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Počasí letošnímu jarnímu jarmarku opravdu nepřálo. Nebylo proto zbytí a celý jarmark jsme museli přesunout do vytopených
prostor KD „U Boudů“. Zatímco venku foukal obrovský „fučák“ a padaly kroupy, U Boudů bylo teploučko a útulně.

Viděli jsme krásná vystoupení učinkujících: Coro Piccolo; Flautínek, Violínek, Divadélko Kašpárek, děti z Mateřské školy, HIP - HOP
Niňos Bailandos, Jazzbáby, DFS Mikeš, Carmina Vocum, Děti z baletní školičky.
Všichni vystupovali s obrovským nasazením a jejich Výkony měly vysokou úroveň. Těžko by člověk vybíral to nejlepší vystoupení.

V polovině programu
vyhlásil pan Bartoš
vítěze výtvarné
soutěže RC Macek
„Kolovratská zátiší“
a rozdal ceny
vítězům.

Zlatým hřebem programu byla módní přehlídka svatebních šatů
a uměleckých svatebních závojů z dílny módní návrhářky Marcely Michálkové.

Po celou dobu byla dětem k dispozici
dílnička Dětského klubu Sluníčko a
RC Macek.
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Úvodník
Milí čtenáři, srdečně vás všechny zdravím.
Ráda bych pravidelné čtenáře zpravodaje informovala,
že počínaje tímto vydáním, bude čtvrtletník vycházet
vždy až po uplynutí celého čtvrtletí. Důvodem této
změny je snaha zachytit v aktuálním zpravodaji dění
celého období a nepřetahovat události posledního
měsíce (vánoce do velikonočního čísla, velikonoce do
léta a podobně). Děkujeme proto čtenářům za trpělivost při tomto „přechodovém“ vydání.
Jistě mnozí z vás zaznamenali, že kolovratská knihovna
doznala jistých změn, jak personálních tak i provozních. Blíže se tomuto tématu věnujeme uvnitř zpravodaje, kde tentokrát také poprvé naleznete zábavné
rébusy pro děti.
Přiblížíme si letošní plesovou sezónu, masopustní rej, březnové spaní s knihou
při „Noci s Andersenem“, kolovratský jarmark a mnoho dalšího. Přeji pěkné
počtení.
Bc. Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení a milí obyvatelé Kolovrat a Lipan,
letošní „jarní“ slovo starosty bych rád zahájil dobrou
zprávou pro nás všechny – rozpočet MČ na rok 2012 je
schválen jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části.
MČ hospodaří zodpovědně a v minulých letech si
vytvořila finanční rezervy z přebytků hospodaření
jednotlivých roků. Nyní, v době kdy jsou naší MČ
kráceny dotace z hlavního města Prahy, můžeme
alespoň v omezené míře, čerpat tyto finanční prostředky na nejnutnější investiční akce a potřebné rekonstrukce. Také letošní zima se v hospodaření MČ projeví
kladně, náklady na zimní údržbu meziročně klesly o cca
200 000Kč a úklidová firma místo odklízení sněhu, kterého letos tolik nenapadlo, provedla čištění místních komunikací.
Důležitý úkol před vedení MČ postavila novela školského zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012. Důvodem předložení novely bylo to, že minulá
právní úprava neumožňovala včas a efektivně řešit personální změny na místech ředitelů škol. Při projednávání novely v Poslanecké sněmovně ČR byl
potvrzen poslanecký návrh, který předpokládá, že budou odvoláni všichni
ředitelé škol, kteří vykonávají ke dni účinnosti zákona funkci ředitele nepřetržitě
po dobu delší než 6 let a na jejich místa budou vyhlášena konkurzní řízení. To je
i případ pana ředitele v základní a paní ředitelky v mateřské škole v naší MČ.
Existuje více výkladů novely zákona, některé z nich říkají, že není nutné vyhlašovat konkurzní řízení ve všech případech. Tyto právní konstrukce a výklady jsou
však velmi účelové a vytváří nebezpečí, že při jejich pozdějším odmítnutí by byli
ředitelé škol ve své funkci bez konkurzního řízení, a tedy v rozporu se zákonem.
V každém případě ale platí, že odpovědnost rozhodnutí se všemi důsledky je
plně na zřizovateli škol. V případě ředitele ZŠ Kolovraty, muselo vedení MČ brát
v úvahu také postoj školské rady, která podala zřizovateli návrh na vyhlášení
konkurzu na ředitele školy. Zřizovatel byl na základě tohoto návrhu povinen
konkurz vyhlásit, a to v zákonem stanovených termínech.
Konkurzní řízení připravuje vedení MČ se vší zodpovědností. Do konkurzních
komisí jsou jmenováni nejen zástupci zřizovatele a školské rady, ale především
odborníci z oblasti školství a státní správy - zástupce odboru školství magistrátu
hlavního města Prahy, odboru školství městské části Prahy 22, školní inspektor
České školní inspekce a pedagog ZŠ a MŠ Kolovraty.
Dobrá škola rovná se dobrý ředitel nebo ředitelka. Úloha ředitele při řízení školy
je nezastupitelná. Práce na tomto postu s sebou přináší mnoho úkolů. Patří
mezi ně prezentace školy, komunikace s veřejností, vedení pracovního týmu,
výchova žáků, otázky financí a mnoho dalších. Dnešní ředitelé nemohou být jen
dobrými pedagogy, ale musí být i dobrými managery. Pevně věřím, že se nám
podaří právě takové získat.
Přeji všem hodně slunečných dnů a těším se na setkání s vámi na tradičních
akcích - Kolovratském parníku, Dětském dni či při jiné příležitosti.
Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha - Kolovraty

Zamyšlení místostarosty
O nás
Občané Kolovrat a Lipan jsou zase o něco bohatší. Že
nevíte o co? O zkušenost, která je, jak víme, většinou
k nezaplacení, kterou si každý musí na vlastní kůži
prožít, která je nepřenosná a právě o to významnější
a cennější. Je to zkušenost, kterou kolovratští a lipanští
získali v souvislosti s událostmi minulých měsíců
kolem vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele
základní školy. Možná by se tato zkušenost dala nazvat
i zkouškou toho, jak umíme používat svobodu a zdravý
rozum v běžném každodenním životě. Nebo by nám
mohla pomoct podívat se na to, co se každého z nás
nejvíce dotklo a to se pokusit změnit hlavně u sebe.
Je zcela přirozené, že lidé mohou mít na stejnou věc různé názory. Každý z nás
je individualita, osobnost se sobě vlastním vnímáním světa kolem sebe, se
svou vlastní životní zkušeností, se svými názory. Už více než 20 let žijeme
v prostředí, kde své osobní názory můžeme svobodně a veřejně vyjadřovat
a kde za ně nejsme postihováni (pokud neporušují platné zákony). A to je
bezesporu moc dobře. Je normální, že při vyjadřování určitých názorů může
dojít k situaci, kdy ne všichni jsou zajedno. Při následném střetu názorů se
snaží zúčastněné strany navzájem přesvědčit o správnosti právě toho svého
názoru, vysvětlují, obhajují, diskutují, argumentují, oponují.
Nedávné dění kolem naší školy je právě ukázkou toho, kdy k takovému názorovému střetu došlo. Obě skupiny vysvětlovaly, argumentovaly a obhajovaly své
názory a pozice. Bezesporu byly vedeny dobrými úmysly, snahou změnit věci
k lepšímu, snahou pomoci dobré věci.
Bohužel jsme byli svědky toho, že počáteční věcná výměna názorů, byla záhy
vytěsněna a nahradila ji agresivní, slušným lidem nevlastní, osočující až urážlivá diskuse. Ano, každý z nás má vlastní hranice toho, co považuje za vhodné
a nevhodné, za slušné a neslušné, za přiměřené a nepřiměřené někde jinde.
Někdy blíže, někdy dále od sebe. Ale nikdy bychom neměli zapomínat na to, že
právo na názor má opravdu každý, a pokud je odlišný od toho našeho, neznamená to automaticky, že je špatný. Je prostě jen jiný. Zkusme si ho vyslechnout,
zkusme se zamyslet nad tím, zda v tom odlišném názoru není i něco dobrého,
zkusme pochopit, co tím chtěl jeho nositel říct, co ho k tomu asi vedlo a z čeho
vycházel. Snad nám to pak pomůže lépe pochopit i sebe sama, posunout nás
blíže k tomu, abychom respektovali jiný názor, i když s ním nesouhlasíme.
Možná právě nechuť, rychlé životní tempo, vliv okolí nás nutí přejímat názory
jiných, aniž bychom se pokusili o věcech sami trochu popřemýšlet, udělat si na
základě dostupných informací a faktů svůj vlastní názor, sami se přesvědčit
o skutečnostech. Nedělejme předčasné závěry na základě neověřených informací, nevytvářejme si domněnky, nepřejímejme automaticky názory jiných,
používejme svůj vlastní rozum. Teprve potom dokážeme lépe chápat sebe
a vše kolem. Ano, jsme lidé, máme emoce a děláme chyby, to je normální. Ale
nenechejme si náš krátký čas, který nám byl pro život dán, otrávit a znechutit
zbytečnou nevraživostí, hloupým osočováním a primitivní demagogií. Události
kolem naší školy potvrzují známé pravidlo, že krajní, vypjaté situace prověřují
a odhalují skutečné charaktery lidí. Díky tomu se mohlo stát, že jsme trochu
jinak poznali člověka, se kterým jsme se každé ráno cestou do práce s úsměvem pozdravili nebo souseda, se kterým jsme přes plot prohodili vždycky pár
slov. Zjistili jsme třeba, že má úplně protichůdné názory těm našim, že se za ně
dovede s nečekanou vervou porvat a třeba je i silně prosazovat způsobem
a prostředky, které my za vlastní nepřijímáme. Najednou se nám může zdát, že
je to úplně jiný člověk, než jak jsme ho znali dosud. Zůstal ale i tak nejspíše
stejným jako předtím, stejně jako jsme zůstali stejnými i my. Jen nová konkrétní
situace nám umožnila více se „odhalit“. Zkusme si pak v duchu napsat rovnici
„svoboda = odpovědnost = respekt“. Možná nám to pomůže, třebaže nebudeme souhlasit s jeho názory, zase ho na ulici alespoň pozdravit nebo s ním zase
prohodit přes plot pár slov jako dříve. To se bude žít lépe i nám samotným.
V době, kdy budete číst toto zamyšlení, bude již díky rychlému sledu souvisejících událostí samo o sobě historií. Od jeho napsání do tohoto okamžiku se jistě
udály další důležité věci, které souvisejí s děním kolem školy, a mohu si jen přát
a snad i trochu přispět k tomu, aby byly už jen příznivé a pozitivní.
Věřím, a přeji to sobě, svým dětem i všem kolovratským a lipanským, že
v následujících dnech a týdnech převládne dobrá nálada a přibude více důvodů se na svět usmívat.
Přeji vám krásné, slunečné a optimistické jaro.
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty
Kolovratský zpravodaj – číslo 1/2012
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Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Kolovraty
7. zasedání ZMČ - 24. listopadu 2011
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 29/2011
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc říjen a listopad 2011
v celkové výši 223.000 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci neprovedených rozpočtových opatření dle
výše uvedeného bodu.
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. – 3. čtvrtletí 2011
Usnesení č. 30/2011
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30. 9. 2011: příjmy 15.693.000 Kč (82% rozpočt. částky), výdaje
12.606.000 Kč (62% rozpočt. částky), saldo příjmů a výdajů
3.087.000 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2011: výnosy
2.132.000 Kč, náklady 1.436.000 Kč, hospodářský výsledek
696.000 Kč, odvod finančních prostředků 1.106.000 Kč.
Vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže v roce 2012
Usnesení č. 31/2011
ZMČ schválilo vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití
volného času dětí a mládeže v roce 2012 ve smyslu příloha č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ uložilo I.Hrubé, člence ZMČ ve spolupráci s ÚMČ uveřejnění
vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže v roce 2012 v termínu do 27.12.2011 na úřední desce
úřadu městské části a webových stránkách MČ Praha – Kolovraty.
ZMČ uložilo I.Hrubé, člence ZMČ připravit formulář se žádostí pro
poskytnutí grantu a předložit jej na příštím zasedání ZMČ ke schválení.
Odepsání „zmařené investice“ projektové dokumentace
Usnesení č. 32/2011
ZMČ schválilo odpis zmařené investice ve výši 355.018,48 Kč za
projektovou dokumentaci na výstavbu nového víceúčelového objektu
s poštou při ulici Mírové v Praze – Kolovratech z důvodu nepokračování
realizace uvedené akce.
ZMČ uložilo starostovi městské části Praha – Kolovraty zajistit
převedení nákladů na tuto zmařenou investici z nedokončeného
dlouhodobého majetku do provozních nákladů a to do 31. 12. 2011.
Převod nemovitostí směnou pozemků mezi MĆ Praha – Kolovraty
a manželi Dokulilovými
Usnesení č. 33/2011
ZMČ schválilo majetkový převod – směny pozemků dále uvedených,
mezi vlastníkem Hl. m. Prahou, svěřeným MČ Praha – Kolovraty
a vlastníky manželi Zbyňkem a Šárkou Dokulilovými, jako SJM, bytem
K Vrbě 536/20 v Praze 10 – Kolovratech:
Obecní pozemek svěřený MČ Praha – Kolovraty, LV č. 340,
parc. č. 307/29 – trvalý travní porost o výměře 625 m2 v k.ú.Kolovraty
(původ v parc. č. 307/1),
pozemek ve vlastnictví (SJM) manželů Dokulilových, LV č. 978,
parc. č. 307/30 – ostatní plocha o výměře 625 m2 v k. ú. Kolovraty
(původ v parc. č. 307/2). Pozemky byly odděleny GP č. 1257-28/2011,
který bude nedílnou součástí směnné smlouvy.
Na základě znaleckého posudku bude před směnou pozemků
doplacen městské části rozdíl ceny pozemků ve výši 111.590,- Kč
zjištěný znaleckým posudkem č. 715-02/11 ke dni 8. 3. 2011.
ZMČ pověřilo starostu uzavřením směnné smlouvy a ukládá ÚMČ
zabezpečení veškerých úkonů nezbytných pro realizaci tohoto
převodu.

Záměr úplatného převodu – vykoupení pozemku PK parc. č. 55/3 k.
ú. Kolovraty v oblasti „Viničky“
Usnesení č. 34/2011
ZMČ schválilo záměr úplatného převodu – vykoupení pozemku PK
parc. č. 55/3 – cesta o výměře 94 m2 v k. ú. Kolovraty, dle srovnávací
sestavy parcel ve spoluvlastnictví Františka Březiny, Jana Březiny,
Petra Březiny a Anny Březinové do vlastnictví Hl. m. Prahy
a následného svěření MČ Praha – Kolovraty za kupní cenu sjednanou
dohodou ve výši 500,- Kč za jeden m2, tedy celkovou kupní cenu
ve výši 47.000,- Kč.
MČ Praha – Kolovraty využije vykoupený pozemek pro realizaci svého
záměru revitalizace prostoru „Viničky“ v MČ Praha – Kolovraty.
ZMČ pověřilo starostu projednáním tohoto záměru s vlastníky shora
uvedeného pozemku a podmínek pro uzavření kupní smlouvy
a uložilo ÚMČ zabezpečení zveřejnění tohoto záměru a přípravu
všech nezbytných podkladů pro uzavření kupní smlouvy.
Dopis starostů „malých“městských částí vůči Magistrátu hlavního
města Prahy
Starosta informoval o diskusích a názorech starostů městských částí
a Magistrátu hl. m. Prahy k otázce vnímání postavení jednotlivých
městských částí v kontextu celé Prahy. Z iniciativy některých
městských částí byl sestaven dopis, který vyzývá k obnovení institutu
„ sněm starostů“ ve Statutu hl. m Prahy. Aby podpisy starostů pod
touto výzvou byly platné, musí zastupitelstva jednotlivých MČ pověřit
své starosty k podpisu tohoto dopisu. Starosta v této souvislosti vyzval
zastupitele ke schválení navrhovaného usnesení, což se stalo – viz
níže.
Pověření starosty k předložení iniciativního návrhu ZHMP
Usnesení č. 35/2011
ZMČ vzalo na vědomí informaci starosty o iniciativě samosprávných
orgánů „malých“ městských částí.
ZMČ pověřilo starostu městské části ing. Michala Habarta, aby
požádal jménem Zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty
o projednání změny Statutu hlavního města Prahy ve smyslu
obnovení „sněmu starostů,“ jako zvláštního orgánu hlavního města
Prahy.
Nová vedoucí Infocentra s knihovnou
Starosta informoval o tom, že novou vedoucí se stala Jana
Novodvorská, kterou tímto představil na zasedání. J. Novodvorská
prohlásila, že se bude snažit vykonávat práci vedoucí Infocentra
s knihovnou co nejlépe.
Rezignace na funkci předsedkyně sociální a bytové komise
Předsedkyně sociální a bytové komise J. Jarůšková informovala
zastupitelstvo, že odstupuje z této funkce z rodinných důvodů. Vedení
MČ bylo o tomto záměru informováno již dříve. J. Jarůšková zůstane
nadále členkou komise a bude se její práci účastnit.
Výběrové řízení na pronájem tenisových kurtů
Do diskuse iniciované K. Nováčkem k výběrovému řízení se zapojili
téměř všichni přítomní zastupitelé. Občanům, kteří se zúčastnili
zasedání jako hosté, bylo umožněno vyjádřit svá stanoviska, vznést
dotazy.
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8. zasedání ZMČ - 15. prosince 2011
Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha
– Kolovraty na rok 2012
Usnesení č. 36/2011
ZMČ schválilo předložené Zásady pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria MČ Praha – Kolovraty na rok 2012 ve smyslu
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zřizovací listiny příspěvkových organizací DPS, MŠ, ZŠ
Během diskuse k tomuto bodu vyplynul požadavek, aby předložené
materiály byly doplněny o původní zřizovací listiny. Vzhledem k tomu,
že to nebylo možné technicky provést během zasedání, došlo
zastupitelstvo k závěru, že bude lepší jejich projednání odložit na příští
zasedání ZMČ. Na návrh starosty bylo schváleno stažení tohoto bodu z
programu zasedání ZMČ.
Žádost o poskytnutí grantu v rámci Kolovratských programů na
podporu využití volného času dětí a mládeže
Usnesení č. 37/2011
ZMČ schválilo obsah formuláře žádosti o poskytnutí peněžitých darů
v rámci vyhlášení Kolovratských programů pro podporu využití
volného času dětí a mládeže tak, jak je uveden v příloze tohoto
usnesení.
Odpis pohledávky MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 38/2011
ZMČ schválilo odpis pohledávky za firmou Princess trade, s. r. o. IČO:
26199343 za zprostředkování prodeje ojetého osobního auta Škoda
Octavia, rok výroby 1998 ve výši 90.000,- Kč.
ZMČ uložilo starostovi MČ Praha – Kolovraty zajistit provedení odpisu
pohledávky v účetnictví městské části v termínu do 31. 12. 2011.
Úplatný převod nemovitosti – výkup pozemku PK parc. č. 55/3
v katastrálním území Kolovraty v oblasti „Viničky“
Usnesení č. 39/2011
ZMČ schválilo úplatný převod – vykoupení pozemku PK parc. č. 55/3 –
cesta o výměře 94 m2 v k. ú. Kolovraty, dle srovnávací sestavy parcel ve
spoluvlastnictví fyzických osob:
Petra Březiny, bytem Stará Lysá 225, 289 26, okres Nymburk o velikosti
1/2 spoluvlastnického podílu vzhledem k celku,
Františka Březiny, bytem Stehlíkova 977/28, Praha 6, 165 00 o velikosti
1/4 spoluvlastnického podílu vzhledem k celku,
Anny Březinové, bytem Závěrka 768/11, Praha 6,165 00 o velikosti 1/8
spoluvlastnického podílu vzhledem k celku,
Jana Březiny, bytem Závěrka 768/11, Praha 6, 169 00, o velikosti 1/8
spoluvlastnického podílu vzhledem k celku
do vlastnictví Hl. m. Prahy a následného svěření MČ Praha – Kolovraty
za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 500,- Kč za jeden m2, tedy
celkovou kupní cenu ve výši 47.000 Kč.
MČ Praha – Kolovraty využije vykoupený pozemek pro realizaci svého
záměru revitalizace prostoru „Viničky“ v Kolovratech.
ZMČ pověřilo starostu potvrzením kupní smlouvy mezi spoluvlastníky
a MČ Praha – Kolovraty za podmínek v tomto usnesení stanovených.
ZMČ uložilo ÚMČ zabezpečení všech nezbytných podkladů pro
uzavření kupní smlouvy a realizaci tohoto majetkového převodu.
Plán zasedání ZMČ na 1. pololetí roku 2012
Usnesení č. 40/2011
ZMČ schválilo plán zasedání ZMČ Praha – Kolovraty na 1. pololetí roku
2012 (viz rozpis níže)

Plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2012
Usnesení č. 41/2011
ZMČ schválilo plán činnosti kontrolního výboru na první pololetí roku
2012 v rozsahu přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ uložilo předsedovi kontrolního výboru, aby předložil
zastupitelům zprávy o jednotlivých činnostech výboru v termínech
a rozsahu tak, jak stanovuje schválený plán činnosti.

1. zasedání ZMČ - 26. ledna 2012
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 1/2012
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2011 v celkové
výši 107.800 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci neprovedených rozpočtových opatření dle
výše uvedeného bodu.
Zřizovací listina příspěvkové organizací DPS Kolovraty
Usnesení č. 2/2012
ZMČ schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Kolovraty ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Zřizovací listina příspěvkové organizací Mateřská škola Kolovraty
Usnesení č. 3/2012
ZMČ schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola
Praha - Kolovraty ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Zřizovací listina příspěvkové organizací Základní škola Praha –
Kolovraty
Usnesení č. 4/2012
ZMČ schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
Praha - Kolovraty ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Odejmutí nemovitého majetku – pozemků svěřených MČ Praze –
Kolovraty ze správy
Usnesení č. 5/2012
ZMČ vzalo na vědomí návrh odboru evidence, správy a využití
majetku MHMP na odejmutí komunikací zastavěných stavbami
místních komunikací a komunikační zelení pro sjednocení vlastnictví
a správy pozemků.
ZMČ schválilo odejmutí dále uvedených pozemků svěřených MČ
Praha – Kolovraty z majetku Hl. m Prahy, a to podle § 19 odst. 1)
zákona č. 131/2000 Sb., o Hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn
a doplnění:
parc. č. 21/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2
parc. č. 293/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 37 m2
parc. č. 739 - ostatní plocha, silnice o výměře 2.189 m2
parc. č. 827 – ostatní plocha, silnice o výměře 3.762 m2
parc. č. 845 – ostatní plocha, silnice o výměře 4.604 m2
zastavěných stavbami místních komunikací nebo sloužící jako přilehlá
komunikační zeleň.
Tyto pozemky jsou zapsány na LV č. 340, k. ú. Kolovraty, obec Hl. m.
Praha, vlastníka Hl. m. Praha se svěřenou správou MČ Praha –
Kolovraty.
ZMČ uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů pro realizaci
„odejmutí“ předmětných pozemků a pověřilo starostu předložením
žádosti na odejmutí svěřených pozemků ze správy MČ Praha –
Kolovraty a svěření Technické správě komunikací Hl. m. Prahy.

. . . informace z městské části

Projednání petice „Petice na záchranu tenisového klubu TK Sport
Kolovraty“
Usnesení č. 6/2012
ZMČ vzalo na vědomí text petice ze dne 21. 12. 2011, nazvané „Petice
za záchranu tenisového klubu TK Sport Kolovraty“, doručené Úřadu
městské části Praha - Kolovraty.
Novela školského zákona
Starosta informoval o novele školského zákona (zákon č. 472/2011),
kterým se mění školský zákon (zákon č. 561/2004). Jednou ze změn je
ustanovení o tom, že v případě ředitelů školských zařízení, kteří jsou do
své funkce jmenováni na dobu neurčitou a vykonávají ji po dobu delší
6-ti let, může zřizovatel vyhlásit konkurz na obsazení místa těchto
vedoucích pracovníků. V případě, že podá návrh na vyhlášení konkurzu
školská rada, zřizovatel konkurz vyhlásit musí. Starosta oznámil, že
konkurzní řízení bude vyhlášeno na místa ředitelů ZŠ i MŠ.
Na závěr zasedání starosta vyzval hosty, občany, kteří přišli na zasedání
ZMČ v hojném počtu, zda mají zájem vystoupit. Následně zaznělo
několik vystoupení občanů, kteří se vyjadřovali k situaci kolem tenisu
v Kolovratech, zejména k výběrovému řízení na nájemce tenisových
kurtů a k budoucnosti tenisu v Kolovratech. Byla prezentována
rozdílná stanoviska a názory vystupujících občanů, na jejich dotazy
odpovídali zastupitelé a starosta.

2. zasedání ZMČ - 23. února 2012
Rozpočet městské části Praha – Kolovraty na rok 2012
Usnesení č. 7/2012
ZMČ schválilo:
1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty na
rok 2012 ve smyslu přílohy č. 1 tohoto usnesení:
objem výdajů ve výši
14.265 tis. Kč
objem příjmů ve výši
14.265 tis. Kč
financování
0
2. návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha
– Kolovraty na rok 2012 ve smyslu přílohy č. 2 tohoto
usnesení:
náklady ve výši
2.800 tis. Kč
výnosy ve výši
2.800 tis. Kč
hospodářský výsledek (zisk)
0
Odvod finančních prostředků do hlavní činnosti v roce
2012 ve výši 1.900 tis. Kč.
3. návrh rozpočtového výhledu MČ Praha – Kolovraty na
roky 2013 – 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
ZMČ zmocnilo starostu MČ provádět rozpočtová
opatření:
1. v souvislosti s rozpočtovým zapojením vlastních příjmů
a účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů,
2. v rámci přesunů finančních prostředků mezi odd., § a
položkami rozpočtu v jednotlivých případech až do výše
200 tis. Kč,
3. v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu městské části, v případě havárií nebo
stavu nouze.
ZMČ uložilo starostovi MČ předložit tyto úpravy rozpočtu
ZMČ Praha – Kolovraty na nejbližším zasedání
zastupitelstva ke schválení.
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Poskytnutí peněžitých darů v rámci Kolovratských programů na
podporu využití volného času dětí a mládeže.
Usnesení č. 8/2012
ZMČ schválilo poskytnutí peněžitých darů v rámci 1. kola roku 2012
vypsaných Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže dle přílohy Rekapitulace schválených žádostí, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ pověřilo starostu podpisem příslušných darovacích smluv
a uložilo ÚMČ vyplacení peněžitých darů a provedení následné
finanční kontroly, zda byly poskytnuté dary využity v souladu s
grantovými pravidly.
Záměr majetkového převodu – přijetí nemovitého daru pozemku
parc. č. 302/51 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 9/2012
ZMČ schválilo záměr bezúplatného převodu – přijetí nemovitého
daru pozemku parc. č. 302/51 – ostatní plocha, zeleň o výměře 18 m2
v k. ú. Kolovraty od pí ing. Venuše Novotné, bydliště U Sádek č. p. 488,
Praha 10 – Kolovraty, vedeného na LV č. 151 pro k. ú. Kolovraty, obec
Praha do vlastnictví obce – Hlavního města Prahy a svěření MČ Praha
– Kolovraty.
Převáděný pozemek byl vytvořen oddělením z pozemku parc. č.
302/33 k. ú. Kolovraty geometrickým plánem č. 1318 – 13/2012 ze
dne 26. 1. 2012, který bude nedílnou součástí darovací smlouvy.
Převedením dojde ke sjednocení vlastnictví stavby chodníku a jím
zastavěného pozemku.
ZMČ pověřilo starostu projednáním majetkového převodu a uložilo
ÚMČ zajistit veškeré podklady nezbytné pro realizaci tohoto záměru.
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

. . . informace z městské části

7

Sociální a bytová komise informuje
občany o možnosti využít následujících
služeb:

Naši jubilanti

1. Donáška obědů pečovatelkami z DPS za 65,- Kč za oběd + 15 až 20,Kč za donášku (dle vzdálenosti). Obědy vaří Original Cappuccini
Restaurant. Tuto službu lze objednat u vedoucí DPS Ing. Ivany
Voborové (do vyčerpání kapacity) na telefonním čísle 267 710 833
linka 22.
2. Dovoz obědů až do domu firmou Food Service Praha za 70 až 80,- Kč
za oběd. Informace poskytne opět vedoucí DPS Ing. Ivana Voborová.
3. Odlehčovací služba. Jedná se o službu terénní asistence pro seniory,
osoby s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením přímo
v domovech těchto klientů.
Tato služba přináší klientovi možnost žít dál ve svém prostředí, rozvíjí
jeho soběstačnost a nezávislost. Zároveň umožňuje pečujícím osobám
řešit situace, kdy již nemohou denně zajistit plnou péči pro svého
blízkého.
Tuto službu poskytuje prostřednictvím proškolených osobních
asistentů o. s. DOLLY, sídlící na adrese Komunitního centra, Přátelství
158/78, Uhříněves.
Tel.: 723 568 851, www.dolly-os.cz
Ceník: 100,- Kč za úkony nezbytné k zajištění jedné návštěvy (doprava
atd.) + 85,-Kč/hod. u klienta chodícího, u ostatních 100,-Kč/hod.
4. Odborné sociální poradenství poskytuje o. s. DOLLY v pracovních
dnech od 10 do 17 hod v Komunitním centru, Přátelství 158/78,
Uhříněves.
5. Hlídání dětí. o. s. DOLLY poskytuje službu hlídání dětí od 1 do 3 let
věku přímo v rodině, od 3 let věku dítěte v Komunitním centru,
Přátelství 158/78, Uhříněves. Služba je poskytována v pracovních
dnech od 7 do 17 hodin (případně dle dohody i jinak).
Služba je určena pro zaměstnané rodiče, rodiče v obtížné sociální
situaci, pro rodiče, kteří jsou krátkodobě hospitalizovaní apod., dále
také pro děti, které z důvodu doléčení nemohou navštěvovat dětský
kolektiv. Službu lze objednat v Komunitním centru, Přátelství 158/78,
Uhříněves.
Cena: 60 až 90,- Kč/hod. Službu je možno poskytovat pravidelně
i jednorázově.
Služba je poskytována na základě uzavření smlouvy o poskytnutí
odlehčovací služby.
Komunitní centrum najdete v Uhříněvsi u zastávky autobusu č. 267
naproti drogerii.

Ve druhém čtvrtletí roku 2012
oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Hrdlička Jaroslav
Pšeničná Jaroslava
Martinic Bedřich
Švubová Anna
Kokšalová Růžena
Blaha Ján
Bednářová Věra
Kumštová Růžena
Fiedlerová Alenka
Juřicová Ludmila
Matoušková Libuše
Bako Vladimír
Ing. Elfmark Jaroslav
Vápeníková Zdeňka
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

6. Hlídání dětí v Dětském klubu Sluníčko, který najdete v Kolovratech
v ulici Sedmikrásková 833/1. Krátkodobé hlídání za 80,- Kč/hod. Dětský
klub mohou navštěvovat děti i pravidelně v pracovních dnech od 8 do
13 hodin, ve středu do 15hodin.
Ceny dle platného ceníku:
Méně než 8 vstupů

8 až 13 vstupů

14 a více vstupů

za měsíc

za měsíc

za měsíc

8 - 13 hodin

310,- Kč/vstup

270,- Kč/vstup

250,- Kč/vstup

8 - 15 hodin
(středa)

440,- Kč/vstup

400,- Kč/vstup

380,- Kč/vstup

Kontakt: www.dkslunicko.cz, tel.: 776 060 775
Za sociální a bytovou komisi
Ing. Michaela Konečná a Ing. Jana Jarůšková

www.anetabebrova.cz

. . . Vy se ptáte - zastupitelé MČ odpovídají

Granty MČ Praha Kolovraty na I. pololetí pro děti a mládež
Každoročně naše městská část vyhlašuje grantové
řízení, které je rozděleno na dvě období. Cílem těchto grantů je podpořit a motivovat místní občanská
sdružení a spolky v jejich přínosné práci pro kolovratské a lipanské děti. Letošní první grantové řízení
proběhlo počátkem ledna, v únoru zastupitelstvo
MČ Kolovraty schválilo výši částek grantu pro jednotlivé projekty.
Opětovně jsme podpořili prostory pro činnost, protože všichni
víme, že nájmy či pronájmy nejsou v dnešní době zanedbatelné.
Také jsme pomohli příspěvkem na materiálně-technické vybavení
některým sdružením. Nutno podotknout, že tyto granty nejsou
určeny na pořízení DHM, ale třeba na nákup sportovního náčiní,
pomůcek nebo jiných doplňků souvisejících s činností.
Radost máme i z volnočasových aktivit, což jsou různé hudební a
výtvarné kroužky, realizace vystoupení, vzdělávací projekty či sportovní turnaje. Také jsme velmi rádi za pořádání jednorázových akcí
pro děti, které jsou přístupné široké veřejnosti. MČ Praha Kolovraty
podpořila v prvním pololetí únorový Dětský karneval, Masopustní
rej pro menší děti anebo výtvarnou soutěž. Následovat bude dubnové Pálení čarodějnic pro školáky na U – rampě či Rej čarodějnic pro
menší děti v KD U Boudů a v květnu se uskuteční Běh mezi stromy. Je
toho opravdu hodně, na co se mohou děti v Kolovratech těšit. Ale je
to především díky dobré činnosti místních občanských sdružení a
spolků a za tuto aktivitu jim chceme poděkovat.
Pro druhé kolo grantového řízení budou žádosti přijímány v
termínu od 28. 5. do 8. 6. 2012, formuláře jsou dostupné na webu
MČ Praha Kolovraty v sekci zastupitelstvo/výbory a komise nebo v
podatelně úřadu MČ.
Bc. Iveta Hrubá, předsedkyně grantové komise

Vy se ptáte – zastupitelé MČ odpovídají
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Počet občanů Kolovrat neustále roste. Stěhuje se sem mnoho
mladých a perspektivních lidí. Jak se tito noví spoluobčané zapojují
do dění v obci? Roste počet občanských sdružení? Jsou tito noví
obyvatelé Kolovrat ochotni podílet se na činnosti v obci?
Ing. David Borges: Myslím, že zájem o občanské aktivity roste.
Místní sportovní oddíly hlásí rok od roku nové členy a roste také počet
občanských sdružení, které se zapojují do práce s dětmi. Oživení
spolkové činností vidíme i v Lipanech. Doufám, že rostoucí zájem o
dění v obci bude patrný i z letošního Dětského dne, který je již
tradičně na dobrovolnické činnosti postaven.
Plesová sezona již letos skončila. V kolovratech byl ples ZŠ,
Maestro Clubu Kolovraty, Sokola, Hasičů…. Proč se nepořádá také
obecní ples?
Ing. Petr Souček: Myslím, že pořádat obecní ples není nutné právě
s ohledem na to, že naše plesová sezóna je poměrně bohatá a
rozmanitá. Obec se v současné době musí věnovat důležitějším
záležitostem – zejména s ohledem na stav veřejných rozpočtů.
Stojí ale za připomenutí, že městská část bude letos opět pořádat
Kolovratský parník, kde si přijdou na své nejen příznivci jazzu, ale i ti,
kteří si rádi zatancují.
Již dlouho se kolovratští občané těší na otevření Sport Café,
protože stejně tak dlouho jim toto otevření slibuje nápis na okně.
Ptáme se proto, jaký rok má být připsán k tomuto nápisu? Kdy bude
doopravdy tento sportovní koutek otevřen?
Ing. Petr Souček: Nový nájemce slibuje, že prostory pod pizzerií se
budou otevírat postupně během letních měsíců roku 2012. Stavební
práce na úpravách interiérů šly bohužel pomaleji, než jsme všichni
čekali. Kompletní nabídka veškerých služeb by měla být k dispozici v
září letošního roku.

Na otázky občanů Kolovrat a Lipan dnes odpovídají zástupci
starosty Ing. Petr Souček, Ph.D. a Ing. David Borges.

Mnoho občanů Kolovrat v současné době žije vypsaným
konkursním řízením na ředitele ZŠ a MŠ. Znáte již členy výběrové
komise?

Auta při projíždění ulice K Vrbě, kde je obytná zóna a jsou tam
instalovány i retardéry, objíždějí tyto retardéry tak, že vjíždějí na
přilehlé chodníky. Je to nebezpečné zvlášť za snížené viditelnosti za
šera, mlhy nebo hustého deště, kdy chodci jen tak že stačí uskočit
před bezohledným řidičem. Je možné toto nějak vyřešit? Někteří
obyvatelé navrhují např. malé betonové květináče, které by mezi
retardér a chodník umístili, třeba i na vlastní náklady.

Ing. David Borges: Ano, výběrové komise pro obě konkurzní řízení
byly již jmenovány. Složení obou výběrových komisí je upraveno
zákonem. Za zřizovatele se ho účastní starosta a já jako zástupce
starosty pro oblast školství. Po jednom zástupci mají v komisi základní
resp. mateřská škola, magistrát hl. m. Prahy, školský odpor Prahy 22 a
Česká školní inspekce. Komisi, která bude vybírat ředitele základní
školy, pak doplní ještě zástupce školské rady (v mateřské škole není
školská rada zřízena).

Ing. Petr Souček: Na vedení obce o problematice dopravy v naší
městské části dlouhodobě diskutujeme. V současné době
připravujeme ve spolupráci s externí firmou dopravní studii, nad
kterou proběhne další odborná diskuse. Určitě se podíváme i na výše
zmíněnou lokalitu. Veškeré úpravy je nutné následně koordinovat s
odborem dopravy na ÚMČ Praha 22.
Kolovraty společně s Lipany mají k 31. prosinci 2011 již 3201
obyvatel. Je to cca stejný počet obyvatel jako v Kostelci nad Černými
lesy. Ovšem tam je pobočka České spořitelny a dva bankomaty. Proč
u nás v Kolovratech není ani jedno ani druhé?
Ing. David Borges: Rozhodnutí o umístění poboček a bankomatů je
samozřejmě věcí obchodní strategie jednotlivých bank a z našeho
pohledu se tedy obtížně komentuje. Osobně mám za to, že podmínkou
instalace bankomatu v naší městské části je výrazný nárůst počtu
obchodů a dalších provozoven, kde lidé platí v hotovosti. Pokud jde o
bankovní pobočku, není tak docela pravda, že by v naší obci chyběla.
Místní pobočka České pošty totiž nabízí služby Poštovní spořitelny,
takže základní bankovní služby v naší městské části pokryty jsou.

Další palčivá otázka směřuje rovněž do školství. Nastávající
školní rok vyčerpá všechna ještě volná místa ve všech stávajících
prostorách školy. Uvažuje Obec nad tím, kam umístí prvňáčky, kteří
nastoupí do školy v roce 2013?
Ing. David Borges: Samozřejmě, tématem kapacity školy se
zabýváme dlouhodobě. Popsat celou problematiku je ovšem nad
možnosti tohoto rozhovoru, takže situaci jen stručně shrnu. I nadále
platí, že řešení nedostatečné kapacity základní školy hledáme ve
spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy, který jako jediný disponuje
potřebnými finančními zdroji. V platnosti zůstává schválený projekt
nových pavilonů ZŠ, nicméně vzhledem k nepříznivé rozpočtové
situaci hledáme i úspornější řešení. Ve hře je proto přerozdělení
stávajících prostorových kapacit mezi základní a mateřskou školu
a/nebo rozšíření stávajících kapacit pomocí lehkých montovaných
staveb, které jsou finančně méně nákladné.
-red-

. . . kolovratští hasiči
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Úvodní slovo starosty sboru
Vážené čtenářky a čtenáři,
zima je již za námi, rizikové svátky jsme
přečkali téměř bez výjezdu a nyní pro nás
opět začíná hasičské jaro. To spočívá v tom,
že je potřeba provést větší údržbu techniky
po zimě a připravit ji na nemrazivé
podmínky. Pro hasiče je zase potřeba po
zimě začít pracovat na fyzické kondici a tak
dále. Jarní sluníčko, nás po zimě dokáže
motivovat i k neobloíbeným činnostem a to i přesto, že máme po zimě
nějaké kilo navíc. Příroda to má dobře zařízeno.
Co se u naší jednotky za poslední čtvrtletí událo? Dne 3. března se konal
tradiční hasičský ples, který se doufám všem zúčastněným líbil. Nás těšila
účast, bylo plno. Jsme rádi, že náš tradiční ples je již vnímán i novými
obyvateli Kolovrat.
Dne 19. května 2012 od 14.00h v ul. V Louce, přesněji u U rampy, se bude
konat „Hasičské odpoledne“ pořádané dobrovolnými hasiči z Kolovrat.
Srdečně zveme obyvatele Kolovrat a Lipan. Je připraven poutavý program
pro děti a dospělé. A jako třešnička na dortu bude pro děti připravena tolik
oblíbená pěna!
Příjemné čtení přeje za SDH Kolovraty,
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Nábor do zásahové jednotky
SDH Kolovraty vyhlašují nábor do zásahové jednotky.
Co požadujeme?
Věk 18-40 let, dobrý zdravotní stav, občané ČR, fyzicky zdatní, možno
i ženy, smysl pro týmovou práci, odvaha.
Co nabízíme?
Dobrodružnou a nebezpečnou činnost, být v přátelském kolektivu,
možnost přípravy na budoucí povolání profesionálního hasiče (zatím jen
pro muže), fyzickou přípravu, teoretickou a praktickou přípravu,
zdravověda, možnost zapojení se do požárního sportu, výzbroj a výstroj
pro činnost hasiče, a dále a dále...
Kdy a kde?
Každou středu od 17.00h v hasičské zbrojnici Kolovraty, ul. Mírová, u
zast. Tehovičky směr Uhříněves.
Počet volných míst 4.
Příjímání nových uchazečů proběhne i jednotlivě, není se čeho obávat.
Kdo by neuspěl v náboru do zásahové jednotky a chce být dobrovolným
hasičem, nalezne uplatnění u zdejšího sboru v jiném zařazení.
Veškeré další informace vám poskytne starosta sboru Ivo Hasalík,
e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Důležité kontakty SDH Kolovraty
777 232 412 – velitel zásahové jednotky SDH Kolovraty (NON-STOP)
267 710 505 – ohlašovna – hasičská zbrojnice (není nepřetržitý provoz)
Informace: e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

NEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
Majitelé pozemku často místo pokosení trávy raději uschlou louku
zapálí v naději, že si ušetří práci. Přestože je vypalování trávy zakázáno, i
letos se v České republice staly případy, kdy se hořící tráva vymkla
kontrole a ohrožovala okolí.
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno
vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace
suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým
šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování
suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších
občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám
nestala podobná nepříjemnost, je dobré řídit se těmito pravidly:
Ř respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte
porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do
výše 25 000,- Kč.,
Ř za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději
vůbec nerozdělávejte,
Ř při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením
zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem
širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,
Ř při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit,
oheň uhasit,
Ř ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním
zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm
musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená starým jehličím může prohořet až
do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,
Ř opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
Ř místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně
kontrolovat,
Ř oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
Ř oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit.
Ř oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na
suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů,
seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno
způsobí neštěstí.

Ř zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým
porostem,
Ř příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
Ř místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím
hasebních látek,
Ř pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé
spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Také
pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném
prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí,
zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem
ohlásit Hasičskému záchrannému sboru.

. . . ze života dětí
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Masopustní rej masek

Co chystá MACEK na jaro?

V úterý 21. února pořádalo naše rodinné centrum v kulturním sále
u Boudů Masopustní rej masek.
Ještě před samotným začátkem začaly
přicházet v doprovodu maminek, babiček
i dědečků nedočkavé děti, některé již
v převlečení, jiné se ještě převlékly
či upravily.
Za chvíli tak sálem poletovali
princezny, víly, rytíř, hasič, karkulka,
šašek, kuchař, nejrůznější zvířátka a další
pestrobarevné a krásné masky. Pro malé
i větší děti připravily naše maminky
bohatý program.
U výtvarných dílen si každý malý
účastník namaloval a vyzdobil několik
„karnevalových“ výrobků – masku myšky, medvěda, opice, vlka
či škrabošky, princeznovské čelenky nebo šaškovské čepičky. Poté si
děti za doprovodu říkanek a písniček zacvičily s Monikou.
Po svačince a malém občerstvení, které připravily maminky
z rodinného centra, si zasoutěžily v chození na laně, slalomu mezi
kužely, lovení rybiček a dalších aktivitách a každý získal medaili. Na
závěr si s Jitkou zazpívaly a zahrály lidové a pohádkové písničky.
Organizátoři Masopustu děkují za finanční podporu Úřadu MČ Praha
Kolovraty.
Za RC Macek zapsala Milena Dundrová

Výsledky výtvarné soutěže
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK vyhlásilo pro Den Země 2012
výtvarnou soutěž na téma Kolovratská zátiší. Příjemným překvapením pro organizátory byla v letošním roce především kvalita
prací.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří při organizaci soutěže pomohli, Městské části Praha – Kolovraty za finanční podporu, Infocentru
za vstřícnost při vyhlášení výsledků a instalaci výstavy a Tvořeníčku
za pomoc při vyhodnocování.
Na závěr už jen pozvánka na další ročník soutěže, který rodinné
centrum MACEK vyhlásí v říjnu roku.
jméno příjmení

věk knázev

věk. kategorie

KRESBA, MALBA
Kateřina Novotná
Kateřina Novotná
Adéla Šustová
Adéla Šustová
Matěj Menšík
Matěj Menšík
Veronika Šustová
Anička Dundrová
Anička Dundrová
Vojtěch Souček
Mikuláš Rett
Lukáš Bartoš
Nela Kulichová

5
5
5
5
4
4
7
7
7
7
8
8
8

Kostel sv. Ondřejedo
Socha sv. Donáta s lípamido
Zvoničkado
Kostel sv. Ondřejedo
Vláček na viaduktudo
Veselá zvoničkado
Zvonička
Sýkorka
Sněženky
kolovratské nádraží
Hřiště v Lipanech
Kostel sv. Ondřeje
ZŠ Kolovraty

FOTOGRAFIE
Matěj Ryba
Majda Rybová
Pavel Hrubý
Anna Fišerová
Antonín Heřmánek
Lucie Hofmanová
Zuzana Ďoubalová

7
8
11
18
40
35
38

Donátdo
Říčankado
Detail motýla
Lávka
Na dněnad
Posezení pod lampou …
Donátnad

pořadí

6 let
6 let
6 let
6 let
6 let
6 let
6-7 let
6-7 let
6-7 let
6-7 let
8-9 let
8-9 let
8-9 let
10 let
10 let
10-15 let
15-18 let
18 let
18 let
18 let

1.
1.
2.
2.
3.
3.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
3.
1.
2.
2.
2.

Ceny v dalších kategoriích a na dalších místech nebyly uděleny.

Nejmenší děti zveme na oslavu čarodějnic ve čtvrtek 26. dubna od
9 do 11 hodin v sále u Boudů. Očekáváme krásné čarodějky a
čaroděje. S maskami se mohou připojit i odvážné maminky.
V sobotu 26. května bude probíhat na místním fotbalovém hřišti
Dětský den, kde budeme mít pro předškolní děti připravený koutek se
soutěžemi, výtvarnou dílničkou a hrami. Přijďte se podívat!
Máte-li chuť zapojit se do činnosti RC
MACEK o.s., prosím kontaktujte přímo službu
programu nebo Zuzanu Ďoubalovou,
tel.: 776 809 803.
Budeme rády, když se do našeho centra
přijdete podívat. Vaše děti si u nás pohrají a vy
si odpočinete třeba u kávy s ostatními
maminkami. Pro dítě s sebou vezměte
přezůvky, pití a svačinu. http://macekkolovraty.webnode.cz

Pavel Bartoš
Do Prokopáku vlakem
Na podzim loňského roku RC MACEK opět uskutečnilo výlet, při
kterém jsme výjimečně zůstali na území Prahy. Navštívili jsme
Dalejské a Prokopské údolí, kdy mnohé překvapilo, že bylo možné celou cestu z Kolovrat do Hlu-bočep absolvovat vlakem.
Krátce po vystoupení z vlaku v Hlubočepích jsme navštívili krásné
geologické profily a pokračovali v cestě podél Dalejského potoka.
Nemohli jsme neminout proslulé Jezírko, známé z mnoha filmů,
v jehož okolí jsme se pokoušeli bez úspěchu nalézt nějaké
zkameněliny. Při další cestě jsme shlédli (alespoň z poza plotu) jeden
z nejvíce utajovaných objektů v ČR a pravděpodobně jeden z nejrozsáhlejších podzemních prostorů ve střední Evropě
s krycím názvem K-116 (pravděpodobné číslo VÚ 2508). Z historie
objektu je známo, že se jedná původně o lom a jeskynní prostory
tzv. Prokopskou jeskyni s pramenem podzemní vody, které byly
za druhé světové války přebudovány na podzemní továrnu Junkers.
Další kroky výletníků směřovali pod sídliště Velká Ohrada až do lomu
zvaného Mušlovka. Jak napovídá již název, jedná se o poměrně
spolehlivé naleziště zkamenělin, kde se i mnohým z nás povedlo učinit
nálezy zkamenělých trilobitů a hlavonožců.
Prokopské a Dalejské údolí je přírodně určitě tím nejzajímavějším
přírodním parkem na území hlavního města Prahy. Ale nejen to, jedná
se celkově o velmi významnou lokalitou evropského formátu, jak
dokázaly nejen výzkumy Joachima Barranda. Z vědeckého hlediska se
totiž jedná o naprosto ojedinělou oblast výskytu zkamenělin a hornin,
které se vytvářely v nejstarších prehistorických dobách na mořském
dně.
Po celodenním výletu je možné se vrátit opět vlakem, a to
například ze stanice Řeporyje. Jak jsme se mohli přesvědčit,
Prokopské údolí nabízí upravené cyklotrasy, naučnou stezku a pochod
po modré, nenáročné turistické značce nabízející po své trase několik
dětských hřišť a dalších prvků zpestřujících vycházku.

Pavel Bartoš
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Čtyři členové sboru Coro Piccolo získali hlavní role v muzikálu Les
Misérables
Dětský pěvecký sbor
Coro Piccolo se dozajista
dostal do povědomí
všech kolovratských
občanů.
Děti ze sboru zpívají
každoročně na nejrůznějších kolovratských
kulturních akcích, ale
rovněž je můžete spa-třit
po boku takov ých
pěveckých ikon jako je
například Marie
Rottrová nebo Petra
Janů. Členové sboru
vystupují v televizi, hrají
ve filmu, dabují,
moderují. Vloni na
podzim čtyři členové
sboru získali hlavní role v
muzikálu Les Misérables. Za velkým
úspěchem sboru i jeho
jednotlivých členů nestojí nikdo jiný, než jeho sbormistryně, umělecká
vedoucí a zakladatelka sboru Jana Galíková.
Každoročně vystupujete s dětmi na desítkách koncertů.
Vzpomenete si na nějaký konkrétní, který pro Vás osobně znamenal
nejvíc?
Rozhodě ano. V září jsme společně s Hedvikou Tůmovou a hercem
Martinem Písaříkem připravili více než hodinový pohádkový benefiční
koncert v Divadle Na Zábradlí pro asistenčního psa Čika a šestiletou
holčičku Adélku, pořádaný organizací Pestrá společnost. Během večera
bylo vybráno několik tisíc korun, které jsou potřeba pro výcvik takového
pejska. Tím jsme podpořili dobrou věc, navázali spolupráci s Klárou
Pragerovou a Pestrou společností a naše „sborové“ děti si uvědomily, že
nemocné nebo postižené děti mohou být stejně veselé jako ty zdravé.
U pohádek zůstaneme. Česká televize na První svátek Vánoční
uvedla divácky velmi úspěšnou pohádku Tajemství staré bambitky,
plnou krásných písniček, ve kterých si zazpíval i Váš sbor. O Vánocích
jsme slyšeli a viděli děti i v jiných pořadech ČT. Jaké to je, nahrávat s
dětmi ve studiu?
Tajemství staré bambitky je opravdu povedený pohádkový počin a
písničky jsou překrásné. Natáčeli jsme s Tomášem Klusem, Kamilou
Janovičovou, anebo Ondřejem Vetchým, kteří v pohádce hrají. Bambitku
točily i úplně malé děti a písničky jsme se učili přímo ve studiu. Zde se
ukázalo, jak jsou děti pohotové. Kromě pohádky jsme nahrávali i filmovou
hudbu Vojtěcha Komárka do dokumentu Pražské Jezulátko, nebo teď
naposledy hudbu do dokumentu pro školy. Nahrávání filmové muziky je
krásná věc, kdy můžete pracovat s textem, dát písničkám specifický výraz
a tím podpořit samotný obraz.
Děti natáčení ve studiu milují. Pro ty malé jsou největším zážitkem
velká sluchátka a obrovské mikrofony.
A jak to bylo s Vozovou hradbou?
Vozová hradba tour Daniela Landy s účastí dětí na pražském koncertě
v Tesla Aréně? Tento koncert byl jistě pro děti největším zážitkem letošní
sezóny. Byl organizačně poměrně náročný. Děti zpívaly s Danem Landou
čtyři písničky a měly v rámci koncertu i choreografické výstupy. Třikrát se
během koncertu převlékaly, musely přesně vědět kdy je nástup, na kterou
dobu mají vyjít na stage, kdy mají být na svých, přesně určených, místech.
Choreografii s dětmi přímo před koncertem v hale nazkoušela paní
režisérka Miriam Landa. Děti také dostaly přesné bezpečnostní pokyny,
musely dávat velký pozor, kam si stoupají. Podium bylo polepeno různými
reflexními páskami, které určovaly bezpečnou zónu. Celý koncert byl

. . . ze života dětí

obrovská show s nejrůznějšími ohňovými gejzíry, kouřovými efekty a
ostrým světelným svícením. S tímto faktem jsme všichni museli umět
naložit, aby se dětem nic nestalo a aby vše klaplo přesně podle scénáře.
Děti si koncert před čtrnáctitisícovým davem jásajících fanoušků opravdu
užily. Tesla Aréna s Danielem Landou.
Vraťme se nyní k výše zmiňovaným Bídníkům. Jsou Bídníci první
muzikálovou zkušeností?
Bídníci nás provází už bezmála 10 let. V roce 2003 dostala roli malé
Cosette Anička Makalová ze sboru a v divadle strávila 7 let. V krásném
muzikálu Za zvuků hudby autorů Richarda Rodgerse a Oscara
Hammersteina II., které uvádělo Hudební divadlo Karlín, si zahrála roli
druhé nejmladší dcery kapitánaTrappa (Petr Štěpánek) tehdy sedmiletá
Jana Stárková.
Jak náročné byly konkursy a příprava na ně? Jaký je rozdíl ve
zkouškách sboru Coro Piccolo oproti jiným sborům a co všechno se děti
ve sboru učí?
Konkurzů do Bídníků se zúčastnilo přes 800 zpěváků a zpěvaček. Děti
postupovaly ve třech až čtyřech konkursových kolech. Konkurz na
chlapeckou roli Gavroche se navíc skládal jak z pěvecké tak z herecké
části. Kromě samotného nazkoušení jednotlivých písní z muzikálu, jsem
dětem musela nějakým srozumitelným způsobem vysvětlit děj příběhu.
Vždyť matka malé Cosette byla prostitutka, která v příběhu umírá.
Zanechá svoji malou dceru zlým Thénardierovým, kteří holčičku
vykořisťují. Hlavní motiv této dětské role, „Zámek v oblacích“, je dojemná
prosba malého dítěte ke své mrtvé mamince, aby si ho vzala k sobě do
nebe… To je přece náročné
téma pro osmileté dítě.
N e b o G av ro c h e . K l u k
vyrůstající mezi pařížskou
revoluční chudinou,
zlodějíček, který nakonec na
barikádách umírá. Toto vše
jsme s dětmi rozebírali.
Povídali si o příběhu. Děti
musí znát děj, kdo je
záporná a kdo kladná
postava. Musí vědět, že zlí
Thénardierové, jsou vlastně
pravými rodiči odloženého Gavroche... To je základ. Potom už s dětmi
projdete takt po taktu, poradíte, napovíte, ale z větší části musíte nechat
děti hrát a zpívat jak to cítí ony. Jinak jsou afektované a přehrávají. Zde je i
zásadní rozdíl ve zkouškách sboru oproti většině jiných sborů. Děti se
neučí jen hudební teorii a pěveckou techniku. Učí se improvizovat, mají
jevištní mluvu, hrajeme nejrůznější pohybové hry, takže je pro ně
přirozené předvést „něco“ před ostatními, nestydí se. Důležité je také
porozumění textu. S nejmenšími dětmi musíte opravdu rozebrat slovo od
slova, většině totiž nerozumí. Často znají spoustu písniček ze školek, ale
nedokáží vám povědět o čem taková písnička je. Bez porozumění textu
nemá smysl písničky zpívat.

. . . ze života dětí

12

Dalo by se tedy říci, že sbor Coro Piccolo je líhní talentovaných
zpěváků a herců. Děti chodí do dabingu, moderují, hrají ve filmu. Co je
pro ně priorita? Divadlo, film, nebo koncerty?
Myslím, že určitě koncerty. Přeci jen jsme stále pěvecký sbor a jako
sbor spolu trávíme nejvíc času. Všechny děti nejraději vzpomínají na
koncerty s Marií Rottrovou, kde vystupují jako pacholátka a andělé ve
vánočně laděném programu. Divadlo, nebo filmové role se týkají vždy
jednotlivců. Sbor musí fungovat jako celek a to děti baví. Jsem moc ráda,
že si děti mezi sebou nic nezávidí. Vědí, že každý má ve sboru své místo.
Co plánujete pro letošní sezónu, máte před sebou nějaký stěžejní
koncert?
Nejvíc se těšíme na červnový koncert všech oddělení sboru, který se
uskuteční v Divadle U Hasičů. Na něm vystoupí všechny děti ve třech
jednotlivých blocích. Na koncertě zazní písničky z pohádek a muzikálů.
Nejbližší akcí sboru je natáčení CD Jana Buriana a koncert spojený s křtem
cédéčka. Děti dále čeká nahrávání pro televizi, natáčení vánočního CD,
vystoupení na nejrůznějších kolovratských kulturních akcích a v létě
potom soustředění na Benecku, kde budeme nacvičovat nový vánoční
program.
Velmi populární jsou mezi sbory nejrůznější sborové festivaly a
soutěže? Máte v plánu se s dětmi nějaké soutěže zúčastnit?
To rozhodně nikoliv! Jsem velký odpůrce sborových soutěží a
soutěžních festivalů. Občas se s dětmi zapojím do nesoutěžních akcí, kde
se setkávají sbory různé kvality i zaměření. Ale soutěžit v tom, který ze
sborů zazpívá nejlépe vybranou skladbu? Každý sbormistr má jiné pojetí,
má jiný názor na skladbu. Porota tedy nehodnotí objektivně sbor, ale
spíše práci sbormistra. Ten stojí za celým výkonem sboru. Nechci, aby děti
ze sboru Coro Piccolo objížděly festivaly a usilovaly o uznání poroty.
Daleko důležitější je účastnit se zajímavých koncertů se zajímavými lidmi,
setkávat se s dalšími muzikanty a zpívat pro radost.
Děkuji Vám za Váš čas a za rozhovor a přeji Vám i sboru mnoho
krásných hudebních zážitků.
Daniela Karjaginová

•
•
•
•

4 okruhy rozdílných délek po vycházkových trasách
start a cíl ve fotbalovém areálu
vhodné pro děti 5 – 12 let
po dobu akce k dispozici multifunkční hřiště
Čerpání příspěvků školní rok 2011/2012

Notebook

3 ks á 14 679,-

44 037,-

Reproduktor

2 ks á 1 858,-

3 716,-

Rádio Scott

2 ks á 2 100,-

4 200,-

Televizor LG

11 270,-

Digitální keyboard
Stojan na noty

6 130,2 ks á 350,-

700,-

Ladička

229,-

Řezačka

1 548,-

Maska na florball

2 ks á 990,-

Celkem

1 980,73 810,-

K l u b Ko l ov rat y ( K l u b ko )
informuje
Jak již bylo zmíněno na webových
stránkách Klubka, nákup potřebného
vybavení z příspěvků rodičů proběhl v
prosinci. Celková výše příspěvků v
tomto školním roce činila 73 900,-Kč.
Výběr vybavení byl sestaven dle
požadavků a potřeb pedagogické rady

Dále bychom Vás rády pozvaly na dvě jarní akce pro děti, které
se konají v Kolovratech a jsou financovány z grantu MČ Praha
Kolovraty.

a za souhlasu zástupců rodičů
jednotliv ých tříd. Podrobnější
informace o sdružení rodičů a přátel ZŠ Kolovraty naleznete na:
www.klubkolovraty.webnode.cz.

Běh mezi stromy
sobota 12. 5. 2012 od 15:00 hod. ve sportovním
areálu Cihelna

Pálení čarodějnic
pátek 27. 4. 2012 od 17:00 hod. na hřišti s U – rampou
•
•
•

dílničky pro šikovné děti
čarodějnické soutěže
pálení školních čarodějnic a opékání buřtíků

. . . ze života Lipan
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U Klasiků se roztančil dětský karneval
Hospůdka U Klasiků v Lipanech uspořádala v neděli 12. 2. 2012 pro lipanské
děti a jejich kamarády z okolí taneční karnevalový rej. Sál se rozezvučel tou
správnou muzikou a mladí tanečníci předvedli své odvážné krokové variace.
Točené limo s pořádným brčkem byl ten správný cocktail pro mladé dámy a pány.

Lipany Clasic Open
Prvý ročník pingpongového turnaje Clasic Open, který se konal 19.2.2012,
vyhrál po jistém výkonu okořeněném širokou škálou úderového rejstříku pan
Radek Kopelent z Lipan. Účastnilo se na tucet hráček a hráčů. Vítěz získal 1m a
kousek ( 15 půllitrů) vyhlášeného popovického ležáku.

Okrašlovací spolek se ujal nejstaršího stromu v okolí Lipan.
Se vší pravděpodobností nejstarší strom
v katastru Lipan najdete pár kroků z
lipanské návsi směrem na Kuří.
Vrba se mnoho let nacházela ve velmi
špatném stavu a její kmen je ve značné části
svého objemu vykotlán. Přesto tato stará
stromová dáma vyživovala dvě silné větve směřující svým růstem do
louky pod silnicí. Jejich váha však v minulé zimě bohaté na sníh zasadila
kmeni značnou ránu a kmen se počal rozlamovat. Východiskem bylo
radikální krácení obou větví a odlehčení oslabeného kmene. Zároveň
bylo nutné ochránit otvor uprostřed stromu před deštěm, který
podporuje hnilobný proces uvnitř kmene.
Údržby se s povolením ÚMČ ujal mistr zahradnický pan Vojtěch Fišer
se synem. Za jedno odpoledne odborně odstranil hlavní větve a ostatní
„slepé“ výhony. Zakrytí stromové dutiny se ujali členové okrašlovacího
spolku. Lze předpokládat, že vrba, která podle odhadu mistra Fišera je stará více jak 200 let a má obvod kmene 498cm bude i další roky působit
radost hráčům „geocachingu“, kteří si strom oblíbili. Především však můžeme mít radost, že s jarním pučením lipanská vrba získá mladistvou
podobu.

Divadelní soubor UCHO z Uhříněvsi po dlouhé pauze oživil divadelní scénu
v Lipanech.
V první polovině minulého století se společenský život v Lipanech čile projevoval i na prknech
lipanské divadelní scény. Ta sídlila po celou dobu v sále lipanské restaurace v nynější ulici Do Kopečka.
Lipanský divadelní spolek podle vzpomínek pamětníků byl vedle lipanských hasičů hybnou silou
občanského soužití v lipanské obci.
Při rekonstrukci restaurace v Lipanech byl sice sál zmenšen, ale bylo zachováno podium. Současný
nájemce restaurace svým pozváním amatérského divadelního souboru UCHO vrátil, jak doufáme
trvale, divadelní produkce do života Lipan.
Únorové představení detektivní hry Agathy Christie „Past na myši“ je nejdéle hranou divadelní hrou a má ze sebou více než 24 000 repríz. Také
lipanské představení zaplnilo sál hospůdky U Klasiků a komorní atmosféra připravila návštěvníkům i hercům pěkný zážitek z obnovené divadelní
scény lipanské.
Okrašlovací spolek Lipanský za významné pomoci paní Zuzany Kalivodové
pozval do Lipan příbuzného Dr. Švehly pana Jana Švehlu.
Významný agrární politik prvé Československé republiky měl velmi blízký vztah k obci Lipany. V čp.4 na statku
rodiny Bohuslavů se narodila matka Antonína Švehly a v Lipanech byla po celou dobu komunistické diktatury
ukryta socha Dr.Švehly

22. dubna od 16.oo v lipanské hospůdce U Klasiků
Zveme Vás k tomuto unikátnímu odpolednímu popovídání.

. . . Plesová sezóna

PLESOVÁ SEZONA
Společenský ples MAESTRO CLUBU Kolovraty otevřel
plesovou sezónu 2012 v Kolovratech.
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Na závěr musím poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
plesu! A samozřejmě také všem našim partnerům a sponzorům
(Stavební klempířství a pokrývačství Stanislav Čečil, HIKO SPORT,
Obchod vínem pod Sv. Martinem v Lipanech, Kolovratské Tvořeníčko,
Dr. F. DUDEK - BIOpřípravky Praha, Bytová kosmetika U Donáta HERMO s.r.o., Lifefood Czech Republic s.r.o., Sportklub Kolovraty,
Potraviny Vaněček, Květinářství REALEX, s.r.o., K-DOOR - podlahové
studio v Říčanech, Romana Stejskalová - kosmetika Mary Kay a MV
Print Říčany).
Všichni jste srdečně zváni na příští ročník plesu. Už dnes si můžete
zvýraznit do kalendáře na příští rok páteční datum 8. února 2013.
Těšíme se na Vás!
Za MAESTRO CLUB Kolovraty
Ing. Petr Souček, Ph.D.

Tradiční maškarní ples
I v letošním masopustním čase Sokol zorganizoval Tradiční
maškarní ples.
Zvaní masek letos opět neproběhlo z důvodu nezájmu občanů se k
této tradici připojit. Ale musíme konstatovat, že jak se postupem času
mění Kolovraty, tak se následně mění i kolovratské tradice. Je to přece
přirozený koloběh života, a pokud tady vzniká tradice nová, buďme za

V pátek 3. února 2012 jsme uspořádali další ročník společenského
plesu našeho klubu.
Po deseti letech, kdy nám na plese hrála skupina FO FO pod vedením
Pavla Horkého, jsme kvůli zdravotním problémům jednoho z členů
kapely museli změnit hudební doprovod. Na doporučení jsme zvolili
kapelu COLOR CLUB Praha pod vedením Josefa Šráma.
Jako první se na parketu předvedli zástupci Taneční školy Twist ze
Říčan. Nejdříve nastoupila formace Malý chlap, kde se předvedly dva
taneční páry: Terezka Valchová, Vašek Skalický a Terezka Parysová s
Filipem Bathou. Mladí tanečníci ukázali své umění, které 10. místem
ocenili i rozhodčí na mistrovství světa v roce 2011 v Německu. Po
formaci Malý chlap nastoupil pár Lukáš Rumian a Míša Hronská, jako
čerství držitelé poháru starosty Říčan, který získali na stejnojmenné
soutěži v Říčanech. Lukáš s Míšou předvedli prvky akrobatického
rokenrolu a dočkali se zaslouženého potlesku od přítomných
návštěvníků plesu. Ten si určitě zasloužili, když se nenechali rozhodit
ani stávkující technikou.
Po nich už se na parket dostali i ostatní návštěvníci plesu. Mezi
dvacátou a druhou hodinou ranní se na parketu vystřídali snad všichni.
Těsně po druhé hodině se i ti nejvytrvalejší rozešli do svých domovů.
Snad je v promrzlé noci (rtuť teploměru klesla k 17 stupňům pod
nulou) hřály na cestě domů překrásné zážitky z našeho dvanáctého
plesu v Kolovratech.

ni vděční. Tato nová tradice spočívá, že maškarní ples je rok od roku
více zaplněn maskami a kostýmy. Na letošním plese bylo více jak dvě
třetiny masek ze všech návštěvníků akce. Kdybychom chtěli všechny
vyjmenovat, potřebovali bychom spoustu místa, ale zaslouží si naši
velké poděkování. Určitě nezapomenutelní byli skotští manželé,
hejno barevných ptáčků
– jeden byl dokonce
zraněn, mexičtí manželé
se sombrery se dostavili
dvoje, okouzlující
ďáblice, sportovci jako
golfista, hokejista či
tenistka, celá jednotka
nádherných policistek +
jeden policista, šejk a
další a další povedené
masky. Z tohoto důvodu
u sto u p i l S o ko l o d
vyhlášení nejlepších
masek, ale naopak
ocenil všechny kostýmy,
protože si vážíme práce,
kterou dotyční s
převleky měli. Určitě
bychom měli poděkovat
všem lidem, kteří s

. . . Plesová sezóna
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organizací akcí pomohli. Letošní organizační tým pracoval ve složení:
Iveta Hrubá, Věra Valterová, Milan Seko. Dále děkujeme za spolupráci
manželům Martině a Honzovi Sommerovým, Ivě a Zbyňkovi Hladkým,
Michalu Martínkovi, Jardovi Valterovi.

Dětský karneval
V první řadě musíme poděkovat MČ Praha Kolovraty za grant, díky
němuž se mohla akce pro děti uskutečnit. Přišlo nám téměř 120 dětí,
sál byl zcela zaplněn. Podstatné je však, že se naši potomci bavili, že je
program zaujal. Po dobu akce se konaly různé soutěže, třeba u
nejrychlejšího pojídání oplatky trochu organizátorům zatrnulo. Jeden
chlapeček totiž oplatku vůbec nekousal, ale spíše polykal, ale nakonec
zvítězila rozvážná holčička, která kousala velmi plynule. Kostýmy dětí
byly opět úžasné, je neskutečná a obdivuhodná kreativita některých
rodičů. Bylo vyhlášeno deset nejlepších masek, které dostaly také
kalendáře Sokolu, ale jinak odměny dostaly všechny děti, nikdo
neodešel s prázdnou. Soutěže střídaly písničky, tanečky a veselé
povídání. Rozesmáté tvářičky malých návštěvníků svědčily, že
program byl pestrý a určitě zaujal. Foto z akcí máme na webových
stránkách: http://sokolkolovraty.cz/fotogalerie/
Poděkování sponzorům Tradičního maškarního plesu a Dětského
karnevalu:
Generální sponzor: BARKOTEX PRAHA spol. s. r.o., TRIM spol. s r.o.,
ACIS - Construction and Technology Services, s.r.o., GUMEX s.r.o.,
MYKENY TRAVEL – cestovní agentura, PALUMA plus s r.o., firma
BEEASY, Salon ZUZANA v Říčanech, Expres Rádio 90,3 FM, pan Čejka
Petr, rodiny Vršeckých, Trnkovi, Hladkých a MČ Praha Kolovraty
formou grantu pro děti.
Za Sokol: Iveta a Pavel Hrubých

. . . Infocentrum
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SPANÍ S KNIHOU – NOC S ANDERSENEM
„To jsem se dobře vyspala. Doma taky vstávám v 7 hodin, ale jsem
taková unavená, tady ne.“ Tak se probouzely děti ráno v knihovně.
30. března 2012 v rámci měsíce knihy opět proběhla v kolovratské
knihovně „Noc s Andersenem.“ Tato kouzelná noc se pořádala v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku, v Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu,
Slovinsku a v dalších 10 zemích. V letošním roce byla ideologicky
podporována také Dánskem, jako předsedajícím státem EU.
V kolovratské knihovně letos spalo 28 dětí a moc si dobrodružnou noc
užívaly.
Přestože byla velká zima a pršelo, zasadili jsme Tureckou lísku jako
Pohádkovník Andersenův, latinsky Fabularius Andersen v parku s
dětským hřištěm Na Července.
Pak jsme se šli podívat do KD U Boudů na předpremiéru pohádky Zimní královna v podání Divadélka Kašpárek. Po návratu do knihovny děti

J. N.

dostaly řízek s bramborovým salátem a poté už nic nebránilo tomu aby se soutěžilo……
vyhrávalo cenné zlato………

Chatovalo s jinými knihovnami ……

Četlo se…….

Ráda bych závěrem poděkovala za pomoc Ivetě Hrubé, Mirce
Fehérové, Anetě Bébrové, Daniele Stárkové, Vladimíru Kalivodovi a
Danielu Kvasničkovi. Při organizaci programu nám byli velkou oporou.
Děkujeme a těšíme se nashledanou příští rok.

J. N.

Na nakonec hygiena, šupky do pelíšků a pohádka před spaním…

. . . knihovna Kolovraty
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Knihovna

Nové knihy v knihovně:

Jak jsem slíbila v úvodníku, přináším informace z knihovny MČ
Praha – Kolovraty.

Od začátku roku bylo zařazeno do fondu knihovny 368 nových
knih. Z velké části se jedná o dětské knihy, kde dochází k výměně za
poškozené knihy, ale i (a to z větší části) o nákup nových knih jak pro
nejmenší čtenáře, tak i pro malé školáky.

Začátkem roku došlo k personální změně na pozici knihovníka –
pani Černohorskou, vystřídala paní Volešáková.
Ráda bych paní Černohorské poděkovala za vstřícnost a pomoc paní
Volešákové při jejím nástupu.
Další, z počátku diskutovanou, změnou je vybírání poplatků za
pozdní vrácení vypůjčené knihy zpět do knihovny. Tento poplatek je
zákonnou pojistkou toho, aby knihy byly vráceny nazpět včas a byly tak
dostupné široké veřejnosti.
V současné době jsou mezi lidmi dlouhodobě, s přesahem od doby
zapůjčení minimálně tři měsíce a více (i několik let), vypůjčeny knihy v
hodnotě cca 85 000Kč. Apeluji proto na ty z vás, kteří mají knihy zapůjčené z veřejné knihovny a takto dlouho doma, aby knihy přinesli. Ještě
do konce pololetí 2012 nebude vybírán vyměřený poplatek. Po tuto
dobu je poplatek z prodlení pouze paušální ve výši 50,-Kč.
Délka výpůjčky je 30 dní, ale nejedná se o jediný a závazný termín k
vrácení knihy. Kdo čte pomaleji, může si knihu prodloužit a to až na 3
měsíce. Dojde-li k prodloužení včas je i tato tříměsíční výpůjčka zdarma.

Poplatky knihovny:
ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATKY
- dospělí 60,- Kč
- děti, studenti, důchodci 30,- Kč
- nad 75 let věku zdarma

UPOMÍNKY
1. upomínka 10,- Kč paušálně, neposílá se (po 30 dni od zapůjčení)
2. upomínka 20,- Kč (za dalších 15 dní)
3. upomínka 40,- Kč (za dalších 15 dní)
po té každý další započatý týden + 10,- Kč k ceně se připočítává
poštovné

ZTRÁTA KNIHY - cena knihy (nejméně však 100,-Kč) + 50,- Kč
za 1 svazek za knihovnické zpracování
POŠKOZENÍ ČÁROVÉHO KÓDU 5,- KČ
REZERVOVÁNÍ DOKUMENTU - zdarma
Prodloužení výpůjčky
Aby nedocházelo k nepříjemným platbám z prodlení, je možné si
prodloužit výpůjčku třemi způsoby:
1. z domova, přes internetové stránky
POSTUP:
www.kolovraty.cz - > odkaz KNIHOVNA - > On-line katalog
kolovratské knihovny- > VAŠE ČTENÁŘSKÉ KONTO
- > NA SVÉ KONTO SE PŘÍHLÁSÍTE TAKTO:

Provozní doba v knihovně:
Pondělí

12.00 – 18.00

Úterý

12.00 – 18.00

Středa

12.00 – 18.00

Čtvrtek

12.00 – 18.00

Pátek

zavřeno

Sobota

08.00 – 12.00

Neděle

zavřeno

ROZHOVOR S TERAPEUTEM METODY EFT (Emotional Freedom
Techniques ) – co to vlastně je?
V dubnu započaly v Infocentru s knihovnou nevšední přednášky výukou
metody EFT s terapeutem Janem Horáčkem. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.
Tento měsíc začaly v Infocentru přednášky s výukou základů metody EFT.
Můžete nám vysvětlit co je metoda EFT
a jak funguje?
EFT – techniky emoční svobody, nebo také energetická psychologie, je spojení psychoterapie a čínské medicíny. Vychází z objevu,
že „příčinou všech negativních emocí je porucha v našem tělesném
energetickém systému“. Při práci s klientem ťukáme, nebo masírujeme body na meridiánech (energetických drahách) a přitom říkáme hesla spojená s aktuálním tématem - tím negativní emoce,
případně toxické vzorce chování neutralizujeme. EFT funguje na
tělesné, duchovní a energetické úrovni a proto jsme schopni velice
efektivně a na čisto uzdravit zadané téma.
V jakých oblastech se Vám daří uzdravovat pomocí EFT?
V tomto směru jsem prakticky bez omezení. Jsou to např.: stres,
deprese, úzkost, zloba, traumata, PTSD, alergie a kožní problémy,
vztahové problémy, poruchy s hmotností a poruchy příjmu potravy,
závislosti, bolesti a nemoci atd. Zároveň jsem schopen léčit domácí
mazlíčky a zvířata.
Řeknete nám v krátkosti něco o sobě? Jak jste se dostal k terapii
EFT?
Ano rád. Je mi 46 let, mám tři syny a žiju s rodinou v Kolovratech.
Když mi bylo sedm, tak mi tragicky zemřel otec před očima. Toto
nezpracované trauma mě později přes různé životní vzlety a pády
přivedlo k terapii. O psychoterapii, léčitelství a zdravý životní styl se
zajímám téměř deset let. Jsem certifikovaný lektor rodinných a
systemických konstelací, terapeut hlubinné abreaktivní psychoterapie, certifikovaný kouč a terapeut EFT.

Do horního políčka zapíšete číslo své průkazky
Do hesla poslední dvojčíslí roku vašeho narození, měsíc a den
Příklad: datum narození 1. února 1986 bude mít heslo - > 860201
2. Po telefonu, kdy nahlásíte své číslo průkazky, jméno a knihy které
chcete prodloužit
3. Osobní návštěvou knihovny
Věřím, že se vrátí většina ze zatoulaných knih zpět do knihovny a že
u nových výpůjček nebude docházet k téměř žádným platbám z prodlení.
J. N.

Můžete nám říci na závěr, jak je možné se objednat, případně
konzultovat problém?
Lidé mě mohou kontaktovat přes mé webové stránky www.zazarakyvpraxi.cz, kde najdete email i telefon. Samozřejmě také
osobně na přednáškách s výukou základů metody EFT, které pořádám pravidelně v Infocentru s knihovnou v Kolovratech. Zájemci o
přednášky zde mohou vidět praktickou práci s EFT a společně s
ostatními zpracovat dohodnuté téma a zeptat se na to, co je zajímá.
Děkujeme za rozhovor -red-

. . . klub seniorů
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Zamyšlení paní Herty Žemličkové, dlouholeté vedoucí klubu
důchodců MČ Praha - Kolovraty

Duše je však o něčem jiném. Pro změnu použiji citát“ mládí je
nemoc, ze které se plynutím času a let uzdravujeme“. Mládí je sice
krásné, ale jeho květ vládne už příliš dlouho. Ještě navíc slyším stále
nářky nad nedostatkem času.

Klub důchodců začal působit v Kolovratech v listopadu 1993. Klub
má kolem 50 členů, ti se scházejí každou sudou středu od 14.00 hod. v
zasedací místnosti v Hasičské zbrojnici Kolovraty. Výbor klubu na tyto
setkání připravuje bohatý program - zve zajímavé lidi na besedy,
pořádá promítání filmů. Klub také dvakrát ročně pořádá jednodenní
autobusový zájezd za památkami naší republiky a několikrát ročně
navštěvuje představení v pražských divadlech. Někteří členové se i
účastní pobytového zájezdu, který každý rok pořádá Dům s
pečovatelskou službou Kolovraty. Vyvrcholením roční práce Klubu
důchodců je pravidelná listopadová Posvícenská zábava v sále
kulturního domu "U Boudů."

Pokud život plyne tak jak má, mladí dospějí, a dospělí zestárnou.
Pak přijde období, o kterém si dnes mnoho lidí v produktivním věku
myslí, že se ho nedočká. Je to čas důchodcovský, seniorský, říkejte mu,
jak chcete.

V čele klubu důchodců stála dvanáct let Herta Žemličková, která se
zhostila této náročné funkce se ctí.
Požádali jsme pani Žemličkovou o malé zamyšlení nad tímto
obdobím jejího života. Za milý příspěvek děkujeme.
-JN-

V tomto období, které já už prožívám dost dlouho, může každý
konečně svobodně rozhodovat o tom, co udělá se svým volným
časem. Všichni žijeme vteřiny, hodiny, měsíce a roky. S přibývajícím
věkem máme tedy taky možnost užít si to, na co dříve nebyl čas. Třeba
jezdit na výlety, chodit do divadel, pobavit se s přáteli, tak jak to chodí
u nás, v kolovratském klubu důchodců.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny akce, které jsme za 17 let
existence našeho klubu uskutečnili, neboť jich bylo skutečně mnoho.
Musím však uvést, že vše se podařilo díky pochopení a finanční
podpoře ÚMČ Kolovraty. Bez toho by náš klub nemohl fungovat tak
dobře jako dosud. Tedy mnohokrát dík a věřím, že v přízni zůstaneme i
nadále a budeme dobré vztahy rozvíjet.
Ke konci loňského roku jsem se po
12 letech z osobních důvodů rozhodla,
že skončím se svou funkcí vedoucí
klubu. Musím přiznat, že jsem měla
trochu obavy i výčitky co bude dále.
Není to jen o odpovědnosti vůči
členům, ale sama do klubu ráda
chodím a těším se na každé setkání.
Zkrátka je to moje „srdeční záležitost“.
Proto bylo mým přáním, aby vše
šlapalo dobře i nadále. Podařilo se.
Starosti za mě převzala paní PhDr.
Marie Třeštíková, které tímto přeji v
práci mnoho úspěchů a doufám, že
spolu v našem klubu prožijeme ještě
hodně pěkných let.

Milí občané kolovratští,
kdysi, je tomu už pár let, jsem v článku našeho zpravodaje uvedla
citát „mládí (není) období života, ale duševní stav,“ neboť jsou
skutečně 30letí starci a 70letí mladíci.

Tak milí kolovratští senioři,
vím, že zkušenosti a prožitky jsou
nesdělitelné. Co nepoznáme a
n e p rož i j e m e s a m i , to m u m o c
nevěříme. Jednomu však věřit můžete.
Čas, který strávíte s přáteli v
kolovratském klubu důchodců, nemá
chybu. Však se může každý z nás sám přesvědčit.
Přeji vám vše dobré, krásné jarní, letní i ostatní dny.
Vaše Žemličková Herta

. . . městská policie
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Jak na toulavé psy.
V poslední době registrujeme zvýšený počet oznámení, ohledně
volně pobíhajících psů v naší městské části. V této souvislosti se nás
občané také dotazují, jak odchyt probíhá, popřípadě co se s pejskem
děje a jestli je následně nějak postižen jeho majitel. Pokusím se tedy
některé informace ohledně této problematiky popsat.

Především je třeba sdělit, že potulující se pejsci zdaleka nejsou
problémem pouze Kolovrat ale i sousedních městských částí, potažmo
celé Prahy. Tito pejsci nám při svých výletech znečišťují veřejné
prostranství, dostávají se do míst, kde je pohyb psů přímo zakázán
(např. dětské hřiště) a v neposlední řadě mohou být i nebezpeční.
Samotní strážníci MP hl. m. Prahy se však jejich odchytem přímo
nezabývají. K tomuto úkolu byla zřízena odchytová služba hl. m. Prahy.
Městská policie je jakýmsi zprostředkovatelem této služby. Reaguje na
oznámení občanů, jejich informaci prověří a v případě potřeby
kontaktuje odchytovou službu, která má veškeré prostředky k

bezpečnému odchytu. Pravdou také je, že odchytová služba do naší
městské části dojíždí nezřídka i dvakrát denně. Ne vždy se však podaří
pejska lokalizovat.
A jak to tedy celé funguje? Pokud tedy strážníci obdrží oznámení
občana o pejskovi, který se kdesi potuluje, musí tuto informaci vždy
prověřit. Pejsek je ale neustále v pohybu a ne vždy se podaří hlídce
označeného psa najít. Pokud ale hlídka pejska spatří, okamžitě volá
odchytovou službu a pohyb psa monitoruje až do jejího příjezdu.
Pokud to okolnosti dovolí, pokusí se strážníci zjistit, jestli má pejsek
tetování, známku, nebo identifikační čip. Pokud ano, vyhledají v
databázi majitele a pokusí se ho kontaktovat telefonicky, nebo na
adrese trvalého bydliště. Majitel si pejska vyzvedne a v blokovém
řízení může pro spáchaný přestupek následně strážník uložit pokutu
do jednoho tisíce korun, nebo oznámit věc správnímu orgánu, kde již
hrozí sankce poněkud vyšší. Toto je tedy ta šťastnější varianta, kdy se
povede dohledat majitele.
Další možnost je, že je majitel z nějakých důvodů nedostupný. V
tomto případě pejsek po provedení všech úkonů putuje do psího
útulku v Praze Tróji, kde jej čeká lékařská prohlídka, vakcinace
popřípadě odvšivení. I v tomto případě nadále probíhá zjišťování a
kontaktování majitele. Pokud se toto podaří, je majiteli jeho pes po
předložení OP, očkovacího průkazu nebo psího pasu vydán. Musí však
zaplatit všechny náklady spojené s odchytem, lékařskou prohlídkou,
poplatkem za každý den v útulku, vakcinací nebo dalších nutných
úkonů. Tato částka v konečném součtu není zrovna malá a může se v
některých případech vyšplhat až na několik tisíc korun. Proto by měl
každý majitel pejska přehodnotit, jak zajistil svého mazlíčka proti
samovolnému útěku. Stává se ale, že si majitel svého pejska prostě už
nevyzvedne a v takových případech je tedy pejsek po několika dnech
nabídnut útulkem k adopci.
Závěrem mi dovolte radu, jak postupovat v případě, že se s
jakýmkoli pejskem bez dozoru na ulici, či jinde potkáte. Stačí zavolat
na bezplatnou linku MP „156“, nebo operační středisko MP
267710961, nahlásit místo kontaktu a o všechno ostatní se již
postarají strážníci.
za MP str. Bačák Vladimír

Sponzoři, dárci, neváhejte a podpořte Den dětí v Kolovratech!
Dovolujeme si Vás laskavě požádat o finanční příspěvek, případně věcný dar na Dětský den v
Kolovratech. Obracíme se na všechny firmy, živnostníky a občany, kteří by chtěli přispět třeba i malou částkou
nebo darem.
Letošní Dětský den pořádá v sobotu 26. května 2012 Městská část Praha – Kolovraty jako vždy ve
spolupráci s místními školami, organizacemi, spolky, sdruženími a kroužky.
K tomu, aby mohl být program pestrý a zajímavý, můžete přispět vy všichni. Sponzorský dar lze uplatnit
jako odečitatelnou položku při ročním zúčtování daně
z příjmu, jak pro firmy a OSVČ, tak i pro zaměstnance.
Darovací smlouvu vystaví MČ Praha – Kolovraty.
Dárci mohou přispět i anonymně. Peněžní dary lze předat
zaměstnancům úřadu, nebo je vložit do kasičky v
Infocentru s knihovnou.
Za organizátory a především za děti předem děkuje
Mgr. Pavel Ondroušek , zástupce starosty

. . . ze sportu
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Fotbalová zima
Ani v zimním období naše mužstva nezahálela a formou tréninků, zápasů a turnajů se připravovala na jarní část
soutěží. Podmínky k přípravě jsou v Sokolu Kolovraty na velmi dobré úrovni a necháme se překvapit, zda jich jednotlivé týmy využily a posunuly se ve svých fotbalových dovednostech o další krok vpřed.
Muži A se pod vedením Jindřicha Všetečky zúčastnili zimního turnaje v Kyjích. Konečné druhé místo v konkurenci
mužstev z Prahy a Středočeského kraje je povzbuzující a dává naději pro postup do I. B třídy. Mimo tohoto turnaje
mužstvo absolvovalo i čtyřdenní soustředění v Jevišovicích, kde hráči nalezli výborné podmínky k přípravě i regeneraci.
Kádr týmu zůstal před jarními odvetami pohromadě a můžeme přivítat dva nadějné hráče L. Kalendu z SK Horní
Měcholupy a J. Neuwirtha z Junioru Praha.
Věříme, že naše Áčko kvalitní přípravu zúročí a po posledním utkání
oslavíme postup do vyšší soutěže. Mládežnické týmy se připravovaly pod
vedením jednotlivých trenérů.
Dorost se zúčastnil dvou halových turnajů v Sázavě a odehrál pět vyrovnaných přátelských utkání např. s Úvaly, Juniorem či Říčany. Kluci se
připravovali v domácím areálu 3x týdně.
Starší žáci mají před sebou složité jaro, kde je jejich hlavním cílem udržet
I. třídu. Všichni jsme přesvědčeni, že úkol zvládnou a tato soutěž se bude
hrát v Kolovratech i příští rok.
Mladší žáci se již podruhé účastnili zimní ligy na Hájích, kde ve velmi
dobré konkurenci rozhodně nezklamali. V březnu se tým připravoval na
jarní odvety na soustředění v Písku.
Kluci trénují 3x týdně v areálu Sokolu a tělocvičně ZŠ Kolovraty. Starší
přípravka odehrála šest halových turnajů na umělé trávě v Milovicích,
další přípravná utkání na domácím hřišti a absolvovala březnové soustředění v Písku. Tréninky probíhají stejně jako u mladších žáků 3x týdně.
Mladší přípravka se přes zimní období a vzhledem k věku hráčů připravovala 2x týdně v tělocvičně ZŠ Kolovraty. O víkendech se děti účastnily
deseti halových turnajů v Praze a Středočeském kraji. Samozřejmostí byla příprava na společném soustředění v Písku.
Tým Mini se jako naše nejmladší kategorie s úspěchem účastnil jedenácti halových turnajů a trénoval 2x týdně v Kolovratské tělocvičně.
POZVÁNKA NA DOMÁCÍ ZÁPASY
A co nás čeká? Jaro již klepe na dveře a s ním i blížící se druhá polovina
soupeř
datum / čas
fotbalové sezóny. V Kolovratech se uskuteční březnový venkovní turnaj
Sparta Krč B
25. 03. 2012 / 15:00
mladších žáků, dále červnu se můžeme těšit na již tradiční sedmý ročník
kolovratských turnajů pro starší a mladší přípravky. Devět týmů Sokolu
Kyje B
08. 04. 2012 / 16:30
Kolovraty odehrají do června více jak sto mistrovských zápasů, rozpisy
Dolní Počernice B
22. 04. 2012 / 17:00
naleznete ne webových stránkách : http://sokolkolovraty.cz/
Královice B
29. 04. 2012 / 17:00
Rádi bychom srdečně pozvali všechny kolovratské a lipanské občany
na domácí zápasy Mužů A, kteří se v jarní sezóně pokusí (pevně věříKunratice C
13. 05. 2012 / 17:00
me, že soutěž vyhrají) o postup do vyšší soutěže. Přijďte fandit
Benice
27. 05. 2012 / 17:00
a povzbudit kolovratské fotbalisty k jejich případnému postupu, děkujeme.
Štěrboholy B
03. 06. 2012 / 16:00

Za Sokol: Pavel Hrubý

Jedeme na Republiku!
K postupu do bojů o Mistrovství České republiky čekalo starší žákyně Studia Sport v letošním roce ještě hodně tvrdé práce. Povedlo se ale skoro
neuvěřitelné. Po dvou lednových turnajích jsme dokázali srovnat dvoubodový náskok Olympu, dostat se do čela 1.ligy a získat jistotu postupu do
první fáze Mistrovství ČR.
Naše hráčky podaly v obou turnajích skvělé výkony a potvrdily očekávání ze začátku sezóny. A tak se v posledním turnaji rozhodovalo už "jen"
o titulu Přeborník Prahy pro sezónu 2011/2012. Shoda okolností rozhodla, že se bude hrát na hřišti Olympu. Studio sport má v ZŠ U obory k dispozici krásnou tělocvičnu a nepsané pravidlo říká, že poslední turnaj pořádá ten, kdo je aktuálně na prvním místě, tedy Studio Sport, ale při pětičlenné skupině 1.ligy jsou nutné 2 tělocvičny, což právě Olymp splňoval. Vzhledem k rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Brdičkova se však nakonec
stejně hrálo v jedné, a tak měl Olymp výhodu domácího prostředí v malé tělocvičně s nízkým stropem.
Naše děvčata nastoupila proti Olympu ve svém prvním zápase, Olymp už měl
jeden na rozehrání za sebou. Je však třeba uznat, že soupeř byl tentokrát o něco
lepší, nám nešlo zejména podání a bloky tak, jako jindy. Rozhodlo se tedy už v
tomto zápase, ostatní soupeře porazily oba týmy 2:0 a pořadí v Praze je tedy
1. Olymp, 2. Studio Sport, 3. Slavia/Kometa.
Mladší žákyně Studio Sport zase dlouho vedly soutěž, postupně ale vinou zranění a nemocí Olymp náskok srovnal. Finále ve slavné hale Olympu v Přípotoční
ulici pak jen potvrdilo pořadí v Přeboru Prahy: 1. Olymp, 2. Studio Sport,
3. Slavia/Kometa, tedy naprosto stejné jako v kategorii starších žákyň.
V dalších soutěžích jsou naše mini suverénně na 1. místě a obhajoba titulu
Přeborníka Prahy je prakticky jistá, kadetky v Přeboru Prahy obsadily konečné
4. místo.
PaedDr. Jiří Baumruk
Studio Sport
www.studiobaumruk.cz

. . . ze sportu
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Zahájení letošní venkovní tenisové sezóny v kolovratském areálu Cihelna
Začíná nová venkovní tenisová sezóna, přicházíme s informacemi, jakým způsobem bude tenisový areál v letošní sezóně fungovat a co může
nabídnout.
Právě v těchto dnech probíhají v přízemí provozní budovy tenisového areálu nezbytné úpravy, které přinesou důstojné zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, možnost bezpečného uložení cenných věcí u správce, WC, sprchy, malá prodejna s tenisovým vybavením, atd., určené nejen
pro stálé hráče, ale i pro širokou veřejnost.
V průběhu druhé poloviny března (jak to počasí umožní) se chystáme provést přípravné venkovní práce, zejména práce na kurtech samotných. I
zde kvalita dvorců a příslušenství dozná změn.
Letošní provoz venkovního tenisového areálu začíná v průběhu měsíce dubna (dle počasí). Srdečně zveme do kolovratského tenisového areálu
jak pravidelné tenisové hráče, tak i širokou veřejnost, od nejmenších až po seniory. Pro všechny jsme zde připraveni s našimi službami.
Rezervace dvorců v rámci celé provozní doby areálu lze obecně provádět u správce:
• telefonicky na čísle 722 30 20 40
• osobně přímo v provozní budově tenisového areálu (v přízemí nebo v 1. NP).
Standardní provozní doba areálu je stanovena následovně:
Po - Pá
8:00 - 21:00 hodin (po dohodě lze i od 7:00),
So - Ne a st. svátky 9:00 – 21:00 hodin.

Ceník pronájmu
dvorců:
jednorázový vstup:
permanentka 10
hodin:

8:00 (7:00) - 13:00

13:00 - 17:00

17:00 - 21:00

120 Kč / 1 hodina

140 Kč / 1 hodina

160 Kč / 1 hodina

100 Kč / 1 hodina

120 Kč / 1 hodina

140 Kč / 1 hodina

(formou
předplatného)

Nabízíme také možnost ranního či dopoledního hraní (současně využíváno pro hraní takzvaně před zaměstnáním, během volna při směnném
provozu, rodičem na mateřské či rodičovské dovolené, atd.). Díky svým výhodám, zejména pak klidnějšímu prostředí, kdy se nejedná o exponovanou denní dobu, získává tato varianta stále více na oblibě.
Dále uchazečům všech věkových kategorií nabízíme výuku tenisu, ať už pro rekreační nebo pro závodní hraní. Výuka probíhá za účasti kvalifikovaných trenérů 2. třídy. Cena za 1 hodinu služeb trenéra činí 350 Kč vč. DPH (60 minut včetně nutné úpravy dvorce).Pokud jste tenis nikdy nehráli,
vybavení Vám na zkušební hodinu zapůjčíme a rádi pomůžeme a poradíme, jak s tenisem začít.
Pro děti a mládež od 5 do 18 let jsme připravili možnost využití tenisové školy SPORTKLUB Kolovraty (TŠ). Program TŠ probíhá v 15-ti výukových
týdnech. Zahájen bude dne 16. 4. 2012 a skončí 28. 9. 2012 (program je přerušen pouze po dobu školních prázdnin, tzn. v měsících červenci a
srpnu).
Standardně výuka probíhá:
Po - Pá 13:00 - 17:00 hodin,
minitenis na minikurzech:
Po - Pá 13:00 - 19:00 hodin.
Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři 2. třídy s mnohaletými hráčskými i trenérskými zkušenostmi. TŠ nabízí trénink jednotlivců nebo skupin s
maximálním počtem 4 hráčů. Rozdělení hráčů do skupin je prováděno po dohodě s trenérem.

Ceník TŠ pro děti a mládež:
1x týdně (15 hodin):
2x týdně (30 hodin):

1 hráč
6 300 Kč
12 600 Kč

2 hráči
3 900 Kč
7 800 Kč

3 hráči
2 850 Kč
5 700 Kč

4 hráči
2 325 Kč
4 650 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, na jednoho hráče a zahrnují i náklady na trenéra, pronájem dvorce a využívané tréninkové pomůcky.
Uvedené ceny jsou pro všechny zájemce konečné, dále nepodmíněné (žádné další příspěvky, povinnosti brigád, apod.).
Uplatnění, případně výše tzv. „storno poplatku“ za zrušenou hodinu vychází z předstihu, s jakým je rezervovaná hodina zrušena:
•
> 24 hodin před zahájením rezervované hodiny = bez poplatku!
•
< 24 hodin, ale > 2 hodiny před zahájením rezervované hodiny = 50% ceny za příslušnou hodinu.
•
< 2 hodiny před zahájením rezervované hodiny = 100% ceny za příslušnou hodinu.
Pro další informace k tenisové škole SPORTKLUB Kolovraty, nebo v případě zájmu o využití jejích služeb, kontaktujte přímo provozovatele a hlavního trenéra, pana Josefa Pěnkavu (telefon: 603 945 303, e-mail: josef.sportklub@seznam.cz), který s Vámi dohodne termín a místo nezávazné
osobní schůzky, za účelem konzultace konkrétních možností, případně společně rovnou dohodnete realizaci dalších nezbytných kroků.

Josef Pěnkava
Nabízíme široké veřejnosti možnost využití tenisového areálu pro soukromé i firemní akce,
jako např. přátelské turnaje, atp. V kombinaci se službami naší nekuřácké klubové restaurace je možné připravit velice zajímavou
kombinovanou akci (oslava / porada / konference / prezentace / obchodní jednání, spojené s dalšími aktivitami
jako např. tenisovým turnajem, rautem, atd.).
Věříme, že Vaše rodina, kamarádi, zaměstnanci, obchodní partneři, takovou příležitost ocení,
a to vše za vynaložení rozumných finančních prostředků z Vaší strany.
V případě zájmu o bližší informace či konzultaci možností, nás kontaktujte prosím na telefonním čísle: 603 945 303,
nebo e-mail: josef.sportklub@seznam.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi v tenisovém areálu Cihelna. Josef a Mirka Pěnkavovi
(placená inzerce)

. . . rébusy pro děti
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Milé děti,
připravili jsme pro vás pár hlavolamů. Vystříhaný obrázek je pro zábavu jeho řešení je ukryto v kdesi tomto čísle Zpravodaje. Napřed luštěte, pak
teprve hledejte ukryté řešení. Vyluštění rébusy „Ptáci” zašlete na info@kolovraty.cz, vítěz bude uveřejněn v černovém měsíčníku. Výhra - kniha.

Vystříhaný obrázek

Ptáci

přiřaď písmenka k číslům, aby byl obrázek správně.

najdi ptáčky bez vlastního stínu.

2
1
3
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Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824
(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
Web: www.jeniksklo.cz

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

N OVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •
• rámování, paspartování •

Přírodní dětské hřiště

Nově vysázené stromy podél
vycházkových okruhů

Rozcestí s odpočívadlem

Vycházkové okruhy

Městská část
Praha - Kolovraty
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