dále i v tom, že
z pohledu bezpečnosti musí být všechny předměty tohoto typu, tedy i lavičky, trvale zabezpečeny proti jakékoliv manipulaci tak, aby nedošlo k jejich posunutí, například do kolejiště. Dráhy v minulosti už bohužel tyto situace zaznamenaly. Byl to
samozřejmě, tak jako většinou, obyčejný vandalismus. Ten se u nás projevil také,
ale díky bdělosti občanů a rychlosti zásahu městské policie byl včas zlikvidován.
Ale o tom na jiném místě. Nicméně něco pozitivního v této souvislosti přece jenom
máme. Lavičky budou instalovány na většině autobusových zastávek v obci.
Přidělené finanční prostředky od pražského magistrátu nám i pro letošní rok
umožňují výstavbu nových chodníků a dalších doplňkových staveb pro zlepšení
a pohodlí života všech kolovratských občanů. A co je důležité, pokračujeme ve
výstavbě pavilónů školky a školy, v revitalizaci zeleně a vybudování nového parku
v okolí tenisových kurtů a také v rekonstrukci některých prostor Domu s pečovatelskou službou. Doufáme, že se nám podaří ještě letos dokončit výstavbu
hřiště s umělou trávou a zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci celého zázemí
Sokola Kolovraty včetně kabin a přilehlých prostor.
Dále bychom chtěli dotáhnout do konce rekonstrukci náměstíčka na Viničkách
včetně fungující kašny tak, aby toto místo mohlo plnohodnotně sloužit k návštěvám a posezením.
V letošním roce také bude pokračovat výstavba nové silnice, tzv. severní
komunikace, a výstavba nového bytového komplexu v oblasti Na Července.
Doufám, vážení spoluobčané, že se budeme i letos opět setkávat na většině
akcí, které jsou v naší obci dlouhodobě pořádány a které se již staly nedílnou
součástí našeho života a novodobých tradic. Mám na mysli všechny ty krásné
jarmarky, dětské dny, sportovní turnaje, kolovratské parníky a podobně.
Na závěr Vám přeji krásné a rozkvetlé jaro a doufám, že jste si náležitě užili
první letošní svátky, svátky velikonoční.
Ing. Michal Habart, starosta

Zamyšlení místostarostky
A máme tu opět jaro. A to nejen podle kalendáře, ale jaro skutečné. Po letošní mimořádně mírné
zimě přišlo velmi brzy a my se již můžeme těšit
z prvních rozkvetlých stromů a keřů.
Letos jsme ho přivítali zároveň s oslavami
Velikonoc. A na co se můžeme s příchodem
prvních teplých dní v Kolovratech těšit? Ti
nejmenší si mohou začít hrát na udržovaných dětských hřištích na několika místech v Kolovratech,
pro ty starší je k dispozici víceúčelové hřiště Na
Skále vybavené zcela novou atrakcí. Všichni
můžeme využívat celou řadu venkovních sportovišť, kterých rok od roku přibývá
– hřiště s umělým povrchem u fotbalového areálu, antukové tenisové kurty
V Cihelně, víceúčelové hřiště s umělým povrchem Na Parkáně, beachvolejbalové hřiště V Haltýři a další. Očekávám však, že jako každý rok budou nejhojněji
využívány oblíbené vycházkové okruhy v okolí Kolovrat, které se nám za poslední roky podařilo vybudovat v délce 25 km.
Máme se tedy na co těšit. Vždyť které jiné roční období tolik překypuje životem
a nadějí? Uvidíte, nebude to trvat dlouho a ze všech stran se na nás postupně
začne valit záplava zářivých barev, jež nám po zimě dodá ztracený optimismus.
Hravost, veselí, klokotání života, nový elán, delší dny, více slunce – to je jaro.
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, zástupce starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■ Na podporu volného času dětí a mládeže
v prvním pololetí roku 2008 bylo uvolněno
118 800 korun, které zastupitelé rozdělili těmto
kolovratským spolkům, sdružením a organizacím:
Junák
6 000 Kč
Kroužek mladých hasičů
10 000 Kč
Sportovní klub Kolovrátek
22 500 Kč
Sport Kolovraty
14 000 Kč
Klub přátel základní školy
12 000 Kč
TJ Sokol Kolovraty
39 000 Kč
mateřské centrum Macek
9 300 Kč
Svaz skautů a skautek
6 000 Kč
■ Zastupitelé souhlasili s návrhem zvýšit nájem
o 28,4% ve všech obecních bytech a to od června letošního roku.
■ Kolovraty budou letos hospodařit s částkou
12,190 milionu korun. Vyrovnaný rozpočet
schválili zastupitelé začátkem roku.
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Okamžité zavolání usvědčilo skupinku sprejerů
V polovině prosince přijali strážníci Městské policie v Kolovratech oznámení, ve kterém jistý muž
sděloval, že stojí na vlakovém nádraží a sleduje počínání skupinky pěti osob. Pětice má prý oranžový
sprej a čmárá na skleněné výplně nové čekárny.
Mělo se jednat o tři hochy a dvě děvčata, kteří po
totální devastaci čekárny odcházeli směrem ke kostelu.
Oznámení muže bylo jasné, krátké a naprosto přesné.
Strážníci okamžitě reagovali. Po několika minutách projíždění v ulicích a díky přesnému popisu osob zajistili
oznamovatelem označenou skupinku. Omladina postávala na lávce a z dálky se kochala svým dílem.
Spravedlnosti bylo tedy učiněno zadost, a nejen to.
Druhý den se tito výtečníci do Kolovrat vrátili i s několika litry rozpouštědla, a pod dozorem strážníka uvedli
čekárnu do původního stavu. Věříme, že mytí zastávky
v mrazivém počasí, kdy prsty nepříjemně přimrzají k navlhčeným hadrům, bylo dostatečným poučením.
Tato příhoda je vzorovou ukázkou spolupráce občana a strážníků městské policie. Rychle, jasně a úspěšně. Naše díky tedy patří neznámému oznamovateli, který pouze nepřihlížel – jak tomu bývá někdy zvykem
Vladimír Bačák,
– ale okamžitě jednal.
velitel strážníků Městské policie v Kolovratech

Policie občas dopadne i původce černých skládek

Blahopřejeme
jubilantům
V prvním čtvrtletí roku 2008 oslaví
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
70 let
Černoch Karel • Matoušek Josef
Jirmásková Ilona • Hábová Irena
Hubalová Drahoslava • Kuchta Miroslav
Nevolka Stanislav • Žalud František
75 let
Hába Karel
80 let
Přibyl Stanislav • Dvořák Jan
Matějka František • Novák Miroslav
Souček Libor
85 let
Šatopletová Anna • Kuková Marie
Krausová Anežka • Kůstková Ludmila
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Důležitá telefonní čísla
112 SOS
158 Policie
150 Hasiči
156 Městská policie
155 Záchranná služba
267 710 961 Městská policie
Praha-Uhříněves
272 655 636 Operační středisko MP
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)

Přestože za odhazování odpadků do volné přírody nebo podél cest hrozí nezodpovědným lidem mnohatisícové pokuty, černé skládky často hyzdí okolí obcí a nevyhýbají se ani Kolovratům. Podle policie
se však původce skládek hledá velmi obtížně.
„V příkopech podél silnice z Lipan do Kuří se často válejí celé pytle odpadků,“ upozornil na tento nešvar
jeden z obyvatelů Lipan. Kolovratský úřad o nepořádku v této části obce ví a zaneřáděná místa pravidelně
na své náklady čistí. Odpadky a haraburdí se často vrší také na severním okraji Kolovrat, podél cesty na
Královice.
„Původcům černých skládek hrozí od obcí statisícové pokuty. Vypátrat viníka však není snadné,“ vysvětluje velitel kolovratských strážníků Vladimír Bačák. Vybavuje si však případy ze své praxe, kdy se to podařilo. Viník si dokonce musel odpadky zlikvidovat sám. „V pytlích byly faktury a další doklady. Podle nich jsme
pak zjistili, které firmě odpadky patří. Řidič společnosti, u které si firma odvoz objednala, vyklopil pytle za
obcí a účtované peníze za skládkování si nechal. Nakonec musel zaplatit pokutu a odpadky odvést tam, kam
patří,“ popisuje velitel a dodává, že černých skládek v posledních letech postupně ubývá. Je to především
díky instalaci kovových závor. „Dříve mohli řidiči dojet s odpadem co nejdále od silnice a nebyli viděni. Dnes
to už nejde, a pohodit odpad na okraji silnice do škarpy je pro ně velice riskantní. I přes všechna tato opatření se ale ještě černé skládky tu a tam objeví,“ doplnil Bačák.
-ouj-

Radary měřily rychlou jízdu i v ulici K Říčanům
Kolovratští policisté, kteří pomocí radarů pravidelně měří rychlost vozidel projíždějících obcí, se
zaměřili na další místa, svádějící k rychlé jízdě. Tentokrát své přístroje nainstalovali v ulici K Říčanům,
kde si na rychle jedoucí vozy stěžovali lidé z obytného souboru U Donáta.
„Starosta nás požádal, abychom se zaměřili i na tuto ulici. Ovšem z padesáti měřených vozidel ani jedno
nepřekročilo povolenou rychlost. Měření však budeme ještě opakovat,“ okomentoval výsledky velitel kolovratských policistů Vladimír Bačák. Podotkl, že v ulicích Mírová a Do Lipan, kde jsou úseky s omezením rychlosti na 40 kilometrů za hodinu, překračuje tuto rychlost téměř každý druhý vůz. „Je s podivem, že ve prospěch řidičů hraje velice malou roli skutečnost, že na radaru je nastavena tolerance deset kilometrů v hodině.
Kontroly překračování rychlosti se snažíme dělat v místech, kde tento problém skutečně pálí. Zatím tedy jednoznačně vede úsek před základní školou v ulici Mírová a ulice Do Lipan,“ dodal policista.
-ouj-

Nad kolovratským úřadem zavlála tibetská vlajka
Kolovraty se letos poprvé připojily k mnoha městům a obcím v celé republice, které v pondělí
10. března vyvěsily na budovy radnic tibetskou vlajku a připomenuly tak 49. výročí povstání tibetského
lidu proti čínské okupaci.
Iniciátorkou tohoto aktu solidarity je kolovratská kronikářka
Stanislava Bartošová. „Akce Vlajka pro Tibet, kterou pořádá několik let
sdružení Lungta, nenásilnou formou vyjadřuje podporu malé zemi,
která již prakticky vymizela z map. Je to symbolická akce, ale jako
občané země, která má zkušenost s totalitou, bychom měli udělat
aspoň takovéto gesto,“ vysvětluje Stanislava Bartošová, kterou mrzelo, že se Kolovraty, narozdíl od sousedních Říčan, k akci nepřipojují.
„Pořídili jsme si tedy tibetskou vlajku aspoň domů a loni ji ve stejný
den vyvěsili z okna našeho bytu. Letos jsme oslovili sdružení Kolovraty
a Lipany - náš domov s návrhem, aby se naše obec k akci připojila
s tím, že vlajku rádi zapůjčíme. Zastupitelé za toto sdružení návrh podpořili a podařilo se jim ho na zastupitelstvu prosadit,“ dodává kronikářka. Spolu se svým manželem se o tuto zemi, z níž vzešly známé
duchovní tradice a jejíž vývoj byl násilně potlačen, zajímá delší dobu.
-ouj-
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Nový sběrný dvůr v Dolních Měcholupech je už otevřen
Začátkem února byl otevřen již jedenáctý sběrný dvůr hl. m. Prahy, a to v Městské části Praha 15, v ulici
Za Zastávkou 3/377, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, v areálu MAHRLA s. r. o. (z Kutnohorské ulice
odbočit za areálem SSŽ, cca 200 m před odbočkou do Horních Měcholup vlevo do slepé ulice Za Zastávkou).
Sběrný dvůr je určen pro občany s trvalým pobytem v Praze k bezplatnému odkládání vybraných druhů
odpadů (viz přehled sběrných dvorů), vyřazených elektrozařízení podléhajících zpětnému odběru výrobků
a pneumatik, které jsou však zpoplatněny cenou 25 Kč za kus.
☎ 733 164 810, provozovatel: Pražské služby a. s..
Provozní doba:
pondělí – pátek: 8,30 – 18,00 hodin (v zimním období do 17 hodin)
sobota: 8,30 – 15,00 hodin

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny začátkem dubna
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad rostlinného původu, především ze zahrad, jsou objednány na
sobotu 5. dubna. Službu poskytuje magistrát zdarma. Je možno odevzdat listí, trávu, plevel, větve, neznečištěnou zeminu, kuchyňský odpad rostlinného původu apod., ne však živočišné zbytky ani stavební odpad.
Stanoviště:
Náměstí v ul. Meduňková (poblíž č.p. 27)
od 9 do 12 hod.
Parkoviště pod kostelem v ul. Mírová (orientačně u č.p. 3/90)
od 13 do 16 hod.
Tato služba občanům se bude opakovat v listopadu 2008.
Kontejnery pro objemný odpad budou v I. pololetí letošního roku přistaveny v těchto dnech:
8. dubna
U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem, Lipany
13. května
U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem
17. června
U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem
Kontejnery budou přistavovány na určených stanovištích v odpoledních hodinách, přesný čas nelze
z technických důvodů sdělit. Kontejnery budou odvezeny vždy následující den.

Kácet dřeviny rostoucí mimo les nelze bez povolení
Formulář ke kácení dřevin rostoucích mimo les si mohou občané vyzvednout v kolovratském Infocentru s knihovnou, na Úřadu městské části Praha – Kolovraty nebo si jej stáhnout z internetových stránek www.kolovraty.cz.
Je nutné postupovat dle právního předpisu zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a nevystavovat se zbytečným sankcím v případě porušení zákona.

Použité šatstvo a obuv lze odkládat do boxu po celý rok
Použité šatstvo, obuv, pokrývky apod. lze po celý rok odkládat do kontejneru na textil a obuv u hlavní komunikace Mírová na parkovišti pod kostelem. Sbírka šatstva, bot a textilu je určena pro charitativní účely. Oděvy
budou ještě nošeny a proto musí být do kontejneru vkládány v igelitových sáčcích. Obuv je třeba spárovat.
Informace: www.potex.cz, telefon: 736 674 560

Lékařská služba první pomoci informuje o změnách
Lékařskou službu první pomoci pro dospělé a pro děti i dorost zajišťuje od nového roku pět pražských
fakultních nemocnic a poliklinika v Praze 1 v Palackého ulici, která je pro Pražany tradičním místem lékařské pohotovosti dlouhá léta. Dětská stomatologie je provozována ve Fakultní nemocnici v Motole. Ve všech
těchto zdravotnických zařízeních platí jednotná ordinační doba, a to ve všední dny od 19,00 hodin do 6,00
hodin, o víkendu a svátcích je zajištěn nepřetržitý provoz.
Lékařská služba první pomoci je zajištěna v těchto zdravotnických zařízeních:
Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5
• praktický lékař pro dospělé
• praktický lékař pro děti a dorost
• dětská stomatologie
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8
• praktický lékař pro dospělé
• praktický lékař pro děti a dorost
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha 2
• praktický lékař pro děti a dorost
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
• praktický lékař pro dospělé
• praktický lékař pro děti a dorost
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• praktický lékař pro dospělé
Nemocnice Na Františku s poliklinikou Palackého 5, Praha 1
• praktický lékař pro dospělé
• praktický lékař pro děti a dorost
• stomatologie pro dospělé
Lékařskou službu první pomoci pro děti i dospělé poskytuje pro občany městské části Praha 22 nadále také Medifin, s r. o. se sídlem v areálu Polikliniky v Malešicích, Plaňanská 573/1.
Telefon: dospělí: 274 081 990, děti: 281 019 213(244).
Zdroj: Tisková zpráva MHMP

Sběrné dvory jsou
pro Pražany zdarma
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
☎ 272 76 40 58, 731 14 23 48
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice
☎ 251 61 23 43
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Ke Kotlářce 4, Praha 5 – Košíře
☎ 737 24 08 53
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
☎ 284 09 84 75
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Voctářova, Praha 8 – Libeň
☎ 266 00 72 99
provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
☎ 284 09 85 81
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany
☎ 244 40 01 64
provozovatel: Správa bytových objektů
Praha – Modřany
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje
☎ 272 70 09 52 , 777 30 12 01
provozovatel: Pražské služby.a.s.
a VS-Ekoprag s.r.o.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy
☎ 733 16 48 10
provozovatel: Pražské služby a.s.
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín
☎ 257 91 17 58
provozovatel: Technické služby Radotín
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice
☎ 281 92 49 59
provozovatel: Odbor místního hospodářství
ÚMČ P20
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – Pátek
8,30 – 18,00 hodin
(v zimním období pouze do 17,00 hodin)
Sobota
8,30 – 15,00 hodin
ODEBÍRANÝ ODPAD:
- objemný odpad (nábytek)
- suť z bytových úprav do 1m3 zdarma
- dřevěný a kovový odpad
- odpad z údržby zeleně
- papír, sklo, plasty, nápojové kartony
- nebezpečné složky komunálního odpadu
- pneumatiky (25 Kč za kus)
- vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky,
televize, rádia, sporáky, mikrovlnné trouby,
počítače, tiskárny, videa…)
NELZE ODEVZDÁVAT:
- nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest)
UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY: do areálů je
možný vjezd vozidel maximálně do 3,5 t
Právnické osoby, fyzické osoby oprávněné
k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj
trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, mohou odpad
odložit za úplatu, která kryje náklady na další
využití nebo odstranění odpadu.

... kolovratští hasiči
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Nároky na práci dobrovolných hasičů neustále rostou
V loňském roce se o práci dobrovolných hasičů z Kolovrat postaraly přírodní živly. Začátkem roku museli členové sboru likvidovat následky orkánu Kyrill, v létě je potrápil několikadenní požár seníku a voda z přívalových dešťů, která se dostala do
budov. S jakými dalšími problémy se hasiči potýkali, na to jsme se zeptali jejich velitele, Antonína Burdy.
Pane veliteli, prozraďte, jaký byl pro kolovratské hasiče loňský rok?
Uplynulý rok byl pro naši jednotku jedním
z těch, které můžeme označit za úspěšné.
Oproti předchozím rokům jsme zvládli větší
počet výjezdů. Mrzí nás však, že k požárům
a nehodám vyjíždějí stále stejní lidé. Není divu,
protože tuto práci děláme všichni zadarmo.
Snad i proto se mladí do naší organizace
nehrnou. Dobrovolní hasiči jsou u nás asi jedinou organizací, jejíž členové nemají ze své
činnosti opravdu žádný užitek, a přitom jsou
na ně kladeny čím dále větší nároky. Jsou to
různé druhy zkoušek, přezkoušení, revizí, prohlídek či školení, které jsou každým rokem
dražší. Například profesní přezkoušení jednoho řidiče má stát až deset tisíc korun. A nový
profesní řidičský průkaz třicet tisíc.
Jaké jsou další problémy, které vám komplikují práci?
V posledních letech se zvyšuje počet výjezdů ke škodám způsobeným přírodními živly.
Paradoxem je, že se snižují počty vojenských
útvarů, které byly pro likvidaci následků těchto
situací předurčeny, a vše zůstává na hasičích.
Při větší plošné pohromě se to nedá fyzicky
a bez speciální techniky zvládnout. To platí
i pro povodňová opatření v Praze. Kompletní
postavení zábran od Modřan až po Bubeneč
nemohou hasiči zvládnout bez pomoci dalších
složek.

■ Kolovratští hasiči obdivovali maketu zbrojnice, která je vystavena v Infocentru
Mohl byste zmínit výjezdy k nejzávažnějším případům z loňska?
Vyjížděli jsme k dvaadvaceti případům.
V lednu nám nejvíce dala zabrat likvidace
následků větrné smršti, což bylo nejen odstraňování množství padlých stromů, ale také
hašení hořících porostů u Podleského rybníka,
kde padl strom na vedení vysokého napětí.
V létě jsme několik dnů likvidovali požár seníku v Netlukách a koncem prázdnin čerpali
vodu ze zaplavených sklepů i výtahových
šachet v Praze 4. Kuriózním případem byl
výjezd k hořícím kulisám filmového městečka
mezi Kolodějemi a Dubčí. Koncem roku jsme

hasili také v Kolovratech, a to požár v ulici
Skautská a Mírová.
K vašim povinnostem patří i technické
zásahy a výjezdy na pomoc spoluobčanům…
Těchto akcí bylo celkem osmnáct.
Pročišťovali jsme kanalizaci i studny, odstraňovali ulomené větve či naplaveniny pod
jezem. Pomáhali jsme také při sportovních
a společenských akcích v Kolovratech.
Už dva roky vám slouží nový požární vůz
Scania, se kterým jste schopni vyrazit k jakémukoliv případu. Jaký je stav další techniky?
Všechna vozidla, která vlastníme, jsou
v současné době provozuschopná. Při hašení
požáru v Netlukách jsme se však přímo při
zásahu museli vypořádat se závadou na vzduchovém rozvodu u Tatry 815 a vozidlo pak
bylo několik dní mimo provoz. Další závadou
na tomto voze jsou značně poškozené pneumatiky - vždyť jejich stáří je 21 let. Přestože
jsme už vloni žádali o mimořádnou dotaci na
přezutí vozu, náš požadavek byl zamítnut.
Nechali jsme však předělat jeden z dýchacích přístrojů na přetlakový s použitím našich
lahví a masek. Pokud se inovovaný přístroj
osvědčí, upravíme i ostatní. Vše ale závisí na
financích.
Každým rokem kritizujete stav, kdy vám
operační středisko nedává na vědomí, že
hoří v katastru Kolovrat a navíc vaši jednotku k těmto případům ani nevolá.
Přes všechnu snahu se dosud nepodařilo
přimět odpovědné orgány ke změně Požárního
poplachového plánu. A to především v tom
směru, aby nám byl nahlášen každý případ
v našem katastru, na jehož likvidaci má naše
jednotka materiál a vybavení. Stále se opakují
případy, kdy nejsme Operačním střediskem
vyrozuměni. Dokonce se stalo, že nám byl
výjezd ve vlastní obci přes radiostanici zakázán. Snad by mohli pomoci starostové obcí,
kteří budou trvat na vysvětlení od vedení
hasičského záchranného sboru i od pražského
magistrátu, proč domácí jednotky nebývají
v mnoha případech vyrozuměny.
Hasičům z centra také brání dostat se
k případům v okrajových částech Prahy přecpané silnice.
Na posledním jednání bezpečnostní rady
Prahy 22 se o tom mluvilo. Právě proto by se
měly více využívat dobrovolné sbory z Dubče,
Měcholup, Koloděj, Benic, Kolovrat nebo hasiči z Říčan, kde jsou příjezdové trasy volnější.
Podařilo se obnovit spolupráci s kolegy
z Prahy – východ a Prahy – západ, o které
jste mluvil před rokem?

Výjezdy do těchto lokalit jsou dalším oříškem. Je nám doporučováno aby si obce udělali smlouvu o spolupráci mezi jednotlivými
úřady. Myslíme si však, že v tomto případě by
mělo jít spíše o dohodu složek Integrovaného
záchranného systému Prahy a Středočeského
kraje. Jedna taková smlouva o spolupráci
mezi profesionálními sbory HZS Praha a HZS
Středočeského kraje už existuje a mělo by být
jen formalitou zařadit do ní jednotky dobrovolných hasičských sborů. Ale nikomu z odpovědných se do toho nechce. Takže i zde platí co si nezařídíš sám, nemáš.

■ Hasičům bude při jejich práci pomáhat
inovovaný dýchací přístroj
Daří se vašemu sboru vycházet s přidělenými financemi?
V loňském roce jsme díky čtvrtmilionové
dotaci od pražského magistrátu mohli vyměnit
podlahy ve zbrojnici, které byly v dezolátním
stavu. Náklady na opravu však vzrostly o dalších sto tisíc korun. Tyto prostředky byly
dodány z rozpočtu obce. V letošním roce
znovu žádáme o příspěvek na nové pneumatiky a také na opravu čerpadla a renovaci
dýchacích přístrojů. Oproti loňsku je třeba
počítat i s vyššími náklady na materiál, palivo,
energii i služby.
Co by ještě mohlo pomoci včasnému
a účinnému zásahu vašich jednotek při
neštěstích a požárech?
Přáli bychom si, aby se místní lidé naučili
volat kvůli požáru či nehodě i na naši ohlašovnu, tedy na telefonní číslo 267 710 505.
V některých případech může být naše jednotka na místě zásahu o něco dříve a zabránit tak
i větším škodám.
text a foto Blanka Oujezdská
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... rozvoj obce

Pavilon školy a školky začne sloužit co nejdříve
Stavební práce na železničním koridoru se blíží ke svému závěru, ale před námi
je další významná stavba, a to pražský silniční okruh. O této stavbě, ale i dalších
plánovaných akcích v Kolovratech jsme si povídali s předsedou stavební komise
místního zastupitelstva RNDr. Ivo Chytilem.
V minulých týdnech některá
média
informovala,
že
Stavební odbor pražského
magistrátu pozastavil územní
řízení o stavbě Silničního
okruhu kolem Prahy (stavba
č. 511 Běchovice – Kolovraty dálnice D1).
Jak jsme Vás v předchozích číslech informovali,
podařila se po složitých jednáních v polovině loňského roku průlomová dohoda s Ředitelstvím silnic
a dálnic jako investorem silničního okruhu. Tato
dohoda garantuje Kolovratům splnění jejich požadavků na způsob realizace této stavby a zároveň
investorovi zaručuje bezkonfliktní přípravu stavby.
Koncem loňského roku investor představil upravený
projekt. Měl jsem možnost se této prezentace zúčastnit a mohu konstatovat, že tento projekt byl plně
v souladu s dohodou a respektuje všechny požadavky obyvatel.
Tyto zásadní změny v projektu si vyžádaly zahájit
nové územní řízení. Informace, která se objevila
v médiích, se však týká zastavení původního územního řízení, zahájeného podle projektu, který jsme
zásadně odmítali.
V trase plánovaného silničního okruhu se již
objevily vytyčovací kolíky. Znamená to předvěst
brzkého začátku výstavby?
Zatím se jedná o označení jednotlivých pozemků
v trase komunikace a předběžný geologický průzkum. To jsou přípravné práce, které běžně předcházejí každou větší stavbu a které nepodléhají
územnímu a stavebnímu povolení.
Můžete říci, kdy by mohlo být územní rozhodnutí vydáno?
To bohužel zatím nedokážu odhadnout. Projektant
s investorem mají určitě přesnější představu, ale ani
oni nedokáží říct přesný termín. Získání všech povolení pro takovouto stavbu je velice náročné a často
časově náročnější než vlastní realizace. Všechny
strany ale mají zájem na co nejrychlejším zahájení
stavby. Přesto se domnívám, že stavba nebude určitě zahájena do příštího jara. Navíc prioritním úsekem
je část okruhu č. 512 Jesenice – dálnice D1, který
navazuje na již rozestavěný úsek Lochkov –
Jesenice. Tato část se však ještě nezačala stavět.
Součástí stavby je navíc také křižovatka pražského
silničního okruhu s dálnicí D1. Bez zahájení této
stavby nelze tedy ani úsek kolem Kolovrat realizovat.
Jaká nejdůležitější stavební činnost v obci nás
čeká v letošním roce?
Z hlediska výstavby bude nejdůležitější akcí
pokračování výstavby pavilonu mateřské a základní
školy Na Parkáně. Stále platí vize, kterou jsme dali
závěrem loňského roku, že bychom pavilon rádi předali do užívání do konce tohoto roku. Nastaly však
určité problémy, které výstavbu zpozdily, ale všichni
se maximálně snaží, aby na podzim budova ožila
dětmi.
V minulém čísle zpravodaje jsme zmínili realizaci nové výjezdové silnice na Uhříněves. Několik

čtenářů se dotazuje na přesné trasování této
komunikace.
V severní části obce, v lokalitě Na Července,
pokračuje v letošním roce výstavba nové komunikace, která se napojí na Kutnohorskou silnici. Tato
komunikace bude sloužit nejen jako alternativní
cesta pro výjezd z Kolovrat, ale především bude
obslužnou komunikací této oblasti.
Do budoucna počítáme s realizací nové komunikace z ulice Za Podjezdem. V platném územním
plánu vychází tato silnice přímo ze současné křižovatky ulic Za Podjezdem a Albíny Hochové. Městská
část však podala návrh, aby zaústění nové silnice
bylo posunuto mírně západním směrem a společně
s ulicí Za Podjezdem zde vytvořila jakési esíčko.
Silnice bude situována ještě před nově postavenými
viladomy v ulici Za Podjezdem. Podotýkám však, že
realizace tohoto projektu není v žádném případě na
pořadu dne.
Počítá se letos s opravou kolovratských ulic
a chodníků?
Letos by měla začít plánovaná rekonstrukce silnice Do Lipan. V tomto roce bude upraven úsek od
kolovratského kostela po propustek nad Říčanským
potokem. Na to by měla navázat rekonstrukce úseku
mezi Kolovraty a Lipany. Komunikace bude mimo
zástavbu rozšířena a doplněna chodníkem. Zatím ale
příprava realizace vázne na nedořešených vlastnických vztazích.
Jaké další práce jsou na letošní rok naplánovány?
V první polovině roku by měla začít revitalizace
areálu Nad Nádrží. Je zde zamýšlena opravna strojovny, úprava areálu a rozšíření hřišť pro plážové
sporty. V projektu je také počítáno s vybudováním
parkovacích ploch, určených pro návštěvníky rekreačního areálu.
Pamatuje obec také na údržbu svých objektů?
Rok 2008 bude také ve znamení rozsáhlejší údržby stávajících objektů. V předchozích letech se
v Kolovratech především stavělo. Stávající objekty
však vyžadují údržbu a obnovu, aby nezačaly chátrat. Proto byla pozornost zaměřena tímto směrem.
Rekonstrukční práce tak proběhnou například na
budově školy, Infocentra, ve školní kuchyni či ve
víceúčelové budově Na Parkáně. Oprav se dočkají
i některé chodníky. Plán stavebních a údržbových
prací byl schválen v lednu zastupitelstvem městské
části a je zveřejněn na internetové úřední desce.
Existuje v dohledné době možnost prodloužení
linky 265, která dnes končí v Benicích, do Lipan?
Bohužel, v současné době nepřipravuje organizátor pražské dopravy vedení další autobusové
linky do Lipan. Občané například vznesli návrh na
prodloužení linky 265 z Benic přes Lipany do
Kolovrat nebo vytvoření okružní linky Depo Hostivař
– Benice – Lipany – Kolovraty – Háje. Společnost
Ropid, která zabezpečuje chod pražské a příměstské dopravy, však odmítá uvedené návrhy realizovat. Hlavním argumentem je nízké využití těchto
spojů.
Tomáš Bezouška

Podpořte vznik filmového
dokumentu o historii obce
Majitelé amatérsky natočených filmů,
mapujících různé události v dějinách
Kolovrat, mohou svými snímky podpořit
vznik unikátního dokumentu o historii své
obce. Stačí když krátké filmy natočené na
8 mm nebo 16 mm materiál zapůjčí
místnímu úřadu, který je poskytne ke
zpracování kolovratskému filmaři Janu
Maturovi.
„Chtěli bychom tyto vzácné materiály
využít jako podklad při tvorbě filmového
dokumentu o Kolovratech. Lidé nám mohou
zapůjčit i filmové záběry z rodinných oslav
či podobných akcí, na kterých jsou záběry
obce,“ přibližuje projekt Jan Matura.
Připomíná, že majitelé snímků mohou na
oplátku získat svůj film přetočený na kvalitnější DVD nosič.
- ouj -

■ Filmový materiál lze odevzdat v podatelně Úřadu městské části Praha – Kolovraty
a také v Infocentru s knihovnou.

Pod Zastávkou 505/1,
103 00 Praha-Kolovraty
(vchod z Mírové ulice)
Vás zve k posezení u kávy
nebo sklenky vína s širokým
výběrem zákusků, dortů,
dezertů a výrobků
studené kuchyně,
obložených chlebíčků
a baget i salátů
Nabízíme také sobotní prodej
chleba a pečiva.
Otevřeno denně
od 7,30 do 20 hodin
telefon: 733 561 707
e-mail: cafemarta@seznam.cz
www.cafemarta.cz

... rozvoj obce a doprava
Zvykáme si na nové
tarify v pražské dopravě
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně Tarifu Pražské
integrované dopravy. Na četné žádosti občanů přinášíme základní přehled o jízdném v Pražské integrované dopravě.

Nové pásmo B
Systém Pražské integrované dopravy je rozčleněn na
pásma – vnitřní (území hlavního města Prahy) a vnější
(mimo území hlavního města Prahy).
Město Praha tvoří čtyři pásma – pásmo P, P, 0 a B.
Pásmo B je nové tarifní pásmo, které vzniklo rozdělením
dojezdového pásma 0. Pokud se pohybujete pouze po
vnitřní Praze, nemusíte si tohoto pásma všímat, cenu
ovlivňuje pouze při cestách za hranice hlavního města.
Pásmo B je tzv. hraničním pásmem, které je cca 5-7
kilometrů od hranice Prahy směrem do centra. V pásmu
B jsou zařazeny vyjmenované zastávky (na benešovské
trati to jsou stanice - Kolovraty, Uhříněves a Horní
Měcholupy). Vnějších pásem, která jsou za hranicí
Prahy, je pět – pásmo 1, 2, 3, 4 a 5.

Cestování v hlavním městě
Předplatní časové jízdenky
Předplatní kupony se mohou používat standardně ve
všech prostředcích Pražské integrované dopravy
v Praze. Základní občanská jízdenka se vydává ve variantách měsíční (550 Kč), čtvrtletní (1 480 Kč) a roční
(4 750 Kč). Dle věkových skupin se ještě vydávají varianty pro děti od 6 do 15 let, studenty od 15 do 26 let
a pro důchodce.
Předplatní jízdenky také platí na všech železničních tratích na území hlavního města v osobních a spěšných
vlacích a ve vyjmenovaných rychlících.
Krátkodobé jízdenky
Na území hlavního města Prahy můžeme používat dva
základní druhy jízdenek:

8

Lidé pro nás stromy sázeli, my je sázejme též...
Sítí vycházkových okruhů v okolí Kolovrat se tato městská část stala vyhledávaným cílem
výletníků z místa i vzdálenějšího okolí. S přicházejícím jarem jsme položili pár otázek Aleně
Svobodové z Odboru správy majetku ÚMČ Praha-Kolovraty, která má problematiku životního
prostředí na starosti.
Paní Svobodová, kolik bylo v naší městské části již vysázeno zeleně?
Přehled za období let 1998 – 2006 bych rozdělila do čtyř hlavních oblastí:
• Celkem bylo vybudováno 7,36 ha vycházkových okruhů, jejichž délka činí 25 kilometrů. Podél obou stran stezek byly vysázeny alejové stromy v počtu 6 500 kusů.
• Byly vytvořeny lesy, lesoparky a remízky o ploše 16,06 ha. Zde bylo vysázeno
kolem pěti tisíc poloodrostků a desetitisíce kelímkových sazenic stromků.
• Kolem komunikací přibylo téměř pět set kusů nové zeleně.
• V neposlední řadě jsou to dva tisíce nejrůznějších keřů v celé městské části.
Výsadbu jsme prováděli jak na obecních pozemcích, tak i na pozemcích vykoupených od soukromých vlastníků. Stávající plošná i alejová výsadba zeleně tvoří ucelené odpočinkové zázemí pro rekreaci místních i přespolních a velmi dobře utváří krajinný ráz přilehlého okolí naší obce. Kolem obce vznikla řada vycházkových tras,
které dohromady měří kolem pětadvaceti kilometrů. Protože okolí městské části bylo
ochuzeno i o lesní porosty, doplnili jsme ho malými remízky a souvislejšími lesními
porosty. Zajistili jsme tak nám i našim potomkům příjemnější a zdravější prostředí na
okraji Prahy.
Jaký druh zeleně v okolí obce převládá?
Na stezkách a v lesoparcích jsme především použili modříny, smrky, borovice, duby, habry, topoly, jasany, břízy,
vrby, jeřabiny. Návrh na osázení cest dřevinami i druhovou skladbu v lesoparcích jsme konzultovali s odborníkem z lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Dřevinná skladba je volena tak, aby v naší městské části a jejím okolí
byla co největší pestrost porostů při zachování vhodnosti výsadby pro jednotlivé lokality.
Některé okruhy mají na první pohled podivuhodné názvy. Jak vzniklo jejich označení?
Označení jednotlivých okruhů bylo zvoleno podle názvů místních lokalit, tak jak je používali zdejší starousedlíci. Tyto
cesty měly kdysi charakter přístupových cest na jednotlivá políčka. Obnovené i nově vzniklé stezky byly koncepčně propojeny do vycházkových okruhů, tak aby byla zajištěna zpětná vazba nejen na obec Lipany, Kolovraty, ale i na sousední
obce. Například název okruhu Na Cikánce má spojitost s místem, kam byli vykazováni kočující cikáni, kteří se nesměli zdržovat v obci přes noc.
Současné kolovratské okruhy jsou pojmenovány takto: Benický okruh, Na Předevsi, Pod Vysokou, Lipanský okruh,
V Cicavách, Voděradský okruh, Kolem Prknovky, Na Cikánce, Mlýnský okruh, Na Vysoké, Říčanský okruh, kolem
Vinného potoka, Na Holici.

26 Kč (13 Kč)
Přestupní jízdenka, která platí 75 minut od označení.
Jízdenku lze použít ve všech prostředcích Pražské integrované dopravy (ve vlaku pouze na tratích s plnou integrací).
Příklad: Cestující pojede vlakem ze zastávky Kolovraty do
centra města. Před nástupem do vlaku si jízdenku označí
v označovači. Cesta vlakem na hlavní nádraží trvá 23 min.,
cestující může tedy v Praze přestoupit na další dopravní
prostředek a ještě dalších 52 min. doklad využívat.

Z jakých prostředků je projekt financován?
Na katastru městské části se nenacházejí žádné významné průmyslové, obchodní ani jiné větší podnikatelské celky,
které by svými finančními odvody výrazně přispěly do rozpočtu obce a tím podpořily výsadbu a údržbu zeleně. Zeleň
byla pořízena zčásti z obecního rozpočtu a dílem z grantové podpory pražského magistrátu. Významnou částkou přispěli také sami občané v rámci projektu Stromy pro naše děti. Tyto akce byly pořádány několik let a měly vždy velkou
odezvu u občanů. Všem ještě jednou děkujeme.

18 Kč (9 Kč)
V tramvajích a autobusech platí jízdenka 20 minut od
označení, bez možnosti přestupu.
V metru platí pět stanic (nepočítá se nástupní stanice;
přestupní stanice se počítá jako jedna stanice), od
označení platí 30 minut.
Jízdenka neplatí v lanovce, na přívozech a v noč. linkách.
Ve vlaku platí doklad pouze 20 minut od označení. Na
jízdenku však lze cestovat pouze v rámci stejného
pásma, nikoliv pro přejezd do pásma druhého. Tzn., že
lze cestovat pouze z pásma P do P, z 0 do 0 nebo z 0 do
B, nikoliv z pásma P do 0.
Cestující tak může tuto jízdenku využít například pro
jízdu z hlavního nádraží do Vršovic nebo ze Strašnic do
následných zastávek, nejdále však do Kolovrat.

Zeleň plní v krajině řadu funkcí. Kterou z nich považujete za nejpřínosnější?
Stromy vysázené u silnic a cest jsou z estetického hlediska velmi důležitým prvkem pro dotvoření celé krajiny. Jsou
také ochrannou bariérou před větrnými poryvy. Stromy působí příznivě také na psychiku člověka a tím ovlivňují i jeho
zdraví. Samotná krajina tak nabývá na významu a přilehlé okolí Kolovrat a Lipan rádi navštěvují turisté i z širšího okolí,
zejména v teplých letních měsících. Mohou tak spojit turistiku s pobytem ve sportovním areálu u vodní nádrže. V současné době navíc mohou využít i rozšířené nabídky občerstvení v nově vzniklé pizzerii a cukrárně s kavárnou. Na vytipovaných místech jsme instalovali přehledné mapy okruhů, které společně s rozcestníky přispívají k lepší orientaci. Pro
chvíle odpočinku a zastavení jsme stezky osadili lavičkami a altánky.

Celodenní jízdenka
100 Kč (50 Kč) – jednodenní 24 hodinová jízdenka
Jízdenku lze použít v hlavním městě ve všech dopravních prostředcích Pražské integrované dopravy.

Jak často probíhá jejich údržba a péče o zeleň?
Zatravněné cesty jsou sečeny čtyřikrát do roka. O stromy a další zeleň pečujeme průběžně po celý rok.

Vandalismus se nevyhýbá ani zeleni kolem stezek...
Je to velký problém, který postihuje nejen intravilán, ale i extravilán obce. Dost často nacházíme zlomené stromy,
vyvrácené značky, ulomené směrovky, zcizené mapky, zdemolované altánky, ukradené sazenice či uřezané vrchní části
stromů, které pak poslouží jako vánoční stromky. Přestože jsou okruhy určeny a označeny pro pěší a cyklisty, prohánějí se po cestách často malá i větší motorová vozidla či čtyřkolky a svou jízdou a hlukem ohrožují bezpečnost a zdraví turistů. Začátky a konce cest jsme proto museli opatřit závorami se zákazem vjezdu motorových vozidel. Dalším
důvodem uzavření cest bylo odkládání odpadu v okolí stezek občany a firmami.

Cestování za hranicemi Prahy

Připravuje se v dohledné době otevření nového okruhu a další výsadba zeleně?
Z dalších plánovaných tras uvedených na mapkách je zmíněn okruh Říčanský, dále okruh kolem bytového areálu
u sv. Donáta k nově vzniklému parku Na Července, stejně jako doprovodná zeleň za bytovými domy u Donáta, kde je
již první etapa realizovaná.

Předplatní časové jízdenky
Pro jízdy přes hranice Prahy a za hranicemi Prahy jsou
vydávány doplňkové kupony pro pásma 0 až 5 v kombinaci autobus+vlak. Kupony jsou vydávány ve variantách
pokračování na straně 9

V horizontu blízkých let bude okrajem naší MČ procházet pražský silniční okruh. Zaniknou některé stezky?
V rámci výstavby silničního okruhu samozřejmě dojde na některých místech k přerušení či ke zkrácení okruhů
a vytvoření nových náhradních cest podle nových komunikací. V projektu výstavby je zahrnuta výsadba doprovodné
zeleně, která bude mít zčásti charakter protihlukové clony. Realizaci bude zajišťovat na své náklady investor, dle schváleného harmonogramu.
Tomáš Bezouška
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Modernizace hlavního nádraží potrvá ještě šest let
Přinášíme rozhovor s technickým náměstkem uzlové železniční stanice Ing. Lubošem
Kálalem o přestavbě pražského železničního uzlu. Otázky byly sestaveny na základě nejčastějších dotazů kolovratských občanů.
Pane náměstku, v současné době probíhají na
hlavním nádraží intenzivní práce na rekonstrukci třetího a čtvrtého nástupiště. Kdy budou tato
nástupiště předána do provozu? V jakém časovém horizontu se uskuteční obnova zbývajících
dvou nástupišť?
Zhotovitel stavby zatím předpokládá odevzdání
nástupišť do provozu k 9. červnu 2008.
Rekonstrukce prvního a druhého nástupiště proběhne v termínu od 9. června do 17. listopadu
2008.

Projekt počítá také s vytvořením obchodních
prostor. Ve které části budovy budou obchody
umístěny?
Nové obchody budou v celém prostoru Nové
odbavovací haly a ve Fantově budově. Zde budou
především restaurační zařízení.
Bude na hlavním nádraží vytvořena čekárna
nebo prostory s dostatečným množstvím laviček?
Speciální čekárna není plánována. V přízemí
Fantovy budovy u jižního podchodu se však vytvoří uzavřený prostor s lavičkami. Další místa budou
k dispozici v jednotlivých občerstvovacích zařízeních.
Na přelomu roku by měl projít revitalizací
tubus tunelu ve směru na Smíchovské nádraží.
Je již znám termín opravy tunelu? Počítá se
i s rekonstrukcí vršovických tunelů?
Výluka tunelu na Smíchov je naplánována od
30. června do 31. srpna 2008. Zatím nevíme nic
o přípravě rekonstrukce dalších tunelů.

Jaký bude vzhled nových nástupišť? Budou
vybavena nájezdovou rampou pro vozíčkáře
a kočárky?
Nová nástupiště budou podobná nástupištím
5 - 7. To znamená výška 55 cm nad temenem
kolejnice s krajními přístřešky ve shodném stylu.
Na třetím nástupišti se navíc počítá se zbudováním technologických budov dráhy. Nástupiště
1 - 4 budou mít pohyblivé schody a budou vybavena výtahy.
Je v plánu také rekonstrukce nástupišť 5 - 7?
Nevidíme důvod, proč by se tato nástupiště
měla rekonstruovat. Budou ale vybavena novým
informačním zařízením (náhrada současných
panelů Solari) a novými kamerami, sledujícími
nástupištní prostory.
Vznikne na hlavním nádraží osmé nástupiště?
Další nástupiště na pražském hlavním nádraží
nebude v žádném případě realizováno.
Rozsáhlé rekonstrukční práce v odbavovací
hale hlavního nádraží komplikují pobyt a cestování zákazníkům. Jak dlouho modernizace nádraží potrvá?
Rekonstrukce budovy je naplánována na šest
etap. Práce nejdříve probíhají v nové odbavovací
hale, později se přesunou i do historické části Fantovy budovy. Práce by měly být dokončeny
v roce 2013.
Ve které části hlavního nádraží budou nové
pokladny pro cestující?
V současné době probíhá první etapa rekonstrukce. V rámci této etapy bude vybudováno
Centrum pro odbavení cestujících. V projektu je
dokončení naplánováno na konec letošního roku,
ale je možné, že z důvodu projektové přípravy
bude předání pokladen do provozu posunuto.
Odbavovací prostor vznikne v místech bývalé
úschovny zavazadel (nyní místo pro příjem ČD
Kurýru).

Jaká opatření mohou cestující během výše
zmíněné výluky očekávat?
Opatření v osobní dopravě se v současné době
připravují. Návrh je ukončit všechny osobní vlaky
a rychlíky od Berouna v železniční stanici PrahaSmíchov.
Stavba Nového spojení bude ukončena
o několik měsíců dříve než se předpokládalo.
Kdy budou nové tratě předány do provozu?
Stavba bude definitivně dokončena v prosinci
2008. První vlak do Libně by měl po nové trati
vyjet již 1. září 2008, vlaky ve směru na Vysočany
a Holešovice budou jezdit po nové trati o deset dní
později.
Můžete prosím vyjmenovat hlavní výhody
Nového spojení? O kolik minut se zkrátí cestování například z Libně na hlavní nádraží?
Vytvořením tohoto spojení se odstraní sto let
trvající problém, jak vhodně dostat vlaky na hlavní
nádraží. Od Libně, Holešovic a Vysočan byly
pouze dvě jednokolejné tratě s velmi omezenou
kapacitou a nízkou rychlostí. Nové spojení disponuje čtyřmi kolejemi a místo současné rychlosti
20-30 km/h jsou tratě vyprojektovány na rychlost
80-100 km/h. Jízdní doby se nově stanovují, zkrácení bude z Libně minimálně dvojnásobné z deseti minut se zkrátí na pět, případně čtyři
minuty.
A na závěr prosím, shrňme ještě jednou, jak
dlouho potrvá celá modernizace hlavního nádraží a jaké náklady si vyžádá?
Obnova nástupišť, podchodů a kolejiště skončí
k 1. prosinci 2008. Rekonstrukční práce v Nové
odbavovací hala a ve Fantově budově by měly být
ukončeny do roku 2013. Výši investice neznám,
nemám k těmto číslům přístup. Společnost Grandi
Stazioni, což je italská firma, která provádí rekonstrukci Nové odbavovací haly a Fantovy budovy,
počítala v projektu s částkou 700 až 800 milionů
korun.
Tomáš Bezouška

měsíční nebo čtvrtletní a pro jedno, dvě, tři, čtyři, pět
anebo šest pásem.
Příklad: cestující, který pravidelně dojíždí z Kolovrat do
Říčan musí mít kupon pro dvě pásma - pro pásmo 0
a 1, v ceně 370 Kč.
Krátkodobé jízdenky
14 Kč
Dvoupásmová jízdenka, která platí 30 minut a to pouze
ve vnějších pásmech a při přejezdu z pásma 1 do pásma
B. Jízdenku nesmí cestující použít v pásmech 0 a P.
Příklad: Z Kolovrat může cestující na tuto jízdenku cestovat do Říčan, Světic a Strančic. V prvním pásmu jí
může využít i na přestup do autobusů, pouze však do
konce časové platnosti jízdenky.
20 Kč
Třípásmová jízdenka, která platí 60 minut. Cestující
může jízdenku použít v pásmech 0, B, 1 nebo 1, 2, 3
nebo 2, 3, 4 nebo 3, 4, 5. Cestující nesmí jízdenku
použít v pásmu P.
Příklad: Z Kolovrat může cestující na tuto jízdenku cestovat vlakem až do Mnichovic a Mirošovic. V prvním a ve
druhém pásmu může jízdenku využít i na přestup do autobusů, pouze však do konce časové platnosti jízdenky.
26 Kč
Čtyřpásmová jízdenka. Cestující může jízdenku použít
ve všech pásmech a to vždy pro čtyři navazující pásma,
například 0, B, 1, 2 nebo B, 1, 2, 3 nebo 1, 2, 3, 4 atd.
Jízdenka platí 90 minut (na území hlavního města pouze
75 minut).
Příklad: Z Kolovrat může cestující použít tuto jízdenku až
do Senohrab.
32 Kč – pětipásmová jízdenka, platí 120 minut
38 Kč – šestipásmová jízdenka, platí 150 minut
44 Kč – sedmipásmová jízdenka, platí 180 minut
50 Kč – osmipásmová jízdenka, platí 210 minut
56 Kč - devítipásmová jízdenka, platí 210 minut
Benešovská trať je plně integrována do Senohrab, jednorázové jízdenky lze tedy používat pouze v úseku Praha
hlavní nádraží – Senohraby.
Jakou jízdenku je nutné použít při cestě vlakem
z Kolovrat do stanice
Praha hlavní nádraží 26 Kč
Praha Vršovice 26 Kč
Praha Strašnice 26 Kč nebo nepřestupní za 18 Kč
Praha Hostivař 26 Kč nebo nepřestupní za 18 Kč
Praha H. Měcholupy 26 Kč nebo nepřestupní za 18 Kč
Praha Uhříněves 26 Kč nebo nepřestupní za 18 Kč
Říčany 14 Kč
Světice 14 Kč
Strančice 14 Kč
Mnichovice 20 Kč
Mirošovice 20 Kč
Senohraby 26 Kč

Slevy pro důchodce
Sleva je důchodcům poskytována pouze na území Prahy
a to na základě vlastnictví průkazky PID pro důchodce.
Jen tato průkazka slouží k doložení nároku na slevu. Na
slevu pro důchodce není žádný zákonný nárok a sleva je
poskytována jen na základě rozhodnutí hl. m. Prahy. Bez
průkazky PID pro důchodce nelze tedy slevu poskytnout
– a cestující tak zaplatí plnocenné přestupní jízdné ve
výši 26 Kč nebo nepřestupní ve výši 18 Kč. Ve vnějších
pásmech, tj. mimo území Prahy, se sleva důchodcům
neposkytuje vůbec. Občan starší 70. let cestuje v prostředcích Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy zdarma a to i ve vnějších pásmech.
Bezplatná přeprava se nevztahuje na vlaky ČD, a to
ani na ty, které jsou zapojeny do PID.
K prokázání nároku lze použít občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu nebo identifikační průkazku.
Nejrychlejší způsob jak získat informace o jízdních
řádech, cenách jízdného a další informace je zavolat
Informační středisko Dopravního podniku hl. m. Prahy,
a.s., tel.: 800 19 18 17 (denně od 7.00 do 21.00 hod.).

... rozvoj obce a doprava
Do léta bude první část
koridoru zmodernizována
Na začátku března skončila ve stanicích
Hostivař, Uhříněves a Říčany výprava vlaků
výpravčím. Vlaky nově vypravují k odjezdu pouze
vlakové čety (výpravčí, vlakvedoucí).
Nastává jaro a s jeho příchodem se na trati rozeběhnou nové stavební práce. Na prvním úseku koridoru (Strančice-Hostivař) to budou práce závěrečné. Ještě než bude stavba koncem července
oficiálně předána investorovi, dočkáme se několika
omezení. Cestujících se nejvýrazněji dotknou denní
a noční výluky kolejí, které jsou naplánovány na
duben a květen. Při těchto výlukách se uskuteční
poslední podbíjení kolejí a upevňování trolejového
vedení. Rozpis výluk bude vždy zveřejněn na kolovratských webových stránkách a informace budou
též vyvěšeny na kolovratské zastávce.
V souvislosti se zahájením prací na druhém rameni koridoru (Benešov u Prahy – Strančice) platí na
benešovské trati výlukový jízdní řád. Některé vlaky
v ranní a odpolední špičce končí svou jízdu v železničních stanicích Strančice nebo Senohraby. Jedinou
změnou, v úseku Říčany – Praha hl.n., je zrušení
vlaku 9110 (odjezd z Kolovrat v 07.26 hod.)
v sobotu. Naopak v sobotu nově jezdí na Prahu
osobní vlak 9108 (odjezd z Kolovrat v 06.56 hod.).
Celá trať v úseku Hostivař-Benešov u Prahy by
měla být modernizována do jara 2010. Poté začne
přestavba hostivařského nádraží a trati do Vršovic.

Příjezdy vlaků bude hlásit
nádražní rozhlas
Na kolovratské zastávce bude v následujících
dnech spuštěn rozhlas, který bude vyhlašovat příjezdy vlaků, jejich případná zpoždění a další mimořádnosti v dopravě.
Text hlášení by měl být v následující podobě:
Vážení cestující, osobní vlak číslo 9124 linky S9 ze
směru Benešov u Prahy, pravidelný příjezd ve 12 hod.
26 minut, který dále pokračuje ve směru Praha
Uhříněves, Praha Horní Měcholupy, Praha Hostivař,
Praha Strašnice, Praha Vršovice a Praha hlavní nádraží přijede na kolej druhou, pravidelný odjezd ve
12 hod. 26 minut. Ve vlaku platí tarif Českých drah
a tarif Pražské integrované dopravy. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol.
Rozdělení kolejí:
kolej ve směru na Prahu je kolej DRUHÁ
kolej ve směru na Benešov u Prahy je kolej PRVNÍ

SMS jízdenka má svá pravidla
• Cena SMS jízdenky činí 26 Kč (včetně DPH).
• SMS jízdenka je přestupní a platí 90 minut.
• SMS jízdenkou lze také uhradit přepravné za psa
bez schrány.
• v SMS variantě není zavedena zvýhodněná jízdenka
• SMS jízdenku nelze použít ve vlaku.
• SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých operátorů.
Cestující využívající SMS jízdenku je povinen
nastoupit do vozidla nebo vstoupit do přepravního prostoru metra nebo lanové dráhy na Petřín s již přijatou
platnou SMS jízdenkou na svém mobilním telefonu.
Postup při nákupu SMS jízdenky:
- do mobilního komunikačního zařízení napište text:
DPT
- odešlete na telefonní číslo 902 06 26
- přibližně do dvou minut přijde SMS jízdenka
-tom-
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Nová varianta obchvatu je pro Kolovraty příznivější
Stalo se zvykem přinášet na stránkách Kolovratského zpravodaje
každé čtvrtletí rozhovor s Ing. Janem Svátkem, členem pražského zastupitelstva a předsedou kolovratské ODS, o významných událostech, které
se dotýkají života a rozvoje Kolovrat. Výjimku neuděláme ani letos.
Jedna z nejvíce diskutovaných otázek je územní plán, jeho změny a příprava
nové verze, která by měla být dokončena v roce 2010. Můžete zmínit podrobnosti?
Územní plán (ÚP) je závazný dokument, který určuje, co se může v daném území
nacházet. Týká se bydlení, průmyslu, sportovišť, zeleně a podobně. Mapu Prahy s vyznačeným územním plánem je možné najít na internetových stránkách magistrátu (www.praha-město.cz), pod záložkou Mapy. Plán
využití ploch je zde rozkreslen až do úrovně jednotlivých pozemků a každý si může okamžitě ověřit, jak na tom
který pozemek z hlediska ÚP je.
ÚP je instrumentem, kterým může autorita města regulovat jeho rozvoj. Tento rozvoj by měl být vyvážený
a měl by alespoň zachovávat, když už ne zlepšovat, stávající kvalitu života jeho obyvatel. Neměla by být připuštěna překotná zástavba, zahušťování. V případě nové výstavby musí být urbanisticky zajištěna její návaznost
na stávající infrastrukturu. K tomu všemu územní plán slouží.
Město je ale živý organizmus, neustále se vyvíjí. Jak územní plán reaguje na vývoj potřeb jeho obyvatel?
Každý rok jsou ve vlnách projednávány jeho změny. Hlavní město se k tomu staví s maximální zodpovědností. Změny jsou obvykle navrhovány pro účely výstavby a taková věc ovlivní život obyvatel města na dlouhou
dobu, a to většinou nevratně. Každá navrhovaná změna je posuzována i z hlediska příslušné městské části, tedy
dopadu na životní prostředí, dále z hlediska státní správy a podle dalších kritérií. Nakonec návrh změny zpracuje Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Rada a následně Zastupitelstvo ji poté schválí, nebo také neschválí.
Můžete byt konkrétní?
Pro představu o jak rozsáhlou agendu se jedná, uvedu několik čísel. V poslední vlně byla celková rozloha
území v rámci požadovaných změn 15 599 171 m2 ve 439 položkách. Z toho bylo schváleno 150 položek
zahrnujících 2 070 460 m2. Ostatní projednávané změny se dostaly do režimu přerušených, neschválených
nebo do režimu SEA, tedy mezi ty, kde se posuzuje zvlášť dopad na životní prostředí. Naše městská část se
tohoto procesu aktivně účastní. Starosta Michal Habart pravidelně osobně jedná s odpovědnými pracovníky na
Magistrátu i s radním Martinem Langmajerem, který je za ÚP odpovědný. K našim požadavkům je přistupováno maximálně vstřícně.
Další aktuální otázkou je výstavba pražských okruhů, a to městského, ale zejména pražského, který
povede i kolem naší městské části.
Stavba těchto okruhů a nezbytných radiál, tedy komunikací jdoucích napříč, je asi nejdůležitější dopravní
stavbou současnosti. Dokončení tohoto nadřazeného dopravního skeletu je podmínkou nutnou, nikoliv však
postačující pro vyřešení dopravní situace celého města. Zklidnění dopravy a tím i zvýšení průjezdnosti a také
snížení negativních dopadů na životní prostředí je na dokončení okruhů závislé. Podle odhadů více než polovina tranzitní dopravy, tedy zejména kamionů, jede přes město úplně zbytečně, protože řidiči nemají jinou trasu,
jak se Praze vyhnout.
Mohl byste to blíže vysvětlit?
Představte si, že je dokončena naše část dálničního okruhu. Většina aut pojede určitě radši po okruhu, než
by se trmácela Uhříněvsí od semaforu k semaforu vnitřkem aglomerace. Až dojede k příslušné radiále, sjede na
ni a pokračuje dále ke svému cíli ve městě. To není fantazie, takto to funguje ve velkých metropolích v Evropě
velmi efektivně.
Podařilo se vyhovět všem požadavkům obyvatel, kteří se obávali hluku, prašnosti a dalších negativních
vlivů na život obyvatel i krajinu?
Naše část okruhu je již inženýrsky vyřešena. Po dlouhých jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic a se všemi
dotčenými obcemi ve stopě obchvatu bylo dosaženo kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné. Okruh
bude v naší části veden v masivním terénním zářezu s gabionovými stěnami a pak zajede do tunelu. Jedná se
opravdu o maximum možného, co šlo vyjednat za stávajících podmínek a okolností. Troufnu si říci, že je to pro
naši obec opravdu příznivé.
Víte o nějakých problémech z jiných částí Prahy v souvislosti s touto stavbou?
Dopravní stavby bývají pokaždé předmětem složitých diskuzí. Jelikož komunikace vedou vždy odněkud
někam, každá změna v jednom místě má dopad zpravidla na celou trasu. Nejlepším přirovnáním je asi řeka.
Když ji u sebe zahradíte, hladina stoupne u všech vašich sousedů nahoru po toku a vy způsobíte zátopu a škodu
úplně nevinným lidem. A naopak, když průtoku pomůžete, prospějete i všem ostatním. To je aktuální nyní v souvislosti se stavbou okruhů okolo Prahy. Ne všichni k tomu mají tak konstruktivní a realistický přistup jako
Kolovraty-Lipany, Říčany a ostatní obce v naší oblasti. V severozápadní části Prahy se postavili „nezávislí“ starostové dvou obcí a několik aktivistů proti stavbě okruhu okolo nich. Chtějí ho, ale jinak, jinde a jinudy. Přestože
jim byla nabídnuta všechna možná opatření, včetně vedení silnice tunelem, neslyší na racionální argumentaci.
Můj názor, vycházející z podrobné znalosti problému, je ten, že se jedná o jakési komunální sobectví. Využívat
výhod součásti silného a mocného hlavního města ano, ale přispět ostatním, to už ne.
Máte nějakou další potěšující zprávu pro naši městskou část?
Rád bych poděkoval Hlavnímu městu Praze za grant pro oblast sportu a tělovýchovy ve výši 2,5 milionu
korun, který jsme obdrželi na rekonstrukci zázemí fotbalového areálu.
-ouj, tom-
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... žijí mezi námi

Nejsem symbolem terorismu, ale jeho obětí, říká Afghánec Salim Khan
Den poté, co si Afghánec Salim Khan z Kolovrat posteskl při únorové besedě v tamním Infocentru, že si naše úřady dávají
s přidělením českého občanství načas, našel ve schránce dopis z ministerstva vnitra s dlouho očekávanou zprávou. Tento jednatřicetiletý muž, který v České republice žije už osmým rokem, oblíbil si české jídlo, chutná mu naše pivo a letos dokončí
studia na dopravní fakultě ČVUT, se teď bude moci kdykoliv vypravit do své rodné země a také se odsud svobodně vrátit.
Co vás před léty
přimělo opustit Afghánistán?
Když nás ještě jako
studenty
gymnázia
začalo hnutí Tálibán
stále více omezovat,
rozhodli jsme se odejít
na frontu. Ve válce
jsem byl šest měsíců. Poté jsem působil jako
administrátor u generálního tajemníka strany
Severní aliance a koordinoval naše jednotky.
Do války tehdy šla celá naše třída, zůstalo nás
naživu snad pět nebo šest spolužáků. Když
nám začaly docházet zásoby zbraní a bylo
jasné, že by nás zabili, rozhodli jsme se emigrovat. Neměli jsme na výběr a tak jsme zkusili štěstí.
Věřím, že cesta za svobodou byla strastiplná...
Tři měsíce jsme utíkali přes bývalý
Sovětský svaz, pak nás na ukrajinské hranici
se Slovenskem zatkli a uvěznili. Ve vězení
jsme strávili sice jen deset dní, ale byl to hrozný zážitek. Ukrajinci totiž nemají tábory pro
běžence. Abychom se dostali do Evropy,
museli jsme uplácet převaděče, cestovali
jsme vlakem, v kamionu i na traktoru a přitom
jsme ani pořádně nevěděli, kde jsme.
Proč jste si vybral právě Česko?
Když jsme se dostali na Slovensko, kde
jsme se museli také nějaký čas schovávat,
a až po nějaké době do Čech, byli jsme tak
unavení, že jsme se rozhodli zůstat. Navíc já
jsem znal novodobou historii Československa
ještě ze školy a o vaší zemi jsem toho věděl
dost. Sochu Jana Husa na Staroměstském
náměstí si pamatuji ještě z knížky.
Jaké byly začátky po příchodu do Prahy?
Když jsme vystoupili na Masarykově nádraží, šli jsme rovnou na policii. Z kanceláře nás
však vyhodili a nepochodili jsme ani u hlídek
v ulicích. Měli jsme ale štěstí a natrefili na
Afghánce, kteří nám poradili, abychom se
vypravili do tábora ve Frýdku-Místku. Tam
jsem pobyl měsíc a pak celý rok strávil v Červeném Újezdu v severních Čechách, než mi
přidělili azyl. Abych se mohl přihlásit na vysokou školu, musel jsem nejdříve dobře zvládnout češtinu. K tomu mi pomohl roční kurs
v Poděbradech, ale hlavně to, že jsem se snažil být co nejvíce mezi lidmi a povídat si s nimi.
Co vás nejvíce překvapilo v zemi s odlišnou kulturou a tradicemi?
Ženy u vás chodí odhalené, oblékají se, jak
samy chtějí. Máte hodně hospod, což je velký

rozdíl, protože u nás je alkohol zakázán. Dá se
koupit jen načerno, ale je drahý. Dodnes mám
problém s tím, že se nestíhám modlit v dobu,
která je podle našeho náboženství přesně
určená. Na veřejnosti to nejde tak snadno jako
u nás, kdy je zcela běžné, že se lidé modlí
v parku nebo na ulici. Zpočátku mi ani nechutnalo české jídlo, ale zvykl jsem si. Pivo mám
také rád.

■ Salim Khan si po besedě v kolovratském
Infocentru našel čas i na své přátele
Jak se liší život v české a muslimské rodině?
Vztahy uvnitř rodin v naší zemi jsou pevné,
muslimové drží při sobě a jsou na svých rodinách hodně závislí. Všichni dodržují pravidla,
děti respektují svoje rodiče a ke starším členům rodiny mají úctu. U vás je v rodinách více
volnosti. Rodiče už nemají takový vliv na své
děti, ztrácejí autoritu. Myslím si, že důsledkem
toho je stoupající kriminalita a alkoholismus
u mladé generace. Demokracie je sice dobrá
věc, ale u nás platí čestné slovo. Když si ode
mne někdo půjčí peníze, mohu mu věřit, že
vše dostanu zpátky. Když obchodníkovi na
ulici dojdou brambory, ostatní prodavači mu
ochotně půjčí, protože si mohou být jisti, že
jim zboží vrátí. U nás se nepodvádí.
Uvažujete ještě dnes, že byste se do
Afghánistánu vrátil natrvalo?
Abych pravdu řekl, dnes už mě tam nic
neláká. Rodiče žijí v Íránu, ostatní příbuzní se
rozprchli po světě. Území, kde jsme žili a kde
měl otec pole, je zaminováno. Ale v létě bych
se chtěl domů podívat.
Je obraz Afghánistánu, jak jej prezentují
média, pravdivý?
Médiím se moc nedá věřit. Situace v Kábulu
se uklidnila a stabilizovala, ekonomika roste
den po dni. Město včetně škol a nemocnic se
opravuje, silnice se rekonstruují, používáme
nové technologie a komunikační prostředky.
Dokladem toho je i skutečnost, že dnes už
není v táboře v Červeném Újezdu žádný afghánský uprchlík, zatímco se mnou tam před
léty bylo od nás dvě stě lidí.

O Afghánistánu se často mluví jen v souvislosti s výbuchy, bombovými útoky, atentáty...
Dnes je trend prezentovat jen negativní
zprávy. Mrzí mě také, že před 11. září nikdo
o naší zemi nevěděl a po teroristickém útoku
nás vykreslují ve špatném světle. Když se
představím jako Afghánec, u Evropanů
nemám příliš velkou důvěru. Přitom zástupci
Severní aliance už dva roky předtím varovali
prezidenta Clintona před útoky Al-Káidy.
Bohužel americký kongres se nechal slyšet, že
do vnitřních záležitostí naší země se vměšovat
nebude. Až po teroristických útocích ministryně Condoleesa Riceová připustila, že Amerika
varování měla poslechnout.
Říkáte, že se na Afghánce po teroristických útocích lidé dívají „skrz prsty“. Máte
nějakou osobní zkušenost?
Když se někde představím jako Afghánec,
necítím příliš velkou důvěru. Lidé se spíše
začnou bavit s Italem nebo Španělem. Přitom
já nejsem symbol terorismu, ale jeho oběť.
Vždyť nejdříve zničil terorismus mě a moji
zemi - o tom ale média nic neříkají. Bohužel
takto to vnímají i mladí lidé. Dívky mají
z muslimů podvědomý strach. Naštěstí mám
kolem sebe rozumné slušné lidi, se kterými si
rozumím a pro které nehraje etnikum žádnou
roli.
Je možné, že tato nedůvěra pramení z jednostranně podávaného obrazu o islámských
zemích, kde je žena diskriminována...
Bohužel tento obraz je hodně zkreslený. Já
mám pět sester a všechny chodí do práce. Je
pravda, že v tradičních rodinách jsou ženy
v područí mužů. Dnes si ale mohou vybrat,
zda budou chodit zahalené, nebo moderně
oblečené po vzoru Evropanek. Mnohé z nich
nosí burku dobrovolně. Tento oděv je měl
původně chránit před obtěžováním mužů.
Jak je to s mnohoženstvím?
Muslim může mít až čtyři manželky. Mnoho
lidí ale neví, že tento zvyk je z doby, kdy po
válkách zůstalo hodně vdov. Tyto ženy nebyly
schopny přežít bez podpory muže. Jiný
důvod, kdy si muž přibere další ženu, je ten, že
první manželka mu nemůže dát děti. Sňatek
s dalšími ženami musí být ale posvěcen úřadem. Je třeba také říci, že mnohoženství je
rozšířeno hlavně mezi muži z bohatších vrstev,
kteří jsou schopni více žen zabezpečit. Také je
dobré připomenout, že muž je podle islámských tradic povinen se o svou ženu do smrti
postarat.
pokračování na straně 12

... žijí mezi námi
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pokračování ze strany 11

Afghánistán v kostce

Postavení žen se tedy rychle mění ...
Důkazem toho je 28% žen v parlamentu.
Naše přechodná vláda měla tři ministryně.
V současném kabinetu působí jedna ministryně a jedna guvernérka, a dokonce jedním
z místopředsedů parlamentu je také žena.
Jsme jedinou zemí na světě, která má minis-

terstvo pro záležitosti žen, v jehož čele je rovněž žena, která se rozhodla kandidovat na
funkci prezidenta. Dalším dokladem toho, že
se ženy mohou dnes prosadit, je vítězství
dívky afghánského původu v soutěži Miss
Anglie před třemi roky.
Blanka Oujezdská

• Afghánistán je vnitrozemský stát v Přední Asii.
Má subtropicky kontinentální podnebí je s horkými
léty a studenými zimami. Na severu hraničí
s Uzbekistánem a Tádžikistánem, na severovýchodě s Pákistánem. Západní hranici sdílí s Íránem
a severozápadní s Turkmenistánem. Nejkratší hranici má tato země s Čínou.
• Afghánistán je s rozlohou 647 500 km čtyřicátou největší zemí světa. Téměř stejné pořadí zaujímá i v počtu obyvatelstva - v celé zemi žije třicet
milionů lidí. Hlavní město Kábulu má dva miliony
lidí. Nejvyšším bodem je hora Nošak (7 500 m).
Hlavním náboženským směrem je islám. Úředním
jazykem je paštština a jazyk darí.
• Největší skupinou obyvatel jsou Afghánci
(Paštunové, kolem 50%) a dari Tádžikové (asi
30%), dále skladbu obyvatel doplňují Turkmeni,
Uzbekové, Mongolové, Íránci a další.
• Ve 3. století se na dnešním území Afghánistánu
rozkládala říše Kušánů, v 6. století říše Hefthalitů.
Od 7. století bylo území postupně připojováno
k arabské říši. Koncem 14. století se stalo součástí říše Velkých Mughalů.
• Moderní afghánský stát vznikl v roce 1746, poté
získali kontrolu nad Afghánistánem Britové
a podrželi si ji až do roku 1919.
• Od roku 1900 bylo sesazeno jedenáct vládců
nedemokratickým způsobem. Poslední období stability zažil Afghánistán mezi lety 1933 a 1973, kdy
v zemi vládl král Záhir Šáh. V roce 1973 ale Záhirův
švagr Muhammad Dáúd Chán zahájil nekrvavý

puč. Dáúd a celá jeho rodina byli zavražděni v roce
1978, kdy afghánská komunistická strana uspořádala převrat a převzala vládu v zemi.
• V srpnu 1979 zahájila americká vláda financování protivládních mudžáhidů s cílem donutit sovětskou vládu k intervenci, což vyústilo v zavraždění
prezidenta Hafizulláh Amín. Místo něj byl dosazen
Babrak Karmal. Tím začala desetiletá válka. Během
bojů bylo zabito asi 1,4 miliónů lidí a 4 milióny lidí
uprchlo, převážně do Pákistánu. Kvůli vzrůstajícímu mezinárodnímu tlaku a ztrátě 15 tisíců vojáků
se v roce 1989 Sovětský svaz stáhl.
• Boje mezi skupinami mudžáhidů pokračovaly.
V roce 1996 převzalo moc v zemi náboženskopolitické hnutí Tálibán, které ovládlo téměř celou
zemi kromě území Severní aliance na severovýchodě. Tálibán se snažil o přísnou interpretaci
islámského práva šaríja. V zemi byly zavedeny tradiční tresty - veřejné popravy, bičování, ukamenování. Muži se nesměli holit, byla zakázána hudba,
televize, sportovní zápasy Ženy musely být na
veřejnosti zcela zahalené, nesměly chodit samy
a nesměly pracovat. Tálibánský režim svrhla americká vojenská intervence koncem roku 2001.
Intervence byla reakcí na fakt, že jí Tálibán odmítl
vydat Usámu bin Ládina, kterého USA vinily z teroristického z 11. září 2001.
• V prosinci 2001 byl jmenován Hamíd Karzáí
předsedou prozatímní vlády, v roce 2002 tzv. prozatímním prezidentem a v říjnu 2004 vyhrál v řádzdroj Wikipedia
ných prezidentských volbách.

Kurz zaměřený na používání Internetu nejvíce žádali senioři
Již jedenáctým rokem probíhá vždy v březnu celostátní projekt
Březen - měsíc Internetu. Jeho cílem je podpořit informovanost
laické, ale i odborné veřejnosti o možnostech, výhodách a perspektivě Internetu jako prostředku moderní komunikace, zábavy
a služeb. Stěžejní akce projektu probíhají v knihovnách - v loňském
roce se do této akce zapojilo téměř čtyřista institucí. Motto letošního ročníku
bylo stejné jako vloni, Internet – výhoda
pro znevýhodněné. Knihovny se proto
zaměřily zejména na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na
mateřské dovolené a nezaměstnané.
Kolovratská knihovna, která se i letos do projektu zapojila, nabídla každému čtenáři zdarma tři
hodiny brouzdání na Internetu. Ani podnikatelé
nebyli ochuzeni o možnost bezplatného zveřejnění inzerátu na kolovratských webových stránkách. Potěšitelný zájem byl také o kurzy používání Internetu. Březen - měsíc Internetu vyvrcholil pohádkovou nocí v knihovně, kdy
mezi knížkami přespalo padesát dětských nocležníků.
Senioři si kurz práce na počítači pochvalovali
Přístup k veřejnému internetu v současné době poskytuje na čtyři tisíce knihoven, a to i v nejmenších obcích republiky. Zhruba padesát knihoven poskytuje tuto službu zrakově handicapovaným osobám. „Stejně jako vloni i letos
jsme připravili tři série minikurzů práce na počítači - pro matky na mateřské
dovolené, pro občany středního věku a pro seniory. V posledně jmenované
kategorii máme vždy nejvíce přihlášených účastníků. Je úžasné vidět všechny
počítače obsazené seniory, kteří se snaží zdolávat první krůčky v síti sítí,„ říká
lektor a pracovník Infocentra Tomáš Bezouška.
Jedna z účastnic kurzu prozrazuje: „Vnuk začal studovat v zahraničí, a tak
jediná možnost, jak s ním být v neustálém kontaktu, je přes Internet. Doma sice

přístup na Internet máme, ale nikdo zatím neměl čas mě to naučit. Ráda jsem
proto využila bezplatného kurzu v knihovně. Doporučovala bych všem mým
vrstevníkům, aby se s Internetem seznámili. Nemají se vůbec čeho obávat,
brzy poznají, že vyhledávat informace a posílat poštu je velmi snadné. Určitě je
to rychle začne bavit, tak jako mě.“
Ovládání myši dovede frekventanty potrápit
Dvouhodinový kurz je koncipován tak, že
v první části se účastníci seznámí s počítačem
a jeho prostředím. Poté následuje trocha teorie
o vývoji a smyslu internetu a internetových službách. Podstatná část první hodiny je pak věnována samotnému vyhledávání v síti. Ve druhé
části si zájemci zopakují své znalosti a naučí se
používat praktické služby jako hledání spojů
v jízdních řádech nebo orientace v mapách.
Frekventanti jsou navíc seznámeni s webovou
stránkou obce. Na závěr si každý z účastníků
založí e-mailovou schránku a naučí se přijímat a odesílat poštu. „Přestože dvě
hodiny výuky jsou poměrně krátkým časem, všichni se shodují, že naučit se pracovat s Internetem je opravdu velmi snadné. Některé to zaujme natolik, že ještě
po výuce brouzdají další hodinu na síti“, konstatuje Tomáš Bezouška.
A s čím mají zájemci o výuku největší problémy? Jednoznačně s ovládáním
počítačové myši. Především starší účastníci s ní hodně zápasí. Vše ale vyžaduje pravidelný cvik. Řada lidí se totiž setkává s počítačem vůbec poprvé
v životě. Naopak bez problémů se obejde psaní na klávesnici.
„Kurzy používání Internetu pořádá kolovratské Infocentrum s knihovnou pravidelně pouze jednou v roce. Pokud ale přijde během roku zájemce, který se
potřebuje naučit pracovat s Internetem nebo si zřídit e-mailovou schránku,
vždy mu rádi vyjdeme vstříc. Knihovny dnes už nejsou pouze prostorem, kde
se jen půjčují knihy, ale měly by být i bránou do světa vědomostí a zdrojem
celoživotního vzdělávání,“ dodává lektor.
-tom, ouj-
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... ze života kolovratských dětí

V září nastoupí do školy opět dvě třídy prvňáčků
Letošní zápis do prvního ročníku kolovratské základní školy se konal 5. a 6. února v odpoledních hodinách.
Celkem se dostavilo 39 žáků, dvě děti byly omluveny
a dostavily se v náhradním termínu. Během zápisu
panovala příjemná, přátelská atmosféra. V současné
době je přijato 34 žáků a vyřešeny jsou zatím tři odklady. V každém případě budou otevřeny opět dvě první
třídy. Vzhledem k tomu, že dvě třídy odcházejí, nezpůsobí to škole žádné problémy s prostorem.
Novinkou bylo seznámení dětí a rodičů s budoucími
třídními učitelkami přímo v závěru zápisu. Zápis byl
časově velmi náročný, poslední děti odcházely až
kolem půl sedmé.
Děkuji všem za snahu, trpělivost a předvedené výkony.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ

Lyžařský zájezd si letos školáci z Kolovrat užili
Začátkem ledna odjely děti z kolovratské školy
na týdenní lyžařský zájezd. Dvacet žáků ze čtvrtého a pátých ročníků s námi prožilo krásný týden
v Horní Labské – tři kilometry od Špindlerova
Mlýna. Lyžování nám vyšlo, byl dostatek sněhu,
málo lidí. Sluníčko svítilo sice až poslední dva dny,
ale to jsme zažili všechny druhy počasí, které
k horám patří. Byli jsme si společně zaplavat ve
vojenské zotavovně v Bedřichově a po zpáteční
cestě jsme si zamlsali v cukrárně. Ubytování bylo
prosté, leč čisté, a kuchyně výborná – ostatně
zeptejte se sami svých ratolestí. Bohužel nájemci penzionu Protěž letos skončili, ale máme na příští
rok zase na Labské objednána místa a těšíme se na další adepty lyžování.
A jen tak na okraj - byla radost tam s dětmi být, po celou dobu nebyl jediný větší zádrhel. Děti byly
disciplinované, chovaly se odpovědně a spolehlivě, prostě jako ta správná kolovratská drobotina.
Závěrem za pedagogický sbor děkuji za vydatnou pomoc z řad rodičů – jmenovitě panu Petru
Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ
Stejskalovi.

Koncert v Kolovratech
pomohl postiženým
Více než šedesát tisíc korun se
podařilo získat pořadatelům charitativního koncertu, který se pod názvem
Pohoda v Kolovratech konal v této
městské části začátkem ledna. Peníze
putovaly na konto Klubu Pohoda
Svitavy a budou určeny na spolufinancování rehabilitačního pobytu pro děti s těžkým zdravotním
postižením. Děti v doprovodu svých rodičů stráví
celý srpnový týden v penzionu Badinka ve
Svojanově u Borušova.
Organizátoři z kolovratského Klubka by rádi
touto smysluplnou akcí položili základy nové tradice.

Radka Fišarová, Monika Absolonová a Tomáš
Beroun zpívali před zaplněným sálem kulturního
domu U Boudů. Známé písně z českých muzikálů
střídalo povídání zpěváků a hudebního pedagoga
Eduarda Klezly. Pořad, ve kterém muzikálové
hvězdy ochotně odpovídaly i na otázky z publika,
-oujmoderovala Hana Heřmánková.

Mateřské centrum MACEK hledá pokračovatele
Mateřské centrum MACEK v Kolovratech oznamuje svým současným i budoucím příznivcům, že
většina aktivních maminek, které zajišťují jeho provoz, bude v příštím roce z důvodu postupného
nástupu do zaměstnání ukončovat svoji činnost
v centru. Pokud chcete, aby mateřské centrum
v Kolovratech fungovalo také v dalších letech, je
třeba urgentně najít maminky, které by po nás
postupně převzaly jeho provoz. Všechno rády
předáme dalším, včetně zkušeností a rad. Vítáni
jsou samozřejmě také tatínkové, prarodiče apod.
Zájemci se mohou hlásit v provozní době přímo v Mackovi, e-mailem macek.kolovraty@seznam.cz,
případně na telefonním čísle 721 113 950.

➧

Hledáte vyškolené zaměstnance na sdílený (částečný) úvazek?

➧

Chcete se zdarma zúčastnit školení pro zaměstnavatele a dozvědět se, jaké jsou novinky, právní normy a zkušenosti v zaměstnávání občanů na sdílené úvazky a další alternativní formy práce?

➧

Máte zájem se zúčastnit burzy práce zaměstnavatelů nabízejících různé formy úvazků?

➧

Chcete se zúčastnit soutěže o společnost přátelskou rodině a být případně v médiích uvedeni jako příklad pro ostatní zaměstnavatele?
Obraťte se na Občanské sdružení KM Balónek, partnera projektu
Sítě mateřských center. Projekt, který je spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, usiluje o zvýšení
podílu sdílených úvazků a dalších alternativních forem práce na pracovním trhu.
e-mail: castecneuvazky@volny.cz, telefon: 773 544 754-5

Klubko děkuje lidem
dobré vůle za podporu
Klubko Kolovraty děkuje těmto sponzorům,
kteří svými finančními příspěvky podpořili Klub
Pohoda Svitavy:
ACIS, STAVKOM – stavební práce, OPTIMO
VENTURA, DODO for live, HSH Chemical,
SPORTKLUB – manželé Pěnkavovi, MASÁŽNÍ
STUDIO – Vlasta Bimbová, JETOP – Jaroslav
Janovský, Kolovratský zpravodaj, Úřad městské části Praha - Kolovraty, manželé Královi,
paní Janáková a VKGRAFIKA – grafické studio.
Celková částka, kterou sponzoři věnovali je
50 tisíc korun. Ještě jednou díky!
Zvláštní poděkování patří také ÚMČ Praha Kolovraty za uspořádání veřejné sbírky pro
Klub Pohoda Svitavy. Podařilo se získat částku
10 250 korun. Díky všem, kteří jste přispěli!
Iva Hladká, Klubko Kolovraty
foto Filip Novák

... kolovratské události
1

4

14
Tříkrálový koncert
2
smíšeného sboru
Cantio Antiqua
v kolovratském
kostele přispěl
k doznívající
atmosféře vánočních svátků (foto
1). O duchovních
a cestovatelských
zážitcích z cesty
po Indii vyprávěla
koncem ledna
skupinka vyznavačů jógy z Kolovrat (foto 2, 3).
V únoru vystavil v kolovratském
Infocentru fotografie Šumavy člen
fotoklubu Nekázanka Jaroslav Joch
(foto 4).

3
5

6

7
V březnu ozvláštnily schodiště a galerie
Infocentra výrobky tvořivých dívek a žen nejen
z Kolovrat, které svá díla zapůjčily klubu
Tvořeníčko (foto 5, 6). Prostor dostaly také
práce dětí výtvarného kroužku, který vede Mirka
Mourková (foto 7).

8
V polovině března se Kolovratům dostalo
mimořádného ocenění. Webové stránky
této městské části získaly druhé místo
v krajském kole soutěže Zlatý erb.
(foto 8, 9).

10

9

Po Novém roce přijela do Domu s pečovatelskou službou v doprovodu své početné rodiny Hanka Hrabová ze Zálezlic, které Kolovraty
před pěti lety pomohly při ničivých povodních. Matka pěti dětí obdarovala seniory
drobnými dárky a zástupcům bývalého vedení poděkovala za pomoc. (foto 10)

Foto 1-4, 6-7 a 10 Blanka Oujezdská
Foto 5 Filip Novák • Foto 8 - 9 Václav Holič
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... Velikonoční jarmak
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Foto 1 - 9 Filip Novák
Foto 10 - 13 Blanka Oujezdská

... ten dělá to ...
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Houslistka Lucie Novoveská učí své žáky představit si příběh
Příznivci komorních koncertů mohli v Kolovratech opět po delší době obdivovat virtuozitu talentované houslistky Lucie
Novoveské, která si do svého bydliště „odskočila“ ze Spojených států. Recitálem pro hrstku nadšených posluchačů doprovázel mladou umělkyni a pedagožku klavírista Petr Novák. V programu zazněla i její vlastní skladba, která vznikla při cestě vlakem z Kolovrat do Prahy.
Po kom jste zdědila svůj talent? Pocházíte
z hudební rodiny?
Nikdo z rodiny není muzikant, pouze babička hrála na klavír. Měla jsem štěstí, že maminka rozpoznala už v mých dvou letech, že bych
mohla mít hudební vlohy. Všimla si, že
v postýlce jsem napjatě poslouchala operu
z rádia. Základy jsem pak dostala v hudební
škole, kam jsem začala chodit ve čtyřech
letech a v první třídě jsem už hrála na housle.
Měla jsem výborného pana učitele, kterému
bylo tehdy sedmdesát let. Říkal mi, že jsem jeho
šikovná žába. Na konci hodiny jsem pokaždé
dostala odměnu, třeba jablko nebo pomeranč.

■ Lucie Novoveská se narodila v Praze. Po
zakončeni svého studia na Pražské konzervatoři vystudovala Hudebni Akademii v TelAvivu v Izraeli, kde byla studentkou profesora Jaroševiče. Hrála s mnoha orchestry
a soubory, včetně Symfonického orchestru
Českého rozhlasu, Českého národního symfonického orchestru a komorního orchestru
Collegium Musa Pragensis, se kterým
vystupovala jako sólistka. Spolu s různými
tělesy koncertovala po boku řady umělců,
k nimž patří Claudio Abbado, Misha Maiski,
Magdalena Kožená nebo Andrea Bocceli.
V Izraeli hrála v desetičlenném souboru
Maxim Vengerov and Virtuosi, který doprovázel světoznámého houslistu Maxima
Vengerova na jeho turné po Izraeli a Evropě.
Ve vídeňské Musikverein společně natočili
stejnojmenné CD. Lucie rovněž vystupuje
jako sólistka (Česká Republika, Izrael, USA)
a nahrála několik sólových snímků pro
Český rozhlas. Nedávno se začala věnovat
kompozici a své koncerty rozšířila o vlastní
skladby. V roce 2006 zakončila studium na
The University of Tennessee u profesora
Marka Zelmanoviče – žáka Davida
Oistracha. Od roku 2004 je členkou
Knoxvillskeho symfonického orchestru
a vyučuje hru na housle v hudební škole
Music Arts v americkém Oak Ridge.

Neuvažovala jste nikdy o jiném nástroji?
Když se rozhodovalo o tom, na jaký nástroj
budu hrát, prosazovala jsem klavír, ale ten
jsme doma neměli. Rodiče mi říkali, že housle
zpívají jako ptáček, a tím mě nakonec přemluvili. Dnes jsem ráda, že jsem si vybrala právě
tento nástroj. Housle mají v orchestru mnohem větší uplatnění.
Neměla jste někdy chuť se s houslemi rozloučit?
Měla jsem takové období. V sedmé třídě
jsem toho opravdu chtěla nechat. Tatínek se
tehdy zachoval velmi moudře. Řekl mi, že
mám zkusit vydržet ještě rok a pak se mohu
rozhodnout, zda chci pokračovat anebo ne. Po
roce mi bylo jasné, že chci dál hrát, a přihlásila jsem se na konzervatoř.
Po absolutoriu jste krátce hrála s orchestrem Českého rozhlasu a poté jste získala
stipendium k čtyřletému studijnímu pobytu
v Izraeli. Proč jste si vybrala právě tuto
zemi?
Kultura tohoto národa mě odjakživa přitahovala. Hudební akademie v Tel-Avivu má vysokou úroveň. Měla jsem štěstí, že jsem mohla
studovat u profesora Jaroševiče, který byl
žákem Davida Oistracha. Profesor mi doslova
otevřel oči, při výuce používal různá přirovnání,
přemýšlel v barvách, náladách, příbězích. Říkal
například, že když chce muzikant zvuk svého
nástroje zesílit, musí ho nejdříve ztlumit, aby
byl efekt co největší. Je to podobné, jako když
před výskokem musíme podřepnout.
Jaké jeho další metody vám utkvěly
v paměti?
Profesor Jaroševič je opravdu velká a temperamentní osobnost. Snažil se nás pokaždé
přimět k tomu, abychom si představili pod
skladbou nějaký příběh. Každou skladbu lze
pak zahrát mnoha způsoby. Správný pedagog
nechá svého žáka, aby se sám projevil. Jeho
úkolem je hru svého svěřence kultivovat, nikoliv předělat podle svého.
Při svém pobytu v Izraeli jsem navíc měla to
štěstí, že jsem mohla doprovázet světoznámého houslistu Maxima Vengerova na jeho turné.
Pobyt byl pro mě ve všech směrech obohacující. Mám pocit, že jsem i rychleji dospěla.
Krátce po návratu z Izraele jste se vypravila do Spojených států. Nejdříve jste tam
studovala, pak se stala členkou
Knoxvillského symfonického orchestru
a začala jste i koncertovat. Mimo to vyučujete hru na housle v hudební škole. Jak vám
sedí role pedagoga?
Zpočátku jsem byla asistentkou profesora
Marka Zelmanoviče na univerzitě v Tennessee,

který nám vštěpoval, že na prvním místě je
technika. Pak nastupují emoce, výraz, představivost. Správné držení ruky je třeba pořád
žákům připomínat, zvláště když každá ruka
dělá něco jiného. Zesynchronizovat pohyby je
velmi důležité, špatné návyky se pak odstraňují jen těžce.
Já vyučování chápu jako hledání hranic. Je
důležité povzbuzovat a chválit, ale někdy je
potřeba i kritizovat. Vše by mělo být v rovnováze.

Jak taková hodina ve vaší třídě vypadá?
Nejdříve svému žáku několikrát skladbu
zahraji a taky si ji zapíváme. Zpíváme čísla
prstů, později noty a přitom se učíme koordinaci. Pak vybrnkáváme melodii a později ji
hrajeme se smyčcem. Snažím se dát žákům
prostor, aby si pod skladbou něco představili, aby byli uvolnění a nebáli se vyjádřit, co
cítí.

Kdo jsou vaši žáci?
Nejmladšímu jsou čtyři roky a nejstaršímu
je sedmašedesát let. Většinou chtějí hrát pro
radost. Jedna z žákyň je učitelkou zpěvu, s ní
pracuji moc ráda. Nechybí jí touha hrát ani
účinkovat. Není typický začátečník, při studiu
dělá skoky, nikoliv kroky. Pomohla mi zbavit
se předsudků o začátečnících. Pro srovnání je
třeba říci, že u nás děti přistupují k hraní na
housle zodpovědněji, naopak v Americe je to
pro ně pouze jeden z mnoha kroužků.
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... ten dělá to ...

Když jsme se otevřeli světu a naši umělci
začali více vystupovat v zahraničí, srovnávali reakce publika. Jsou rozdíly stále tak
výrazné?
Publikum u nás je mnohem konzervativnější, uzavřenější. Posluchači v Americe jsou
naopak velmi otevření. Těší mně, když si po
koncertě přijdou popovídat, svěří se, jak se
jim hudba v mém podání líbila. Často mi také
vypráví o sobě.
Je mezi hráči v orchestru také rivalita, jak
tomu bývá u nás?
V knoxvillském orchestru vládne nádherná
atmosféra. Necítím tam takovou závist nebo
nepřejícnost jako u nás. Muzikanti se o sebe
navzájem zajímají, fungují jako komunita.
Když se jeden z našich kolegů ocitl v nemocnici, mluvčí orchestru o tom hned ostatní
informoval a vybídl je, aby ho navštívili.
Jedním slovem, na zkouškách i na koncertech
je atmosféra srdečná a uvolněná.
Proč je vážná nebo klasická hudba stále
považována za menšinový žánr?
Myslím si, že za to mohou především předsudky. Podle mě už samotný název „vážná
hudba“ odrazuje. Vždyť tolik „klasických“
skladeb je veselých! Dobrým příkladem, jak

tento žánr přiblížit širšímu publiku, jsou
vystoupení Pavla Šporcla, který posluchače
oslovil přes svoji image.
Jakou hudbu posloucháte, pokud nestudujete novou skladbu?
Mám ráda bratry Ebeny, Jarka Nohavicu
nebo Lenku Filipovou. Ze zahraničních muzikantů zpěvačku Laurenu McKennit, staré písníčky skupiny Peter, Paul and Mary, ale
poslouchám také meditační hudbu.
Při svém koncertu v Kolovratech jste
hrála skladby italských mistrů, Dvořáka,
Smetany, ale i muzikálovou píseň. Čím se
řídíte při výběru skladeb?
Snažím se, aby program byl různorodý.
Často zahrnuje skladby od období baroka až
po muzikál nebo jazz.
Posluchači mohli slyšet i dvě vaše skladby. Jak vzniká vlastní tvorba?
Záleží na momentální náladě, inspiraci.
Pokud mě nějaká melodie napadne, je třeba ji
hned zapsat. Například skladba Rondo vznikla
ve vlaku na cestě z Kolovrat do Prahy.
Musí houslista dodržovat speciální režim?
Mám na mysli, zda si musí odpustit některé

radovánky, při kterých by si mohl přivodit
úraz rukou.
Přiznám se, že žiju normálně. Ráda lyžuju,
hraju ping-pong, cvičím jógu. Muzikanti si
často stěžují na problémy se zády. Těm se dá
ale vyhnout, když člověk sportuje.
Na vašich koncertech vás doprovází klavírista Petr Novák, který má za sebou také
mnoho úspěšných koncertních vystoupení.
Jak se vám spolupracuje?
S Petrem hrajeme společně už deset let. je
to skvělý muzikant a za naše setkání jsem
moc vděčná. Rozumíme si, při koncertech se
dovedeme jeden druhému přizpůsobit
a navzájem odhadnout, co bude v příští chvíli
následovat. Nedávno jsme spolu dotočili další
CD.
Co vás čeká v nejbližší době?
Ve Spojených státech mám naplánováno
několik sólových koncertů. S houslistou Iljou
Stenschneiderem připravujeme Bachův koncert pro dvoje housle za doprovodu oakridgeského komorního orchestru. Alespoň dvakrát do roka se snažím koncertovat i v Praze.
za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

Kolovratská školka přivítala jaro
a pomohla nemocným dětem

Knihovnu při Noci s Andersenem
ovládla domácí i exotická zvířata

Stalo se tradicí, že mateřská škola v Kolovratech před velikonočními svátky zve rodiče i širší veřejnost na Vítání jara
v kulturním domě U Boudů. Letošní Vítání jara se konalo
v úterý 18. března a přestože velká účast se stala rovněž tradicí, moc nás to potěšilo. Děti měly ze setkání velkou radost
a mnoho pěkných zážitků.

Také letos si padesát dětí z Kolovrat i okolí nenechalo ujít
příležitost přespat v poslední březnový pátek v tamní knihovně, dobře se pobavit a dozvědět se něco nového. Oblíbená
Noc s Andersenem, která je připomínkou narození světoznámého autora knížek pro děti, se mezi regály knih konala už
popáté. Tentokrát byly tématem knihy a zvířata.

Toto
slavnostní
odpoledne bylo přesto
něčím nové. Naše
mateřská škola se
rozhodla
podpořit
Fond Sidus, o.p.s.,
který nás oslovil připojit se k dobročinné
akci, jejímž hlavním
cílem je získávat
finanční prostředky ke
zlepšení života dětí
s onkologickými onemocněními. S činností tohoto fondu jsme se
seznámili na webových stránkách, a vzhledem k tomu, že léčba těchto
nemocí je náročná jak z hlediska lékařského, tak i finančního, rozhodli
jsme se akci podpořit.
Snažíme se touto akcí a osobním příkladem vést děti k pochopení
potřeby pomáhat potřebným lidem a uvědomit si, že nejenom já potřebuji pomoci nebo utěšit, ale že já naopak mohu i pomoci.
Velice děkuji všem, kteří se k nám přidali a přispěli na tuto akci dobrovolnou finanční částkou, která byla odeslána na účet Fondu Sidus
v celkové výši 7 592 korun. Dalších 1 700 korun se vybralo za prodané propagační výrobky tohoto fondu. Děkuji také všem pracovnicím
mateřské školy, které nacvičily s dětmi vystoupení a připravily velikonoční výrobky a perníčky.
Přeji Vám pěkné prožití následujících jarních měsíců.

„Děti si nejdříve zahrály bojovku po kolovratských stezkách a cestou
zpátky se zastavily v koňské ohradě. Hlavní soutěž na ně čekala
v Infocentru, kde měli chovatelé domácích zvířat nabídnout svého mazlíčka nerozhodným zákazníkům v obchodě se zvířaty,“
popsal letošní program
asistent Infocentra Tomáš
Bezouška. Pro porotu bylo
těžké rozhodnout, zda si
lépe počínají dívky s andulkami či želvičkou nebo malí
chovatelé křečíků, morčat
a zakrslého králíka. Ještě
předtím se však děti mohly
zblízka seznámit i s exotickými zvířaty, která z pražské
zoo přivezly průvodkyně
Magda a Petra. Nejvíc strachu jim nahnala mírumilovná strašilka, zatímco krajtu
a gekona si hladily
s naprostým klidem.
Před spaním četla dětem ze svých oblíbených knížek místostarostka
Vladimíra Jechová Vápeníková a strašidelnou historku přidal ředitel
školy Pavel Bednář. Součástí programu byla také nová hraná pohádka
Lotrando a Zubejda v podání dětí z divadelního kroužku Kašpárek při
-oujtamní škole.

Ludmila Křečková, ředitelka MŠ Kolovrat

... jaro přichází
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Při jarních vycházkách lze vnímat divy přírody na každém kroku
„A jsou za námi!“ „Co, či kdo?“ Přece Velikonoce!
Letos byly od začátku druhého tisíciletí v kalendáři nejdříve – Hod
Boží velikonoční přišel jen dva dny po prvním jarním úplňku. Odborníci
na vesmír by nám o tom pověděli víc. To by však nic nezměnilo na
významných svátcích křesťanského kalendáře. Ať jsou v březnu nebo
v dubnu, platí to, co jsem v minulém zpravodaji napsal o Vánocích. A to
se týká i Velikonoc: Jejich poselství nekončí určitým datem, ale provází nás po celý rok,
dokonce po celý náš
život, pokud věříme
tomu, čemu nás učí
Bible: Bůh nám umožnil
smrtí a vzkříšením Ježíše
Krista, abychom svou
pozemskou cestu viděli
ještě z jiného hlediska,
než je těch několik desítek let, které prožijeme
na této planetě Zemi.
Apoštol Pavel (původně nepřítel křesťanů, po
svém obrácení nejhorlivější vyznavač Krista
jako Spasitele) to vyjádřil
někdy v polovině prvního
století našeho letopočtu
v dopise křesťanům ve
Filipech, v severní Makedonii, kam přišel v roce 48 nebo 49, aby tam
svědčil o Kristu. Právě proto se dostal nejednou do vězení, odkud je
i tento dopis. Píše: „…. zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu,
co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží
povolání v Kristu Ježíši.“ /Filipským 3,13-14/. Pavel užívá obrazu běžeckého závodu. Také nám připomínají Velikonoce tuto možnost: doběhnout a získat cenu, i kdybychom neobsadili první příčku a museli svůj
běh protrpět. Velikonocemi jsme vstoupili do období jara. Letošní počasí to připomnělo dříve než kalendář.
Také jaro má své poselství a výzvu. Po rozmarech zimy přichází čas,
kdy přibývá zeleně na polích a na stromech a krajina se zdobí květy. Pro

mne to není pouze projev probouzející se přírody, ale především Boží
dar a výzva. Jaro se nás ptá: „Člověče, jak zacházíš s tím, co jsi
dostal?“ Otázka není zbytečná a zaměřená jen na to, aby ti zahrada dala
během přicházejícího roku bohaté plody tvé vlastní píle. Jde o to, abys
dal přírodě možnost žít podle řádu, který je určen vyšší mocí.
Dobře dělají ti, kteří využívají volných dnů a chvil, aby vyšli do okolní přírody, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Jsem vděčný Bohu,
že tak mohu činit skoro
každý den. A stačí mi se
opětovně vracet na
známá místa, třeba do
Prknovky
nebo
k Pitkovickému potoku.
Jeden a týž pohled na
strom, na proudící vodu,
na oblačnou oblohu je
pro mne vždy novým
zážitkem. Vede mne to
k tomu, abych děkoval
Bohu za to, že mohu vnímat na každém kroku
divy přírody, že mne
oslovuje každý rozvíjející
se květ.
Pravda je, že mne
často při mých procházkách zabolí, když vidím,
čeho všeho jsme schopni ve vztahu k přírodě – nacházím odhozené
pneumatiky, krabice, rozmanité přístroje, televize, hadry, prádlo, části
oděvů...
Běh na dlouhou trať má také svá kritická místa. Cíl je však předem
dán a žádné naše selhání na tom nemůže nic změnit. Jde je o to, abychom se včas zvedli a běželi dál. Byl bych rád, kdyby vám, milí čtenáři, pomohlo i toto zamyšlení, napsané z pochopitelných důvodů před
příchodem jara, které nám může přinést i nemilá překvapení.
Neporučíme větru, dešti.
Velikonoční poselství však přetrvává!
text a ilustrace Jiří Zejfart.

Jarní únavě můžeme předcházet správnou životosprávou
Tak jako každé jaro se kdokoliv z nás
může setkat s takzvanou jarní únavou.
Typickým příznakem je pocit psychické
i fyzické vyčerpanosti, snížená výkonnost
a schopnost koncentrace, únava, podrážděnost a zřetelné kolísání nálady. Nejjednodušším vysvětlením tohoto vyčerpání je
prostě střídání ročních období.
Některá zvířata prospí celou zimu a podobně i naše tělo vlastně ještě spí a není schopno nasadit rychlejší tempo přicházejícího jara.
Lékaři uznávají pojem zvaný sezónní afektivní
rozladěnost (SAD - Seasonal Affective
Disorder), která se vyskytuje u některých lidí
v období s nedostatkem světla. Postižení jsou
depresivní, náladoví a letargičtí. Když se dny
začnou prodlužovat, vracejí se do normálního
stavu.
Jedním z nejdostupnějších léků na jarní
únavu je dodržování pitného režimu a dob-

rých stravovacích návyků. Celkový denní přísun tekutin by měl dosáhnout dva až tři litry
tekutiny. Nemusí se jednat o vodu, dobré je
vypít si hrneček bylinkového nebo ovocného
čaje. Černý čaj a káva odvodňují takže je
nelze příliš doporučit. Potravu bychom si měli
rozdělit nejméně na pět jídel, nezapomínat na
snídani a přesnídávku ve formě ovoce nebo
jogurtu. Ne nadarmo dodržovali naši předkové období půstu. V tomto období je totiž
vhodné zařadit i několik pročišťovacích dnů
bez kávy, čaje, alkoholu, nikotinu, tuku, sladkostí a pečiva. Cílem kúry není snížení hmotnosti, ale očista organismu.
Nezapomínejme ani na antioxidační a protistresově působící vitamíny, např. vitamin C,
E a vitaminy skupiny B.
Doporučená denní dávka vitaminu C je
60 - 70 mg. Zvýšená spotřeba vitaminu C je
v těhotenství, době kojení, při fyzické zátěži,

nachlazení či ve stresových podmínkách.
Vitamin C se v organismu nehromadí, ale při
vyšším příjmu se vylučuje močí. Největším
zdrojem vitaminu C je ovoce (citrusy, kiwi,
šípky, černý rybíz, jahody, meruňky, švestky)
a zelenina (brokolice, zelená paprika, květák,
brambory). Velmi vhodné jsou i grapefruity,
které obsahují flavonoidy a ty aktivují detoxikační enzymy.
V tomto období si dávejme pozor na přepracování. Žijeme-li v dlouhodobém napětí,
ze všeho nejdřív nás zradí psychika, chvějí se
nám ruce, lekáme se. V období, kdy jsme
oslabení po dlouhé zimě, proto platí více než
jindy, že se vyhýbáme stresu a co nejvíce
relaxujeme.
A konečně, dopřejme si co nejvíce procházek na čerstvém vzduchu (pokud zrovna
venku nefičí Emma nebo hustě neprší).
připravila Katka Čuřínová
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... z historie

Svědectví našich jmen aneb O čem vyprávějí jména
osad a míst na území Kolovrat a v blízkém okolí (1. část)
O vzniku, původu a významu pojmenování osob, osad a míst v našem regionu se před časem mohli zájemci dovědět z přednášky v kolovratském infocentru. Na žádost pořadatelů i posluchačů je nyní tato zajímavá tematika zpracována autorem do
dvou částí. První se zabývá jmény osad a míst nejen na území, ale i v okolí dnešních Kolovrat.
Problematika jmen místních a pomístních je zajímavá a podnětná
nejen pro lokální patrioty, ale i proto, že se nachází na pomezí jazykovědy a historie a je předmětem zájmu vědních oborů označovaných
jako onomastika a toponomastika. Tento interdisciplinární rámec umožňuje nové pohledy, jež doplňují mozaiku poznatků o vzniku a vývoji lidských sídel, o způsobu života a mentalitě našich předků. V konkrétní
podobě pak poznání místních názvů ovlivňuje i vztah k našemu bydlišti
a působišti a v mnoha směrech doplňuje a rozšiřuje poznatky, shromážděné v nedávno vydané publikaci k osmistému výročí Kolovrat.
Strašnice nemají nic společného se strašením
V okolí Kolovrat nacházíme názorné příklady všech tří základních
skupin osadních jmen. Velice početnou skupinu tvoří názvy, odvozené
od starobylých a mnohdy již zaniklých jmen zakladatelů nebo prvních
majitelů osad. Ke jménům křestním se dříve připojovaly různé rozlišující rodinné nebo rodové přívlastky. Neměly ještě podobu současných
příjmení, protože ta se ustálila a úředně kodifikovala až od konce 18.
století. Předtím byla poměrně volná a proměnlivá. Více se o tom čtenáři dočtou v příštím vydání Kolovratského zpravodaje.
Historické názvy osad, odvozené od jmen osob, jsou většinou zakončeny příponami -ice nebo -ovice. Z této početné skupiny jsou jako nejstarší v našem okolí písemně doloženy Strašnice, a to od roku 1185.
Vznikly ze staročeského rodného jména Strašen. Obdobné a stejně stabylé bylo i jméno Strachkvas, jehož nešťastným nositelem byl syn knížete Boleslava I. Jeho pojmenování bylo výmluvně akční, neboť připomínalo narozeninový hodokvas, po němž šťastný otec zlikvidoval svého
vládnoucího bratra Václava a usedl na jeho trůn.
Z názvů podle osob v našem okolí následují Královice, doložené od
roku 1207, založené na výsadních pozemcích panovníka a podle toho
i pojmenované. Dále sem patří Sluštice (od r. 1223) podle starého jména
Služek a Běchovice (od r. 1227) dle jména Běch/Bělec/Běhan. Nedávno
objevený a nyní archeologicky zkoumaný dřevěný dvorec v místech
zbouraného běchovického hospodářského dvora výrazně posouvá
počátky této osady o více než sto let dříve do doby, kdy již můžeme
předpokládat i existenci Kolovrat s obdobným šlechtickým dvorcem
a tvrzí. Kdyby i na území kolovratského dvora proběhl při jeho bourání
a před výstavbou bytových domů náležitý archeologický výzkum, věděli
bychom toho o poloze a významu místní tvrze také již více.
Po Běchovicích následují od roku 1227 Čestlice podle jména Čestla,
Pitkovice (od r. 1234) podle starého příjmení Pitka, Benice (od r. 1318)původně Zbynice/Bynice dle jména Zbyňa/Zbyněk, Světice (od r. 1318)
dle jména Svata/Svatoslava, Petrovice (od r. 1325) dle jména Petr
a v témže roce i Radošovice dle jména Radoš. Od roku 1334 jsou doloženy Křeslice-původně Křešice dle jména Křeš/Křesomysl, o dva roky
později Stupice dle příjmení Stoupa nebo dle vodní stoupy/stupice na tlučení krup. Od roku 1352 jsou známy Otice, pojmenované dle jména Ota
a Jažlovice, původně Žezlovice dle příjmení Žezlo, od roku 1358 Štíhlicepůvodně Štidlice dle příjmení Štidla=Kulhavý, Svojšovice (od r. 1382) dle
jména Svojša, Strančice (od r. 1404) dle příjmení Stránka/Stránek a od
roku 1436 kolovratské Tehovice/Tehovičky dle příjmení Těh = Kloub.
Říčany nesouvisejí s řekou, ale s příjmením Řík
Do početné skupiny místních jmen, vzniklých od jmen osobních, patří
i většina jmen s koncovkami -ov (od r. 1185 Chodov dle příjmení Chod, od
r. 1309 Tehov stejně jako Tehovice/Tehovičky dle příjmení Těh = Kloub, od
r. 1546 Pacov od jména Pac, od r. 1788 Milíčov od jména Milíč). Dále sem
patří jména s koncovkou -ín (od r. 1500 Strašín od jména Strašen), s kon-

covkou -eč/-ec/-ek (od r. 1088 Dubeč dle jména Dubec, od r. 1279 Škvorec dle příjmení Škvor, od r. 1313 Dubeček-původně Dubček dle jména
Dubec) a jména zakončená na –ař. K těm patří Hostivař (od r. 1068), jež
byla nazvána podle příjmení Gostivar. Tak byl označován státní úředník,
který pečoval na místním knížecím hradišti o tranzitní kupce/hosty/cizince
(doslova jim vařil), chránil jejich zboží a vybírající za to od nich poplatky.
Od jmen osob jsou odvozeny také názvy obcí s koncovce -any. Mezi ně
patří i blízké Říčany, doložené od r. 1289 v podobě Rychan a odvozené od
příjmení Řík, nikoli od řeky jako je tomu u Poříčí nebo Poříčan. Do stejné
skupiny místních jmen kupodivu patří i Uhříněves. Původní Uhřinaves byla
totiž pojmenována podle jakéhosi Uhřína nebo Uhra. Její nejstarší písemný doklad pochází z roku 1227 a je tedy mnohem mladší nežli doklad
Kolovrat. Jejich existenci sice potvrzuje listina s nejistým datem 1205, ale
z jejího textu je zřejmé, že zdejší osada s tvrzí existovala již před rokem
1140. V okolí je tedy po Dubči (od r. 1088) a Běchovicích nejstarší, protože i Říčany jsou doloženy až později. Větší stáří mohou v jihovýchodním
okolí Prahy prokázat ještě osady Hostivař (od r. 1068), Záběhlice (od
r. 1088), Nusle (od r. 1088), Chodov (od r. 1185), Roztyly (od r. 1185),
Strašnice (od r. 1185) a také Sibřina (od r. 1197).
Kolovraty skrývají v názvu starodávný mechanismus
Vedle početné skupiny místních jmen, pocházejících od jmen svých
zakladatelů nebo majitelů, existují další dvě skupiny. Početnější zahrnuje
sídla pojmenovaná podle charakteristických znaků (zaměstnání či projevů) obyvatel. Další skupina představuje názvy osad podle polohy v krajině a zejména podle způsobů a forem zemědělského přetváření (kultivace) krajiny. V počátcích osídlování to bylo předevších kácení lesů
a vysoušení bažin. Do skupiny místních jmen podle znaků obyvatel patří
i naše Kolovraty, i když se vyskytují názory, že by se mohlo jednat
o pojmenování podle rodu Kolowratů jakožto zakladatelů nebo prvních
majitelů obce. Přitom nesporné zůstává, že osada s dvorcem a tvrzí byla
již před rokem 1140 původním sídlem tohoto významného českého panského rodu. Páni z Kolowrat se podobně jako ostatní příslušníci nejstarších českých šlechtických rodů, jejichž doložené rodokmeny začínají ve
14. století, od počátku označovali přídomky podle svých původních
sídel. U těchto pojmenování zůstávali i poté, co svá původní sídla již
opustili, nevlastnili nebo když ta již dávno zanikla. Proto je nanejvýš jisté,
že i páni z Kolowrat převzali své šlechtické příjmení od svého původního
sídla a nikoli naopak, že sídlo bylo teprve po nich pojmenováno.
Místní jméno Kolovraty je v českém jazykovém území historicky jediné
a jedinečné a podobně jako u mnoha dalších místních jmen s koncovkou
-y se mnohem více vztahuje ke znakům původních obyvatel, nežli ke jménům svých zakladatelů nebo majitelů. Vznik a původ názvu Kolovraty proto
musíme hledat podle původního staročeského významu slova kolovrat.
Z toho můžeme usuzovat, že osada byla pojmenována podle výrobců nebo
uživatelů tehdejších kolovratů. Dávno před vynalezením a rozšířením stejnojmenného spřádacího strojku s nožním pohonem, k čemuž došlo až po
roce 1500, tak byly označovány různé mechanismy s kruhovým vratným
pohybem: šroubové lisy, vrátkové napínače samostřílů (kuší), vratidla tkalcovských stavů, niněry (strunné hudební nástroje s klikou). K nim patřily
i jiné mechanické vrátky či vratidla, nepostradatelné nejen na stavbách
a při čerpání vody, ale i při usazování neohrabaných rytířů v těžkém brnění na koně při oblíbených turnajích a četných válečných akcích.
Mnohé názvy nejsou příliš lichotivé
Podobným způsobem jako v Kolovratech můžeme vystopovat charakteristické znaky původních obyvatel i v řadě osadních jmen v jejich
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okolí. Začneme-li od těch s nejstaršími doklady, pak mezi ně od roku
1088 patří Záběhlice, vzniklé podle lidí odněkud nebo před někým
uprchlých či zběhlých. Do stejné skupiny patří i Nusle. Podle původního značně zkomoleného názvu to byly jakési Neosvitly-Nerozednily či
Vednespaly, což nelichotivě označovalo ves divných ponocovačů, kteří
podobně jako u Měcholup byli považováni za nebezpečnou zlodějskou
chasu. Naproti tomu pojmenování Roztyl (od r. 1185) vyjadřovalo ves
lidí roztylých, otylých a nejspíše i pohodových a přátelských.
Další osady v této skupině mají již doklady o svém stáří mladší, než je
tomu u našich Kolovrat. Od roku 1309 jsou to již zmíněné Měcholupy,
pojmenované podle obávaných lupičů kupeckých měchů, a Kuří, pocházející od Kuřího dvora s chovem hrabavé drůbeže. Dále sem od roku
1325 patří Netluky, původně zvané Pnětluky podle zručných dřevorubců
neboli pnětluků (od spojení peň-kmen a tlouci). Do stejné skupiny je
možno zařadit i Křenice (od r. 1331) jako ves pěstitelů křenu, Nupaky (od
r. 1406) jako ves neupaků neboli nedovtipů (lidí nechápavých). Z obdobného soudku pojmenování víceméně posměšných nebo znevažujících
pochází i místní jméno pro Všechromy (od r. 1237). Všichni tam byli
označeni za chromé ve smyslu ulejváctví a leváctví. Asi se tak chtěli
vyhnout nepříjemným povinnostem vojenské služby nebo robotní práce.
Podobně jsou na tom Všestary (od r. 1371), kde patrně všichni byli staří
nebo málo přizpůsobiví. Věk však měl dříve jiné limity, protože kdo se
ještě před sto a více lety dožil padesátky, byl již všeobecně označován
za velebného kmeta. Navíc ve středověku lidé většinou umírali ve věku
mezi třicítkou a čtyřicítkou. Mezi posměšná jména patří i Přišimasy (od
r. 1309), protože přišimas byla patrně dobová posměšná přezdívka ve
smyslu nekňuba a osadníci ji mohli dostat od sousedů.
Velmi nepřívětivý význam mělo i pojmenování pro Štěrboholy (od
r. 1371). Vypovídá totiž o určité mstivosti nebo nesolidárnosti prvních
osadníků, kteří patrně nikomu nic neodpustili a pečlivě si vše zaznamenávali pomocí štěrbů/vrubů/zářezů na holích. Mnozí sousedé asi u nich
měli četné a trvalé dluhy/vroubky. Patrně se to týkalo i tehdy obvyklých
a sebezáchovných forem nezištné sousedské výpomoci, nezbytné
v dobách četných neúrod a válek.

■ Okolí Kolovrat na Müllerově mapě Čech z roku 1720
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Mezi názvy blízkých osad, vyjadřujících původní činnost obyvatel, se
vedle Kolovrat, Netluk a Křenic řadí také Krabošice (od r. 1472), nazvané podle výroby krabuší. To byly proutěné schránky na potraviny do přírodních chladíren (tzv. haltýřů) na potocích. O činnosti obyvatel vypovídají i Voděrádky (od r. 1360). Původní Voděrady mohly být služebnou
osadou panovníkových rybářů. Do stejné skupiny patří i Koloděje (od
r. 1346, osada kolářů, vyrábějících dřevěná loukoťová kola k selským
povozům) a Zlatá (od r. 1357, podle možného rýžování zlata).
Sedláci z Nedvězí kdysi měli hrůzu z medvědů
Menší, ale přitom velice důležitou skupinu místních jmen tvoří názvy
osad, vyjadřující nejen jejich umístění v krajině, ale především kultivační zemědělské aktivity původních obyvatel. Ti v roli zakladatelských průkopníků s velkými obtížemi získávali ornou půdu na úkor rozsáhlých
lesů a bažin. Lakonická poselství, jež měla nevděčným vnukům a jejich
potomkům stále připomínat nelehký úděl obětavých pradědů, jsou
mistrně zakódována do některých místních názvů. Z nich je v našem
okolí pozoruhodné především jméno zaniklé osady Litožnice, která se
do husitských válek nacházela mezi Dubčí a Běchovicemi. Její původní
název Lutožiznice, vzniklý spojením starých slovanských slov
luty/lítý/krutý a žizň/život, názorně dokládal nelehký úděl prvních osadníků nejen při kultivaci krajiny.
Podobné svědectví dosud hlásají i jména jiných českých obcí jako
jsou Údrnice (původně Udřenice) na Jičínsku a Mcely na Nymbursku.
Staročeský název Mčiely by se dal do dnešní řeči interpretovat jako
Nadřely nebo Těžcepracovaly. Uvedené názvy je možné chápat i jako
dějinné memento a výzvu potomkům, aby nepromarnili “dřinu” svých
předků.
Původní rozsah okolních lesů dokládají kromě již uváděných místních jmen Dubeč, Dubeček a Netluky i mnohá další jako jsou Lipany
(od r. 1325), Hájek (od r. 1313) a Nedvězí (od r. 1313). Poslední je
dokladem četného výskytu obávané lesní šelmy. Ta byla pro naše
dávné předky tak exemplárním symbolem zla, že se neodvažovali
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nahlas vyslovit její právé jméno, aby na sebe nepřivolali její hněv.
Pověrečný strach vedl k tabuizování všeho, co by tento zvířecí symbol
zla mohlo aktivovat. Tento přístup se projevil i v místních jménech.
Proto máme v Česku 8 obcí s názvem Nedvězí, 2 Nedvědice a po jednom Nedvězíčku a Nedvídkovu spolu s 3 Nedvězími v zeměpisných
názvech. Mezi nimi je jen jediné sídlo s názvem Medvědice. Přitom staročeské označení obávané šelmy v podobě nedvěd nebo medvěd sice
bylo rovnocenné, ale obojí bylo pouze zástupné a eufemistické ve
smyslu indiánského jména Tencovíomedu. Proto se už asi nikdy nedovíme, zda vůbec existoval nějaký původní název pro medvěda. Místo
toho ale víme, že ještě před půl druhým stoletím jezdili sedláci
z Nedvězí i z Kolovrat pro dřevo do lesa Mýto u Nedvězí a že v místě
dnešní kolovratské ulice V Milíři pálil místní kovář z dostupného dřeva
uhlí. Jěště na konci 17. století měli v Kolovratech dva panští hajní
dohled nad souvislými lesními plochami, jejichž mýcení dokládá
i název kolovratské polní tratě Holice. Ve stejné době se ještě na území
dnešní problémové dálnice D1 u Průhonic popásala velká stáda dobytku. Blízká osada totiž byla pojmenována podle širokých polních cest
zvaných průhony, po nichž byla stáda přemisťována (proháněna) na
rozsáhlé okolní pastviny. Podobně nám osada Klokočná připomíná
výskyt vzácných keřů klokoče zpeřeného a Sibřina (původní Zebřina)
zase starý název byliny konopice, jež měla význam i v lidové medicíně.
V haltýři naši předkové chladili potraviny
Vedle uvedených jmen osadních neboli místních se na katastru každé
obce vyskytuje obvykle několik desítek pojmenování, která se označují
jako pomístní. Rozlišují úseky polí, luk a pastvin, různé porosty, vodní
zdroje, cesty, krajinné útvary. Mnohé z nich jsou podobně jako jména
míst nedoceněnými svědky dávné minulosti a pro zasvěcené mají značnou výpovědní hodnotu. Tuto skutečnost si můžeme názorně ukázat na
známých místních pojmenováních Parkán a Haltýř. První označuje plochu severního předpolí místní tvrze, jež bylo od vlastního hrádku odděleno v místech dnešního železničního zářezu hlubokým příkopem a patrně bylo obehnáno dřevěnou palisádou. Z území Parkánu totiž mohli
útočníci nejvíce ohrožovat tvrz, umístěnou spolu s předpokládaným hospodářským dvorcem a čtyřmi nejstaršími poddanskými usedlostmi na
skalnaté terase nad potokem. Strategickou severní planinu proto bylo
třeba zabezpečit předsunutým hrazeným parkánem.
Na opačném jižním skalnatém svahu pod původní osadou a tvrzí se
nachází lokalita, označovaná jako Haltýř. Její název nesouvisel s nějakým strážním stanovištěm, kde zbrojnoši šacovali pocestné, ale s praktickou přírodní chladírnou masa, mléka, másla, vajec a jiných snadno se
kazících potravin. Naši předkové je přechovávali v proutěných košatinách tzv. krabuších, ponořených v chladivé vodě tehdy ještě čistého
Říčanského potoka. Obdobnou výpovědní hodnotu má i pomístní pojmenování Na Viničkách. Svědčí o pěstování burgundské vinné révy od 14.
do 17. století na místních slunných jižních a skalnatých svazích nejen
nad Říčankou. Rozsáhlé vinice se tehdy nacházely i pod Lipany mezi
Kuřím a Benicemi. Tamní potok se proto dříve neoznačoval Pitkovický,
ale příznačně Viničný nebo Vinný. Scenérie okolních luk a lesnatých strání s četnými skalními výchozy opravdu stojí za víkendovou procházku.
Během ní si můžete představit dobovou impozantnost a rozsáhlost vinic.
Dnes je až neuvěřitelné, že se na těchto skalnatých terasách po dobu
téměř čtyř staletí pěstovaly kvalitní odrůdy burgudské révy. Rozsah místních vinic přitom nebyl výjimečný. V okolí Prahy je dosud zachována rozsáhlá síť výstavných viničních usedlostí a rozšíření středověkých vinic na
území dnešní Velké Prahy i jinde v českých rovinách stále dokládá řada
pomístních jmen. Letos si připomínáme 650. výročí vydání nařízení
Karla IV. o zakládání vinic. Česká národní banka k němu vydala pamětní
stříbrnou minci. Na ní je zobrazen i původní vinný lis, který se tehdy
označoval jako kolovrat. Tím se opět připomíná název naší obce.
České vinařství sice bylo ve 14.-17. století rozšířené, ale značně extenzívní a málo efektivní. Kvalita vína byla dosti problematická. Po třicetileté
válce proto nebyla většina zpustošených vinic obnovena a na jejich místech se postupně pěstoval chmel, pásly ovce nebo zakládaly ovocné
sady. Mnohá svědecká pomístní jména však zánik vinic přetrvala.

... z historie
Skalnaté podloží ovlivnilo řadu pomístních názvů
Skalnaté jižní svahy nad Říčankou, jež byly v původních Kolovratech
využity pro ochranu místních obyvatel i k produkci vinné révy, byly vždy
vítaným zdrojem kvalitního stavebního kamene. Z místní šedé břidlice
byly po staletí budovány nosné stěny místních obytných i hospodářských staveb. Při stavbě tvrze i pozdějšího poplužního dvora byl místní
kámen doplněn mohutnými kvádry z dováženého pískovce. Tyto
kamenné bloky můžete obdivovat v parčíku před lékárnou.
O lomové těžbě stavebního kamene svědčí i pomístní jména Skalka,
Skála, Na Skále. Možnou těžební činnost na území mezi Benickou cestou a Říčankou dokládá i podivné pojmenování Ve Šlachtách. Koryto
potoka dříve mnohem více sledovalo starobylou cestu a na přilehlých
lukách byly dlouho patrné podivné muldy. Mohlo jít o pozůstatky dávných těžebních aktivit, souvisejících snad ještě s pravěkým keltským
rýžováním a tavením nejen zlaté, ale tehdy stejně ceněné železné rudy
z potočních náplavů. Tato činnost, provozovaná v osadách keltských
kovářů a zemědělců, byla doložena archeologickým výzkumem v blízkém areálu nedokončené říčanské věznice i v nedaleké Dubči. Místní
Šachty/Šlachty pak mohly být dávnými zbytky pravěkých rýžovacích
sejpů. Do jejich prohlubní se později zahrabával uhynulý dobytek
a neplodný pozemek tak sloužil jako obecní mršník. Ten se sice po čase
přestěhoval, ale i nadále představoval oblíbené tábořiště cikánských
kočovníků. Ti věřili, že po čase si půda z mršin již vzala to špatné a to
dobré jim ponechala. Romské kočovníky připomíná pomístní název
Cikánka. Oběšenka zase evokuje trable místních osadníků, kteří mohli
být psychicky vyrovnanější, ale s fyzickým zdravím jistě měli mnohem
větší potíže. Ještě před sto a více lety na vesnici muži obvykle umírali
před padesátkou a ženy po průměrné desítce vyčerpávajících porodů
mnohdy i dříve. Sebevražda oběšením tehdy patřila k jevům mnohem
běžnějším a častějším nežli je tomu nyní v éře drog a automobilismu.
Červenka, Hlinky i Cicavy informují o kvalitě půdy
Vzhledem k tomu, že Kolovraty, Tehovičky i Lipany byly ještě před
padesáti lety klasickými vesnicemi s desítkami koňských potahů, četnými chlévy a hnojišti na dvorcích či množstvím hus a slepic na veřejných prostranstvích, je zcela logické, že se mezi pomístními názvy
často objevují takové, jež reflektují polohu a kvalitu okolní zemědělské
půdy. Mezi ně patří Červenka, Hlinky (cihlářská hlína využitá místní
cihelnou), Cicavy (podmáčené a vodou doslova nacucané půdy, stálé
mokřiny vhodné pro pasení dobytka), Předeves, Vysoká (návrší v severovýchodní části katastru směrem na Říčany-Radošovice), Velký vrch
(vyvýšená poloha polí v severozápadní části katastru směrem
k Uhříněvsi), Žlábka, V lukách, Olšiny, apod.
Výstavbu železnice v bezprostředním okolí obce připomíná les
Bouďák u rybníku Vodice. Byl nazván podle provizorních domků, v nichž
tam po dobu stavby bydleli italští dělníci zvaní barabové. Po nich tam
ještě nějakou dobu žila i známá místní kozí bába s početnými čtyřnohými kamarádkami. Vylíčení jejích pohnutých osudů najdete v kolovratské výroční publikaci.
Z předchozího líčení je zřejmé, že jména místní i pomístní představují nevyužitou studnici nejen odborných, ale i v mnoha směrech podnětných poznatků a zajímavostí. Případní zájemci o tuto problematiku najdou mnohé kuriozity z názvů obcí nejen v nedávno vydané a v místní
knihovně zastoupené publikaci s názvem Divnopis, ale i ve stejnojmenném TV seriálu, vysílaném v nedělní podvečer na ČT1. Vážní zájemci
mohou nahlédnout i do knih vyloženě odborných. Z nich stojí za zmínku zejména Úvod do toponomastiky Vladimíra Šmilauera a několikasvazkové dílo Antonína Profouse Místní jména v Čechách (obdobné dílo
pro Moravu a Slezsko zpracoval Ladislav Hosák). Polohu mnohých
pomístních jmen z okolí našich obcí najdete na nejstarším katastrálním
plánu z roku 1841 ve výroční publikaci.
Druhá část Svědectví našich jmen, která vyjde v Kolovratském zpravodaji koncem června, bude zaměřena na neméně zajímavou problematiku nejstarších jmen a příjmení obyvatel Kolovrat, Tehovic
(Tehoviček) a Lipan.
PhDr. František Dudek, CSc.
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Nabídka nových knih v Kolovratech uspokojí všechny čtenáře
Beletrie:
Barnes, Julian: Artur a George
Baroch, Pavel: V moci proudu
Bonder, Niton: Jidiše kop
Boyd, William: Věčný neklid
Bradbury, Ray: Tudy přijde něco zlého
Braun, Lilian: Kočka, která pískala na poplach
Camus, Albert: Mor
Cook, Robin: Krize
Crichton, Michael: Příští
Dashwood,Cat.: Smrt v Amonově chrámu
Doyle, Artur: Podpis čtyř
Drinkwater, Carol: Olivová farma
Dubel, Richard: Ďáblova bible
Formánek, Josef: Prsatý muž a zloděj příběhů
Gardner, Erle: Případ blondýny s monoklem
Gavalda, Anna: Prostě spolu
Halasová, Dagmar: Snová existence
Horáček, Michal: O tajemství královny krav
Janečková, Klára: Unesená
Lapper, Alison: Život v mých rukou
Lukjaněnko, Sergej: Lživá zrcadla
Mau, Olivier: Myrtille na pláži
Němcová, Helena: Andula a ty druhé
Niedl, František: Čas vlků
Papoušková, Eva: Svatba na bitevním poli
Park, Tony: Vzdálený horizont
Pittnerová, Vlasta: Lakomci a sobci
Procházková, Iva: Otcové a bastardi
Ríša, Vlado: Sorry, vole, error
Stránský, Jiří: Stařec a smrt
Švabach, Petr: Tři vánoční povídky
Šmíd, Zdeněk: Expedice k Čechožroutům
Šmíd, Zdeněk: Jak jsme se nedali
Šulc, Jiří: Dva proti říši

Jana Kněžínková,
cvičitelka AE I. třídy
a posluchačka fakulty TVaS
Vás zve na své pravidelné
cvičební lekce v Kolovratech
Pondělí 20,00 - 21,00 hodin
Body training
(vytrvalostně-posilovací cvičení
s využitím činek, overballů)
sál U Boudů
Úterý 9,30 - 10,30 hodin
Pilates
(rehabilitační cvičení pro posílení
těla i mysli)
malá tělocvična u ZŠ
Úterý 10,00 - 11,00 hodin
Cvičení rodičů s dětmi
(vhodné pro děti od cca 2 let)
velká tělocvična u ZŠ
Středa 20,00 - 21,00 hodin
Dance with me!
(taneční aerobic + základy posilování)
sál U Boudů
Cena lekcí: 50 Kč/os.
Info: 608 975 094, www.cklenka.cz
(rekondiční pobyty)

Thomas, Rosie: Iris a Ruby
Trollope, Joana: Druhé líbánky
Turow, Scott: Promlčení
Vávra, Jan: V krajině prorostlého bůčku
Wentworth, Patricie: Čínský šál
Winter, Alex: Cit pro vraždu
Wodehouse, P. G.: Jarní horečka
Wodehouse, P.G.: Ukvapený Sam
Naučná literatura:
Bacus-Lindroth: Mé dítě si věří
Bauer, Kristina: Zeleninová zahrada po celý rok
Bidat, Etienne: Alergie u dětí
Černej, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VI.
Einzig, Mitchell: Domácí lékař pro rodiče
Fogle, Bruce: Kdyby váš pes mohl mluvit
Guilian, Mireille: Francouzky umí žít
Halík, Tomáš: Noc zpovědníka
Halík, Tomáš: Prolínání světů
Hlavinka, Pavel: Dějiny filosofie jasně a stručně
Hoffmann, Petr: Od pramene čínské medicíny
Hora, Petr: Toulky českou minulostí 11.sv.
Koláček, Luboš: Tajemství smrti manželek Karla IV.
Kulhánek, Petr: Hvězdy, planety, magnety
Lovell, Julia: Velká čínská zeď
Malkowski, Edward: Před nástupem faraonů
Ministr, Zdeněk: Géniové dávnověku
Navara, Luděk: Nové příběhy železné opony
Nečas, Luboš: Irena Kačírková
O´Hare, Mick: Proč tučňákům nemrznou nohy
Pedroletti, Michel: Od šplouchání k plavání
Preuschoff, Gisela: Výchovy dívek
Ruiz, Don Miquel: Čtyři dohody
Šolc, Jiří: Po boku prezidenta
Townshend, Charles: Historie moderní války

Urban, Otto: V barvách chorobných
Vidal-Graf, Serge: Jak se dobře pohádat s partnerem
Warner, Penny: 333 nápadů pro život s batoletem
Knihy pro děti:
Adams, Georgie: Tři malé pirátky
Artur, Alex: Lastury, ulity, krunýře
Dahl, Roald: Matylda
Delalander, B.: Nestvůry a draci
Fischerová, Viola: O Dorotce a psu Ukšukovi
Gálová, Irena: Žabka Žabečka
Greenway, Herese: Džungle
Hrubín, František: Říkadla pro celý den a taky navečer
Kubeš,Vladimír: Knížka poslední záchrany
MacQuitty, Miranda: Pouště
Mathovet, Éric: Zvířata
Muller, Ondřej: Přízraky, zázraky a spol.
Redmond, Ian: Gorila, lidoop a opice
Rawling, Joanne: Harry Potter a relikvie smrti
Říčanová, Tereza: Vánoční knížka
Sís, Petr: Zeď
Taylor, Barbara: Arktida a Antarktida
Vhrsti: Už se nebojím tmy
Vokurková, Alexandra: O Čertíčkovi
Volfová, Eva: Kočička z kávové pěny

Trocha statistiky
Kolovratská knihovna, která registruje 381 čtenářů,
půjčila v loňském roce 12 429 svazků knih a časopisů.
Čtenářských návštěv bylo vloni 3 315. Knihovna
nakoupila 389 nových knih a pro opotřebení nebo
zastaralost vyřadila 417 svazků. Knižní fond činí
k poslednímu prosinci loňského roku 11 110 svazků.
-eč-

Tvořivé kurzy v Kolovratech aneb Nezahálíme ani letos
Již nějakou dobu se scházíme v kolovratském Infocentru na tvořivých kurzech. Naše
Tvořeníčko (www.tvorenicko.com) se už v Kolovratech zabydlelo a získalo si spoustu příznivců
z řad tvořivých duší.
Dovolte nám, abychom se
s Vámi podělily o pocity z proběhlých kurzů. Jsme moc rády, že
naše kurzíky patří k oblíbeným.
Jsou naplněné prakticky pár dní
po vyhlášení a několik dalších
náhradníků čeká, zda se nějaké
místečko neuvolní. Mezi „stálé
zájemce“ o kurzy patří spousta
tvořivek z Kolovrat, ale dojíždějí
k nám i další ženy a dívky z blízka
i z druhého konce Prahy, ze
Světic, Strančic a dokonce i Českého Brodu a Kostelce nad Černými Lesy.
V letošním roce jsme se sešly hned několikrát. Na kurzu háčkovaných šperků, pedigu, drátování a ubrouskové techniky. Všechny kurzy byly ve znamení pohody a relaxace. Možná i vy patříte mezi ty, co rádi tvoří, pak neváhejte a nechte se zlákat. V příjemném prostředí kolovratského
Infocentra najdete další spřízněné duše. Přijďte si popovídat a vytvořit si něco originálního nebo
i tradičního.
V druhé polovině března jste si v Infocentru mohli prohlédnout Výstavu výrobků tvořivých lidiček. Doufáme, že se vám líbila a že to nebyla poslední společná akce nás, tvořivých duší.
Přejeme Vám krásné jaro a těšíme se na viděnou na některém z našich tvořivých kurzů.
Jiřka Součková a Jana Konečná
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Ples sportovního klubu MAESTRO CLUB se vydařil
Ples se konal na tradičním místě - v sále kulturního domu U Boudů
v Kolovratech. Byl to již druhý ples, který Maestro pořádalo výhradně ve
své režii; tradice je ale starší, navazuje na společně pořádané plesy kolovratských zahrádkářů.
Ples byl již tradičně pořádán jako nekuřácký. Stejně jako minulý rok byly vstupenky k dispozici prostřednictvím internetového předprodeje a jako vloni se po nich doslova zaprášilo. Svůj podíl
na tom jistě má i volba generálního sponzora plesu, pojišťovny Generali, která část vstupenek
nabídla svým klientům. Vyprodáno tak bylo dlouho před datem konání.
Ples začal v osm hodin večer, kdy se rozehráli uhříněveští
Fo-Fo - kapela, která dokáže roztančit i ty nejusedlejší hosty.
V devět hodin si vzal slovo prezident sportovního klubu
Maestro Petr Souček, všechny na plese přivítal, popřál příjemnou zábavu a upozornil na bohatství letošní tomboly.
A po úvodním slovu se už jen hrálo a tančilo. Méně zdatní tanečníci si užili několik důkladných polek, ale prostor
dostali i ti, kdo ovládají náročnější taneční figury v jivu, foxtrotu a dalších tanců, které jsem nedokázal rozpoznat. S přibývajícím časem se začaly objevovat latinskoamerické
rytmy i další, méně obvyklé tance. A kdo byl vířením na parketu unaven, nechal si donést občerstvení ze široké nabídky poskytované sdruženou restaurací U Boudů.
Po desáté hodině nás čekalo ještě vyhlášení nejlepších
třech bowlingových hráčů roku 2007. Tuto soutěž vyhlašuje pořádající klub pro své členy. V loňském roce mezi kuželkami exceloval Kamil Konečný (nához
248) před Luďkem Suchánkem (234) a Jiřím Konečným (229).
O půlnoci pak nastal okamžik, na který se těšili ti, kdo si zakoupili lístky do tomboly: losování
prvních dvaceti pěti cen. Stoly už pokrývaly vrstvy lístečků, obhlížených nedočkavě jejich majiteli. A že bylo co vyhrát: od láhví vína a dortů přes volejbalové a nohejbalové míče až po slevy
na odborné masáže. Tombolou ale večerní program neskončil. Petr Souček si nechal na závěr
pořádné překvapení, když vyhlásil dražbu své, jeho ženou ručně malované, překrásné hedvábné
kravaty. Licitace začala na pěti stech korun, ale brzy se rozjela furiantská přetahovaná dvou společností kolem pánů Čečila a Skaly, do které se zapojili také členové klubu Jiří Hrnčíř a Petr Pavlů.
Ta nakonec vynesla cenu draženého hedvábí na neuvěřitelných 1850 korun! Šťastným majitelem
unikátního kousku se stal majitel firmy Stavební pokrývačství a klempířství, Stanislav Čečil. Tak
tohle Kolovraty ještě nezažily.
Ples pak pokračoval tanečním rejem až do půl třetí ráno. Tance se postupně stávaly čím dál
méně náročnými, aby skončily obligátní Mašinkou, která několikrát projela celým sálem a propletla se i mezi stoly. Tento tanec nás ujistil o tom, že se noc chýlí ke konci a bude na čase jít
domů. Kapela dohrála, poslední hosté se loučili, střízliví řidiči nakládali své nestřízlivé blízké. Ples
dospěl do úspěšného závěru.
Na závěr se sluší ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili při organizaci
letošního plesu: Pojišťovna Generali a.s., Stavební klempířství a pokrývačství, Stanislav Čečil,
Kolovratské Tvořeníčko, GAIA connections s.r.o., Dr. F. DUDEK - BIOpřípravky Praha, Restaurace
Kolovratská Rychta, LAY koření, Maséři.cz, Duhová hora s.r.o., Řeznictví Stárek, Café Marta,
Drogerie U Donáta, Potraviny Vaněček, Potraviny na Viničkách, Květinářství REALEX, s.r.o.
a sportovní server Rsport.
za MAESTRO CLUB Kolovraty
Vráťa Filler

Vepřové hody v Lipanech připomenuly lidovou tradici
Vepřové hody mají zvláštní poezii a patří k lidové tradici v zimním období. Všechno začalo v mrazivou sobotu,
kdy před rozedněním zapraskalo dřevo v ohni, nalila se
voda do kotlů a Vláďa s Kamilem, mistři jelítek a jitrnic,
začali. Za pomoci dalších, kteří moc pomáhali, byl pro
myslivce ráno na stole ovar, dopoledne jitrničky a kolem
oběda zabíjačkový guláš. Odpoledne uběhlo a v dobré
náladě nad talířem prdelačky, ovaru, jelítek a jitrnic se
večer usmíval téměř každý. Těm, kteří byli zklamaní, že
neslyšeli písničky od Hašlera, se moc omlouváme, ale
nemoci také patří k zimě. Určitě si je poslechnou - a to co
nejdříve. Děkujeme všem, kteří přišli, kterým chutnalo
a těšíme se na Vás při některé z dalších akcí.
Eva Žáková

Sport Kolovraty zve
na tenisové dvorce
Pojďte si s námi zahrát tenis a relaxovat v příjemném prostředí klubové restaurace.
Máte-li zájem, přijďte se podívat a seznámit se
s možnostmi využití našeho sportoviště.
Tenisový klub Sport Kolovraty nabízí využití
dvorců denně od 800 do 2000 hodin.
Cena pronájmu dvorce za jednu hodinu od 800
do 1400 hodin je 120 Kč.
Cena pronájmu dvorce za jednu hodinu od 1400
do 2000 hodin je 140 Kč.
Předpokládané zahájení provozu - od 28. dubna
2008
Nabízíme:
• Tento rok uspořádáme tenisový turnaj pro
neregistrované hráče, děti i dospělé.
• Školička pro nejmenší (jde o všestrannou
pohybovou zdatnost dětí a osvojování si
základních dovedností s tenisovým míčkem),
výuka je pod vedením kvalifikovaných trenérů.
• Trénink pro dospělé začátečníky v dopoledních hodinách
• Možnost uspořádání firemních turnajů s kompletním zajištěním, včetně zajištění cen
a míčů.
• Můžeme pomoci při výběru tenisového vybavení a nabízíme zajištění plného tenisového
servisu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Nábor dětí do Tenisové školičky proběhne
ve čtvrtek 10. dubna
v tělocvičně u ZŠ v Kolovratech
v době od 1600 do 1700 hodin.
Děti si přinesou pevnou obuv (budou běhat,
skákat, zkoušet dovednosti s míčem)
Další informace můžete získat na telefonním
čísle 777 828 926 po 1900 hodině večer.
Za Sport Kolovraty Hana Vlastníková

Napsali jste nám...
Proč jsou naše dosud oblíbené kolovratské rohlíky stále menší a menší, i když jsou
nyní dražší? Proč se nepečou tzv. mastné
rohlíky - loupáčky? A klasické křupavé
housky posypané mákem i kmínem? I na
těch rohlících se mákem a kmínem šetří!
Veky jsou blátivé, nedopečené. A to jsme si
doposud kolovratské pečivo považovali!
jméno autorky je k dispozici v redakci
Kolovratského zpravodaje

Inzerce
Prodám Škodu Forman 135 LXi bílé barvy.
Rok výroby 1994, najeto 190 000 km, nehavarované vozidlo, garážované, velmi dobrý
technický stav. Cena 19 000 Kč.
Telefon: 739 442 614.

... ze sportu

Kolovraty nastoupí
proti týmu hvězd
Hvězdy pro slunce – to
je název letos v pořadí již
druhé charitativní akce,
kterou pořádá Klubko
Kolovraty. Tentokrát si
Vás organizátoři dovolují
pozvat na fotbalový stadion v Kolovratech, kde se
v neděli 25. května od půl
čtvrté odpoledne odehraje charitativní fotbalový zápas. Na hřišti proti sobě nastoupí tým kolovratských fotbalistů a tým
„hvězd“ složený z herců, zpěváků a dalších známých osobností. Připraveno bude
i občerstvení a doprovodný program.
Celé odpoledne bude věnováno nadačnímu fondu Slunce pro všechny. Tento fond
byl založen v roce 2002 za účelem podpory
dětí a dospělých se speciálními potřebami
a také pro podporu Soukromé mateřské
školy, základní školy a střední školy Slunce.
(www.slunce.info).

Mentálně postižené děti a dospělé ze
Slunce, pod vedením Blanky a Jaroslava
Dvořákových, již řadu let podporují také
známé osobnosti. Mezi ně patří manželé
Heřmánkovi a jejich Divadlo Bez Zábradlí,
herec Ladislav Smoljak, zpěvačka Radka
Fišarová, manželé Tamara a Petr Bendlovi
a mnoho dalších.
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Florbalový klub má ambice hrát kvalitní soutěž
Minulost
Florbalový klub Kolovraty vznikl počátkem tisíciletí. Za jeho zrodem stojí parta nadšenců pro tento
sport sdružená okolo Romana Maxy, které již nestačilo rekreační hraní a chtěla si své síly poměřit i s jinými týmy. Slovo dalo slovo a na Českou florbalovou unii byla zaslána přihláška klubu ke členství a tím
i zároveň k účasti v té době v nejnižší soutěži, ve 3. pražské lize. Od počátku patřilo kolovratské mužstvo
k těm lepším týmům, avšak postup do vyšší soutěže přišel až v loňské sezóně. Většina z původní sestavy jej však už v týmu nezažila, neboť rok co rok dochází alespoň k částečné obměně kádru.
Současnost
Vstup do loňské sezóny nám vyšel nad
očekávání a po třetině zápasů nás od
prvního místa v tabulce dělilo pouze horší
skóre než měl vedoucí tým. Poté však na
nás dopadla menší krize způsobená zraněními a pracovními a studijními povinnostmi klíčových hráčů. Ve zbytku sezóny byly naše výkony hodně nevyrovnané,
a tak nebylo divu, že jsme se v tabulce
propadli až do jejího středu. Až po konci
sezóny jsme se však dozvěděli, že i naše
umístění vzhledem k reorganizaci soutěží pořádaných Pražskou florbalovou unií stačí na postup do II.
pražské ligy. V ní hned úvodní turnaj letošní sezóny naznačil, že naše cíle budou nejspíše záchranářské.
Na výsledcích se projevila hlavně nesehranost způsobená malým počtem předsezónních tréninků a přípravných zápasů; naši soupeři na tom byli o poznání lépe. Ale již druhý turnaj sezóny naznačil stoupající tendenci našich výkonů, ale zároveň předznamenal budoucí problémy s koncovkami zápasů. Ač jsme
v prvním zápase turnaje vstřelili 9 gólů, nestačilo to ani na bod, neboť soupeř během posledních dvou
minut dvakrát skóroval a doslova nás obral o všechny body. Ve druhém zápase turnaje, a celkově ve 4.
kole soutěže, jsme si připsali první bod, který jsme naopak my zachraňovali na poslední chvíli.
V dalších turnajích sezóny jsme opět podávali značně nevyrovnané výkony, což bylo způsobeno hlavně častými absencemi několika hráčů na turnajích. Pokud jsme se sešli v plné sestavě, zpravidla jsme
byli úspěšní.
V současné době okupujeme osmou pozici 11-ti členné tabulky. Vzhledem k dalším rozsáhlým reorganizacím v rámci celostátních soutěží a v návaznosti na reorganizaci soutěží Pražské florbalové unie
by nám toto umístění prozatím na záchranu ve II. pražské lize nestačilo. První nesestupová místo je totiž
o jednu pozici výše než naše současné umístění. Do konce soutěže zbývá odehrát ještě pět zápasů,
takže věříme, že se alespoň o to jedno místo v tabulce posuneme a v soutěži se udržíme. Nebýt smůly
v nejednom zápase a lepší účasti hráčů stabilní sestavy na turnajích, mohly být naše cíle mnohem vyšší.
Budoucnost
Naším cílem pro zbytek soutěže je uhrát dost bodů na to, abychom se zachránili ve II. pražské lize, což je v celostátní úrovni
pátá nejvyšší soutěž. Vzhledem ke zkušenému týmu, kterým
disponujeme, to je reálný cíl a věříme, že i příští rok budeme tuto
kvalitní soutěž hrát. Ale i pokud by došlo na krizovou variantu se
sestupem, budeme dále pokračovat v tom, co děláme – hrát florbal hlavně pro radost. A úspěchy se, jak už máme vyzkoušeno,
dostaví samy.
Fanklub
Náš tým má od počátku této sezóny fanklub, který nás
v závislosti na místě a termínu turnaje svou někdy více a někdy
méně četnou účastí neúnavně podporuje v honbě za ligovými body, za což mu patří náš nehynoucí dík.

Přijďte se pobavit a podpořit nejen naše
fotbalisty, ale i nadační fond Slunce pro
všechny!
Klubko děkuje vedení TJ Sokol Kolovraty
za propůjčení fotbalového stadionu pro
tento den zdarma.
Vstupenky budou v předprodeji v Infocentru Kolovraty od 1. května. Cena vstupenky je 60 Kč.
Iva Hladká, Klubko Kolovraty

Pozvánka na trénink
Rádi bychom touto cestou pozvali případné zájemce o členství v našem klubu na některý z pravidelných pondělních tréninků konaných v tělocvičně kolovratské školy. Začátek tréninku je v 18 hodin a je
dvouhodinový. Je lépe se na účasti dohodnout předem, proto případně zanechte vzkaz v diskusním fóru
našich webových stránek.
Zajímavé odkazy
• www.fbk-kolovraty.wz.cz - domovský web, kde najdete všechny informace o našem týmu včetně
výsledkového servisu, statistik, článků k zápasům a rozsáhlou fotogalerii
• www.cfbu.cz – stránky České florbalové unie s kompletním výsledkovým servisem všech oficiálních
florbalových soutěží v České republice, statistikami, ale i pravidly florbalu a dalšími cennými informacemi
Lukáš Vinter
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Jarní fotbalová sezóna v Kolovratech
Karnevaly se i letos vydařily
I letos se v polovině února uskutečnil tradiční karneval, kdy dobrá nálada provázela
hosty po celý večer. Tanečníci vydrželi na
zaplněném parketu až do druhé hodiny ranní.
K příjemné atmosféře přispěla bohatá tombola a profesionální výkon konferenciéra. Průběh
večera nepatrně narušila drobná technická
závada na požárním hlásiči - ta však byla
odborně a neprodleně odstraněna. Velké díky
patří pořadatelům, kteří zvládli organizaci
nejen tohoto plesu, ale i dětského karnevalu,
jenž se konal v neděli 17. února odpoledne.
Nezapomenutelný byl i průvod masek, jehož
aktéři předcházející sobotu zvali občany
Kolovrat a Lipan na obě akce. Fotky z karnevalů jsou na stránkách www.sokolkolovraty.cz.

dy bude zastávat Ing. M. Martínek, sekretářem
je P. Buchta a hospodářem J. Matura. Výbor
bude pracovat ve složení: Ing. M. Habart,
Ing. M. Rybář, Ing. M. Zolich, M. Čermák,
Z. Zajíček, Z. Dvorský a L. Bára.
Vedení Sokola čeká nelehký úkol, a to zejména dokončení umělého trávníku a následně
i rekonstrukce či výstavba nového zázemí,
které by si téměř tři stovky členů určitě zasloužily.

vybavení (nové sítě, dresy, míče). To vše se
podařilo i díky grantu kolovratské městské
části.
Příznivci fotbalu jsou zváni na všechna jarní
utkání (kompletní rozpisy zápasů lze najít na
webových stránkách organizace). Sokol
Kolovraty zve také na jarní akce, konané na
domácím hřišti.

Fotbalisté dostali nové vybavení
V jarní sezóně čeká všech osm mužstev
Sokola náročný program. Odvetná utkání
ukáží, jak se který tým na druhou polovinu
soutěží připravil a zda dojde ke zlepšení

1. a 8.5

Změny ve vedení Sokola
V nadcházejícím období bude vedení Sokola
Kolovraty pracovat v novém složení:
Předsedou se stal P. Hrubý, post místopředse-

výsledků. To se týká zejména prvního celku
mužů, kterému se na podzim nedařilo.
Vedením týmu muži A byl pověřen Ladislav
Břeň, jemuž všichni přejí pevné nervy
a úspěch v boji o záchranu I.B. třídy. Na jaře
přivítají kolovratské fotbalisty nově vymalované šatny a sociální zázemí, a také kvalitní

- turnaje nejmladších dětí
(r. 1999 – 2002)
14.6.
- turnaj mladších přípravek
O pohár starosty Kolovrat
15.6.
- turnaj starších přípravek
O pohár ředitele ZŠ
21.6.
- ukončení sezóny – zábavné
odpoledne (zhodnocení výsledků,
vyhlášení nejlepších hráčů,
přátelská utkání tatínků, maminek,
dětí)
28. a 29.6 - turnaj mužů
Memoriál L. Lišky
Pavel Hrubý , foto: Iveta Hrubá
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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: 267 710 335, 603 513 824
(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
Web: www.jeniksklo.cz

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

NOVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •
• rámování, paspartování •
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