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Jarmark otevřel koncert žáků ZUŠ v kostele

Soubor Coro Picollo potěšil velikonočním pásmem

Malí divadelníci zahráli pohádku Lotrando a Zubejda

Předškoláci pobavili publikum před Infocentrem

JazzBáby nemohou chybět na žádném z jarmarků

Jiří Šlauf předvedl, jak zní lesnická borlice

Soubor Církve bratrské připomenul duchovní obsah svátků

Dětský soubor Vrbina oživil lidové tradice
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VELIKONOČNÍ JARMARK

NA ÚVOD

Editorial

Slovo starosty
Milí čtenáři,

když dvaadevadesátiletá
paní Dita Kosinová začátkem
května vyprávěla kolovratským školákům o svých
útrapách v koncentračním
táboře, přála dětem, aby nic
podobného nemusely zažít. Tato nesmírně čilá
a usměvavá dáma se dodnes ptá, proč předválečné
klidné soužití Němců, Židů a Čechů vyústilo v tak
hrůzný konec, když jsou všichni lidé stejní.
Na její slova jsem si vzpomněla při rozhovoru
s mladým cestovatelem Adamem Komárkem, který
se před několika týdny vrátil z Indie a Nepálu. Při
svém putování se setkával s náboženskou tolerancí
bez zbytečných konfliktů, s uctíváním duchovních
hodnot a také obdivoval schopnost tamních lidí užívat
si život i přes neuvěřitelnou chudobu.
Zdá se, že poučení nemusíme hledat jen v historii,
ale příkladem nám mohou být i dnešní lidé ze vzdálených konců světa.
Příjemné letní dny přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že vás mohu opět pozdravit a informovat o tom, co vše se děje nového.
Pokud byste měli zájem o podrobnější informace, můžete si přečíst zprávu o činnosti
starosty za prvních šest měsíců mého působení (dostupné na www.kolovraty.cz).
Samozřejmě tam není zdaleka vše, ale shrnuji body, které považuji za prioritní.
V únoru jsme společně se starostou Říčan Mgr. Vladimírem Kořenem a dalšími
starosty začlenili některé záměry do ITI projektů (projekty realizovatelné do roku
2020, na které v případě grantové výzvy jsou přednostně vyčleněny finance). Z hlediska Kolovrat považuji za významné především cyklostezky do Uhříněvsi a Ladova
kraje, protipovodňová opatření na Říčanském a Pitkovickém potoce, dále pak parkoviště P+R (žlutě jsou vyznačené projekty přímo související s Kolovraty). Jestliže
vám chybí v tabulce cyklostezka mezi Kolovraty a Lipany, je to proto, že její realizaci předpokládám ještě
dříve, než budou schváleny projekty, které čerpají z ITI.
„Do Prahy na kole“ – etapa 1: Praha Uhříněves – Kolovraty – Říčany
„Do Prahy na kole“ – etapa 2: Říčany – Světice – Mnichovice – Mirošovice
„Do Prahy na kole“ – etapa 3: Říčany – Mukařov
„Do Prahy na kole“ – etapa 4: Světice – Tehov
„Do Prahy na kole“ – etapa 5: Tehov – Struhařov – Ondřejov
„Do Prahy na kole“ – etapa 6: Pitkovický potok – Strančice – Voděrádky – Kuří – Praha Lipany
– Praha Benice – Pitkovice
„Do Prahy na kole“ – etapa 7: Kolovraty – Nedvězí – Královice – Květnice
Vytvoření systému P+R na trati Senohraby – Praha (Mirošovice, Mnichovice, Světice, Kolovraty,
Uhříněves)
Opatření v povodí Říčanského potoka
Opatření v povodí Pitkovického potoka
V březnu se mi povedlo prosadit schválení dotace 9,5 milionu korun Magistrátem hlavního města Prahy
na přístavbu tříd prvního stupně, která nám vyrostla nad železniční tratí v Kolovratech. V červnu předpokládáme slavnostní otevření tohoto pavilonu.
V dubnu jsem jmenoval „staronovou“ šéfredaktorku kolovratských periodik Blanku Oujezdskou. Jsem rád,
že nabídku přijala. Její rukopis byl znát již na minulém čísle Kolovratského zpravodaje. Do budoucna bych
rád, aby byl zpravodaj méně politický a ještě více informativní. V dubnu rovněž proběhlo seznámení občanů
s navrhovanými dopravními změnami v ulicích u železnice. Ze setkání je mnoho podnětů, které zapracováváme do výsledného projektu.
Rád bych zde také poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě kulturních a společenských akcí
v Kolovratech. S mnohými z vás jsem se potkal na vyprodaném koncertu Malina Brothers, Velikonočním jarmarku, Pálení čarodějnic a dalších akcích.
V této souvislosti bych rád požádal četné pisatele anonymů, aby si ušetřili práci se psaním a navštívili mě
buď oficiálně na úřadě nebo se mnou probrali své podněty neoficiálně, třeba při některé z akcí pořádané
v naší městské části. Některé z podnětů v anonymech jsou zajímavé, ale bohužel nemohu odpovědět, když
nevím, kdo je psal. Mnohé podněty se však nezakládají na pravdě nebo jejich prokázání je téměř nemožné.

foto Pavel Klikar

V úplném závěru mi dovolte pozvat vás všechny na Kolovratský parník, který vracíme opět do klidnějších
vod a díky dobrovolným hasičům vypluje opět v plné kráse v sobotu 13. června.
Těším se na vás
Mgr. Klecanda Antonín, starosta MČ Praha-Kolovraty
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ZAMYŠLENÍ MÍSTOSTAROSTŮ

Zástupci starosty mají za sebou perné období,
plné důležitých jednání, ale také příjemných setkávání
Mgr. Kateřina Čuřínová
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že od mého
nastoupení do funkce místostarostky uplynulo půl roku,
nabízí se určitá bilance působení ve vedení městské části.
Chci všechny ujistit, že do
práce pro občany Kolovrat i Lipan dávám já i mí
kolegové maximum možného úsilí.
Součástí našeho volebního programu bylo zlepšit
komunikaci s občany. Pracujeme intenzivně na
zprovoznění nových webových stránek. Infocentrum s knihovnou má novou knihovnici Petru
Homolkovou a „staronovou“ vedoucí Blanku Oujezdskou. Proběhlo setkání s občany týkající se
řešení komplikované dopravní situace v oblasti
kolem železniční zastávky. Další veřejné setkání se
konalo koncem května.
Bohužel není možno odstranit všechny nedokonalosti v naší městské části mávnutím proutku.
Ve zbylém čase tohoto funkčního období nás čeká
spousta práce a já věřím, že s vaší pomocí umožníme Lipanům i Kolovratům, aby i nadále rozkvétaly.

Martin Šusta

V minulém čtvrtletí jsem byl na setkání s místními sdruženími a byl jsem překvapen, kolik různých
spolků u nás v Kolovratech máme. Dvakrát jsem byl
na setkání s občany v Lipanech, kde se probíraly
především otázky související s územním plánem. Je
zajímavé, kolik toho jsem se dozvěděl při osobním
posouzení v porovnání s tím, co jsem třeba
o někom slyšel vyprávět (ale osobně jsem dotyčného neznal). Považuji podobná setkání za důležitá,
protože díky nim si mohu udělat vlastní názor
a dobře se rozhodovat.
V nejbližších dnech (ještě před vydáním tohoto
čísla) proběhne setkání s občany v Kolovratech.
Věřím, že i na tomto setkání se dozvím hodně
o tom, co vás zajímá. V červnu se možná potkáme
na Kolovratském parníku – letos po několika letech
se zbrusu novou maketou.
Pokud budete chtít, pokud vás něco trápí nebo by
vás něco zajímalo – neváhejte se na nás obrátit, ať
už mailem nebo osobně.
A tak jako někdy stačí dobrá písnička, tak…
Velice příjemně jsem byl překvapen nabídkou
koncertů v Klubu U Boudů a jsem rád, že jsme na
tuto aktivitu drobnou částkou z rozpočtu MČ přispěli. Je důležité, abychom podprovali i kulturu.
Přeji vám kopec dobré nálady a ať se vám podaří
vše, co vás napadne.

Mgr. Stanislava Bartošová
Vážené a milí,

adoptoval jsem si pro zamyšlení do tohoto čísla KZ oslovení z rozhlasového pořadu
Tea Jaye Iva. Je to pořad,
který mám moc rád, protože
TJ Ivo pouští pěkné písničky
a vždy mi vylepší náladu – a to jistě uznáte, že není
málo. Někdy i taková jednoduchá věc stačí, abyste
se cítili lépe.
Jsou ale i jiné věci, z kterých mám dobrý pocit.
Jednou z nich je potvrzení toho, že pokud budeme
mít starostu, který bude každý den poctivě pracovat, výsledky se dostaví. Jedním z takových výsledků je dotace 9,5 miliónu Kč, kterou se podařilo
získat na výstavbu nového pavilonu naší ZŠ. Přijďte
se v červnu podívat na slavnostní otevření.
Důsledkem obdržené dotace je i fakt, že rozpočet
naší městské části přestane být napjatý k prasknutí
a budeme si moci dovolit drobné investice (samozřejmě v rámci možností).
Nejdůležitější věcí je vzájemná komunikace –
mezi svými nejbližšími, v pracovním kolektivu,
s přáteli. Zejména to platí pro komunikaci mezi
lidmi, kteří se tak dobře neznají, ale život je svádí
dohromady. V mém případě to je vzájemná komunikace s kolegyněmi a kolegy zastupiteli,se zaměstnanci úřadu a s vámi všemi, našimi spoluobčany.
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Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
pár měsíců od minulého
vydání Kolovratského zpravodaje uběhlo jak voda, přehoupli jsme se pro mnohé do
nejkrásnějšího ročního období. Je to čas změn nejen v přírodě, ale bohaté je také
dění v naší městské části. O mnohém se dočtete na
jiných místech tohoto zpravodaje, proto zde vybírám pouze některé události z uplynulé doby.
Byl čas úřadování, jednání a schůzování
Protože, jak řekl klasik, o peníze jde vždy až v první
řadě, jsem velice ráda, že se vedení naší městské
části podařilo získat od Magistrátu hl.m. Prahy dotaci ve výši 9 milionů na dostavbu pavilonu základní
školy. Tím je výstavba této přístavby v základě dofinancována, nejsme nuceni brát si na dostavbu
půjčku a nemusíme ani bezhlavě rozprodávat obecní majetek. V pavilonu budou umístěny 3 třídy a učit
se v něm bude příští školní rok.
Nemilým překvapením bylo naopak očekávání
platby tzv. kompenzačního příspěvku od firmy
Bemett. Jak si všichni ještě dobře vzpomínáme,
předchozím vedením MČ byla veřejně prezentována
dohoda, že v souvislosti s výstavbou bytových
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domů (jsou to ty bytovky, které se právě staví nad
tratí) a souhlasem s výjimkami získá MČ kompenzační příspěvek, který bude použit na stavbu školy.
Příspěvek jsme dle dosavadních informací očekávali
při zahájení výstavby bytovek (po získání všech
povolení). Zjistili jsme však, že dle smlouvy a dodatků podepsaných bývalým starostou je platba ve skutečnosti podmíněna výstavbou celého „obytného
souboru Donát“, což mají být mimo tyto velké bytové domy ještě rodinné dvojdomky, s nimiž se však
dosud nezačalo. S firmou jsme vstoupili do jednání
o úpravě podmínek splatnosti, a vypadá to, že najdeme společně řešení, které bude pro MČ příznivější.
Po názorových změnách v některých městských
částech se rozběhly aktivity směřující k rychlejší
výstavbě Pražského rychlostního okruhu. V tomto
ohledu budeme především hlídat, aby bylo pro
Kolovraty a Lipany dodrženo to, co se předtím
podařilo vyjednat, a negativní dopad z této stavby
byl na občany pokud možno co nejmenší.
Masivní výstavba Kolovratům nehrozí
Živěji je také v oblasti územního plánování. Pražský
magistrát začal s revizí změn územního plánu, které
tam zůstaly z minulosti nevyřízené. V souvislosti
s tím se nám podařilo zastavit změnu, která měla
umožnit masivní výstavbu mezi Kolovraty
a Uhříněvsí. Nic se tam tedy stavět nebude. Do
obdobné revize vyřízených a nevyřízených změn ve
stávajícím územním plánu a tvorby jejich přehledné
evidence jsme se pustili i v naší městské části
(zejména ve stavební komisi). Paralelně probíhá příprava zcela nového územního plánu Prahy, zvaného
plán Metropolitní. Vzhledem k tomu, že půjde
o dlouhodobý proces, budeme vás s ním seznamovat postupně a tak, jak to bude možné. (Věděli jste
např., že výkres je jako autorské dílo v této chvíli
v podstatě tajný?)
Byl také čas na setkávání…
V březnu proběhlo příjemné posezení s místními
spolky a také setkání s místními podnikateli a sponzory, v dubnu názorově bohaté a potřebné setkání
s občany nad problematikou řešení parkování
v okolí železnice. V květnu se konalo mimo zasedání
zastupitelstva také veřejné setkání zastupitelů
s občany. Jako neformálnější sousedská setkání
můžeme chápat i spoustu společenských a zábavních akcí, které máme v naší obci možnost navštěvovat – ať už to bylo třeba Pálení čarodějnic, tradiční
kolovratský Dětský den, který se letos uskutečnil
v sobotu 30. května, anebo např. Kolovratský parník, na který se můžeme těšit v červnu.
V nadcházejícím pozdnějarním a letním období
nám ze srdce přeji raději co nejvíce takového příjemného setkávání.
Připomínáme termín 6. Zastupitelstva MČ Praha–
Kolovraty: středa 24. června 2015 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti ÚMČ.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informace ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty
1. zasedání – 28. ledna 2015
Půjčka na dostavbu školy:
MČ Praha–Kolovraty souhlasila s podáním žádosti
o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 6 milionů Kč od
MHMP na dokončení projektu tříd pro základní školu.
Splatnost půjčky bude okamžitě po obdržení dotace na
dostavbu prvního stupně základní školy. V případě, že MČ
Praha–Kolovraty neobdrží dotaci na dostavbu školy, bude
muset řešit splacení půjčky prodejem majetku MČ. MČ
Praha – Kolovraty se zavazuje v tomto případě odprodej
majetku a následné splacení realizovat do konce roku 2017.

b) finanční plán hospodářské činnosti
MČ Praha– Kolovraty na rok 2015
výnosy:
3.560 tis. Kč
náklady:
2.820 tis. Kč
hospodářský výsledek:
740 tis. Kč
Odvod finančních prostředků do hlavní činnosti:
2.278 tis.Kč
Grantové programy:
ZMČ souhlasí s protinávrhem grantových příspěvků
v rámci vyhlášených Kolovratských grantových programů pro 1. období roku 2015. Celkem mezi spolky rozdělila 120 190 Kč.

2. zasedání – 25. února 2015
Prodej dvou bytových jednotek:
MČ pověřuje starostu přípravou návrhu řešení prodeje
dvou bytových jednotek v domě čp. 115, ul.
V Tehovičkách, které jsou ve vlastnictví obce hl. m.
Prahy, svěřené Městské části Praha – Kolovraty, a jeho
předložení zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

Sbor dobrovolných hasičů
Spolek Soova (Masopustní průvod)
Spolek Naše Kolovraty (Kolorběh)
Pěvecký sbor JazzBáby
Hudební večery U Boudů
Kroužek irských tanců
Pěvecký sbor Coro Piccolo
Sportovní klub Kolovrátek
Rodinné centrum MACEK
Okrašlovací spolek lipanský
Sokol Kolovraty
Škola Taekwon–Do Chon–ji

9 900 Kč
2 250 Kč
1 750 Kč
3 000 Kč
8 000 Kč
5 500 Kč
6 500 Kč
10 000 Kč
17 290 Kč
4 000 Kč
37 000 Kč
15 000 Kč

Vstup MČ do Svazu městských částí:
MČ souhlasí se vstupem MČ Praha – Kolovraty do
zájmového sdružení právnických osob Svaz městských
částí hlavního města Prahy.
Úprava Jednacího řádu:
MČ schvaluje úpravu Jednacího řádu, která vstupuje
v platnost okamžikem schválení. Čl. 14, bod 2) zní:
V zápise ze zasedání ZMČ se uvádí:
• den a místo jednání, čas zahájení a ukončení
• doba případného přerušení jednání s uvedením důvodů
• seznam přítomných členů ZMČ, omluvených i neomluvených členů ZMČ, seznam dalších přizvaných
osob, u přítomných členů se uvádí i čas přítomnosti,
pokud nebyli účastni po celou dobu zasedání ZMČ
• program jednání
• jména diskutujících, kteří se rozpravy k danému návrhu zúčastnili, s celkovým časem této rozpravy
• podané protinávrhy se jménem navrhovatele
• návrh usnesení, případně pozměňovacích návrhů
a schválené znění přijatého usnesení
• výsledek hlasování k příslušnému usnesení
Průběh zasedání ZMČ je během celého jednání zaznamenáván na záznamovém zařízení. Tento záznam smí být
upraven pouze o údaje, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Odpovědnost za takovou
úpravu nese zapisovatel a schvalují ověřovatelé zápisu.
Zvukový záznam ze zasedání je uložen u tajemníka ÚMČ.
Schválení rozpočtu:
ZMČ schvaluje:
a) rozpočet hlavní činnosti MČ Praha–Kolovraty na rok
2015
objem výdajů ve výši
14.390 tis. Kč
objem příjmů ve výši
14.390 tis. Kč
financování
0
Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace:
MŠ Kolovraty
1 680 tis. Kč
ZŠ Kolovraty
1 300 tis. Kč
DPS Kolovraty
50 tis. Kč

Provedení rozpočtového opatření:
MČ stanovuje kompetenci starosty MČ k provedení rozpočtového opatření v rozsahu: Zapojení finančních prostředků prostřednictvím položky 8115–Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovním účtu do rozpočtu ve výši 3.300 tis. Kč určených na úhradu výdajů
investiční akce „Výstavba nového objektu ZŠ“.

3. zasedání – 8. dubna 2015
Zásady pro prodej bytových jednotek:
ZMČ ruší usnesení č. 9/2014 ze dne 24. 4. 2014
„Zásady pro prodej bytových jednotek Městské části
Praha – Kolovraty“
1) ZMČ ukládá starostovi zahájit jednání se stávajícím
nájemcem bytu o záměru obce revokovat usnesení
ZMČ č. 27/2014.
2) ZMČ bere na vědomí doporučení FV ze dne 30. 3.
2015, byt neprodávat
3) ZMČ doporučuje všechny dohody či zápisy z jednání
MČ a stávajícího nájemce bytu pořizovat písemnou
formou s podpisy obou stran.
Revize změn územního plánu:
ZMČ souhlasí, aby stavební komise dokončila revizi
změn stávajícího územního plánu. ZMČ požaduje, aby
mu výsledek byl předložen.

3) ZMČ ukládá vedení MČ i ÚMČ zajištění organizační
a technické realizace tohoto usnesení.
Smlouvy se budou zveřejňovat v plném znění v elektronické podobě ve vhodném formátu, na webových stránkách či na jiném vhodném místě, a to včetně jejich příloh
a dodatků, kromě následujících typů smluv:
• smlouvy pracovní, DPP a DPČ
• smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního
styku (dodávky energií, smlouvy s bankou)
• smlouvy na pronájem hrobů
• smlouvy nezveřejňované podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
• technické předlohy, návody, výkresy, projektové
dokumentace, modely, výpočty, vzory
V souladu s platnou legislativou se budou anonymizovat
údaje týkající se ochrany osobních dat.
Prodej části pozemku: ZMČ schvaluje úplatný převod
– prodej části pozemku parc. č. 474 – ostatní plocha
v k. ú. Kolovraty o výměře 3 m², označenou jako díl
„d“, který bude sloučen do pozemku parc. č. 481
v k. ú. Kolovraty, za kupní cenu sjednanou dohodou ve
výši 3.690 Kč za jeden m², tj. celkovou kupní cenu
11.070 Kč, předem určeným kupcům.
Volba předsedy redakční rady:
V souladu s ustanovením čl. 3, odst. 2 Statutu
Kolovratského zpravodaje ZMČ:
1) odvolává Blanku Oujezdskou z funkce předsedkyně
redakční rady Kolovratského zpravodaje a potvrzuje ji
ve funkci řadové členky redakční rady,
2) zvolilo do funkce předsedy redakční rady
Kolovratského zpravodaje Petra Bartoše
3) ZMČ tímto schvaluje redakční radu Kolovratského
zpravodaje v tomto složení: Petr Bartoš (předseda),
Tamara Hejč Petrová, Pavel Klikar, Blanka Oujezdská,
Věra Vondrovicová (členové).
Plnění rozpočtu za rok 2014:
1) ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ
Praha – Kolovraty k 31. 12. 2014
Upravený rozpočet 2014 (v tis. Kč)
Příjmy
21.783,70
Výdaje
21.791,30
Saldo příjmů a výdajů:
– 7,60
Plnění rozpočtu k 31.12.2014 (v tis. Kč)
Příjmy
21.838,72
Výdaje
21.384,40
Saldo příjmů a výdajů:
454,32
V procentech:
Příjmy
100,25
Výdaje
98,13
2) ZMČ schvaluje plnění plánu hospodářské činnosti
k 31.12.2014 (v tis. Kč)
Plán
Skutečnost
Výnosy
4.290
4.367
Náklady
2.970
2.956
Hosp. výsledek
1.320
1.411
Odvod do HČ
1.520
1.525
–ouj–, ilustrační foto Pavel Klikar

Zveřejňování smluv:
1) MČ schvaluje zveřejňování smluv uzavíraných
Městskou částí Praha – Kolovraty. Do textu smluv se
bude přidávat doložka, že smluvní strany souhlasí
s tím, že smlouva bude zveřejněna.
2) ZMČ souhlasí i se zveřejňováním dříve uzavřených
smluv v souladu s platnou legislativou.
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Údržba zeleně

Majitelé psů by neměli zapomínat na svoje povinnosti

Ve výběrovém řízení na údržbu veřejné zeleně na
území MČ Praha – Kolovraty v roce 2015 byla
vybrána firma Standol s. r. o. Vybraná firma
nabídla nejnižší cenu.
Sekání intravilánu obce začalo v polovině května
2015 podle zadání smlouvy.

Konec sběru kovových obalů
Magistrátu hlavního města se nepodařilo vypsat
funkční zakázku na svoz a recyklaci kovových
obalů.
Nezdařilo se tím pádem navázat a popřípadě rozšířit pilotní projekt. Koncem května byly staženy
sběrné nádoby ze všech stanovišť v Praze.
V Kolovratech byly umístěny v rámci pilotního
projektu tři sběrné nádoby, a to na kontejnerovém
stanovišti v těchto ulicích: Meduňková, Kupkova
a Albíny Hochové.
Koncepčně je sběr této komodity v hlavním městě
zařazen a ze strany Magistrátu hl. m. Prahy bude
vyvinuto maximální úsilí vypsat výběrové řízení na
svoz a recyklaci kovových obalů.

Uzavření parkoviště za trafikou
Z provozních důvodů bude do 13. června 2015
uzavřeno parkoviště na ulici Mírová (za trafikou).
Děkujeme za pochopení.
Vlaďka Matinová

Naši jubilanti
Ve druhém čtvrtletí roku 2015
oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Reichl Gustav • Šatopletová Anna
Kvasničková Marie
Němec František
Filipová Marie • Kadlusová Eva
Vondráčková Helena
Weidlichová Jana
Chvojka Miroslav • Strádal Zdeněk
Krausová Anežka • Dudová Zdeňka
Paulusová Vlasta • Pěkný Josef
Posejpalová Ivanka • Fantová Libuše
Dynybilová Anna
Kučerová Alexandra
Mészárosová Alena
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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V Kolovratech se žije dobře nejen lidem, ale díky příjemným zákoutím a travnatým terénům
i jejich čtyřnohým miláčkům. V poslední době však pejskaři často zapomínají po svých svěřencích při venčení uklízet. A to i přesto, že igelitové pytlíky jsou k mání u každého z šesti
desítek odpadkových košů. Pokud majitelé psů budu dodržovat následující pravidla, vyhnou
se konfliktům nejen s pořádkumilovnými sousedy, ale i se zákonem.
1. Zodpovědný majitel přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na ÚMČ a zaplatí za něj poplatek. (Tento poplatek upravuje
vyhláška města č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů).
2. Majitel nechá psa vybavit mikročipem nebo tetováním a přihlásí se
do evidence chovatelů psů na Magistrátu hl. m. Prahy. (Pokud se
čipovaný pes zatoulá, lze díky tomuto čipu jednoduše zjistit jeho
majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb.).
3. Majitel venčící svého psa na veřejných prostranstvích obce
dodržuje zásady hygieny a uklízí po něm exkrementy. Sáčky na
psí exkrementy jsou průběžně doplňovány na 61 odpadkových
koších rozmístěných po obci. Výskyt psích výkalů po obci není
dobrá vizitka jak pro majitele psů, tak ani pro obec. (Povinnost
neprodleně uklidit po svém psovi je zakotvena ve Vyhlášce
o čistotě č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy).
4. Majitel nenechá svého psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či k sportovnímu využití. (Dětská
hřiště jsou výhradní zónou dětí, pes tam nepatří).
5. Má svého psa neustále pod dohledem.
6. Naučí psa poslušnosti několika základními povely. (Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení kritických situací).
7. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho na ulici „obtěžoval“. (Ne každému je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o své děti, objeví–li se vedle nich cizí pes.)
Na závěr ještě připomínáme kontakt na útulek pro opuštěné psy, do kterého odchytová služba Městské policie hl. m. Prahy umísťuje volně pobíhající a opuštěné psy:
Psí útulek v Troji, V Zámcích 56, Praha 8 – Troja, tel. 222 02 59 16, 222 02 59 17,
http://upozpraha.cz
Vlaďka Matinová, OSM MČ Praha–Kolovraty

Občané mohou požádat o dotaci na plynový kotel
Majitelé bytů, kteří se rozhodnou topit způsobem šetrným k životnímu prostředí anebo chtějí vyměnit
zastaralý plynový kotel za nové zařízení, mohou nyní požádat o finanční příspěvek z programu Čistá
energie Praha 2015. O dotaci se mohou ucházet do 30. září letošního roku.
Komu je dotace určena:
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických
osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které
v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu do 30. září 2015.
Na co lze dotaci získat:
Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu
plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového
kotle za nový. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Například na
tepelné čerpadlo může dotace činit až 60 tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až
40 tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.
Upozornění: Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z Programu Čistá energie Praha 2015 je vymezena
termínem od 8.6. do 30.9.2015. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/program_cista_en
ergie_praha_2015.html
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Obytná zóna v ulicích nad železnicí se jeví
jako nejlepší řešení, říká František Šlingr
Stavební komise se v jarním období zabývala především otázkou vyřešení přetížené dopravy v ulicích nad vlakovou zastávkou, bezpečností některých křižovatek a dostavbou nového
pavilonu základní školy. O komentář jsme opět poprosili jejího předsedu Františka Šlingra.
Činnost stavební komise je veřejností bedlivě sledována, protože její rozhodnutí jsou prakticky hned vidět.
Rozvoj obce leží na srdci všem obyvatelům Kolovrat. Jak hodnotíte práci komise za uplynulé období?
Musím upřímně říci, že mé představy o práci byly zcela rozdílné. S možnostmi, které mám k dispozici
v soukromém sektoru, se to vůbec nedá srovnávat. Pokud tedy mohu hodnotit naši práci za tento krátký časový úsek, tak pouze z padesáti procent. Za těch pár měsíců jsme si udělali revizi všech řešených problémů
v obci v posledním roce a prakticky všechny máme v současné době již uzavřeny nebo na nich pracujeme.
Které z problémů jste se snažili vyřešit nejdříve?
Jednou z takových věcí byla několikrát diskutovaná křižovatka ulic K Říčanům a K Poště. Pevně věřím, že
až čtenáři budou číst tento příspěvek, tato křižovatka bude již v nové úpravě. Svým charakterem by mohla
být mnohem bezpečnější než doposud. Dále si občané jistě všimli zpomalovacího retardéru před částí
Lipany. Dle mého názoru plní svou funkci beze zbytku, i když připouštím, že někomu se toto řešení nemusí
líbit. A obyvatelům Kolovrat jistě neuniklo umístění některých nových zrcadel na nepřehledných křižovatkách.
Je to část práce stavební komise za těch pár měsíců, kdy funguje v novém složení – a troufám si říci, že je
to dobrý začátek.
Asi nejvíce diskutované téma mezi občany je vyřešení
dopravní situace v ulicích nad vlakovou zastávkou.
Největší prověrkou naší práce je diskuze nad plánovanou změnou dopravy v klidu v ulicích nad a pod železnicí.
Musím říci, že se nejedná vůbec o jednoduchou záležitost
a je mi jasné, že se všem nezavděčíme. Aby bylo toto
téma otevřené pro všechny, nabídli jsme občanům
možnost projednat ho přímo s předsedou komise. Od
doby prezentace v sále u Boudů jsme obdrželi neuvěřitelné množství emailů; řada z nich byla rozesílána snad na
všechny odbory úřadu naší městské části. Některé reakce
mě opravdu překvapily. Nejvíce snad názor, že současný
stav je lepší, než jakékoliv jiné navrhované řešení.
Dospěli jste nakonec k nějakému přijatelnému řešení?
Návrh, který byl prezentován, je výsledkem několika hodin sezení členů stavební komise s odborníkem na
dopravu a dopravní předpisy. Mnoho žádostí občanů či navrhovaných opatření, která jsme obdrželi, byla
velmi blízko i našim otázkám či myšlenkám. Bohužel mnohé z nich není možno pro danou oblast použít.
Prakticky jediné schůdné řešení je právě to, které jsme nakonec občanům představili.

Krátce z činnosti výborů
a komisí zastupitelstva
Kontrolní výbor ZMČ
Členové kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Praha–Kolovraty se na svých pravidelných zasedáních věnovali úkolům, které vyplývají z náplně
činnosti výboru. Je to především kontrola plnění
usnesení zastupitelstva a dodržování právních
předpisů výbory a komisemi včetně úřadu naší
městské části.
Výbor se dlouhodobě zabývá vyřešením kauzy
„konírna U Boudů“ a také procesem nájmu bytu
a následného případného prodeje objektů
v Tehovičkách. Dále se jeho členové soustředili na
oblast využívání nemovitého majetku obce a problematiku podhodnocených a pro obec nevýhodných smluv uzavřených bývalým vedením. Na
pořadu byl také proces připomínek k územnímu
plánu hl.m. Prahy v roce 2008.
Kulturně–mediální komise
Jednou z nejzásadnějších změn, které vyplynuly
z jednání kulturně–mediální komise, je nové personální obsazení infocentra, kde mohou čtenáři
a návštěvníci od května potkávat novou knihovnici
Petru Homolkovou a staronovou vedoucí infocentra Blanku Oujezdskou. Nastala tak situace, kdy se
předsedkyně redakční rady stala zároveň vedoucí
infocentra. Jelikož tuto dualitu statut kolovratského zpravodaje nedovoluje, členové komise byli
nuceni vybrat nového předsedu redakční rady. Po
vzájemné diskusi o vhodnosti kandidátů a jejich
zájmu o tuto funkci byl post nabídnut Petrovi
Bartošovi, který ho přijal.
V minulých měsících komise pracovala na výběru
firmy pro nové webové stránky, které by měly být
v provozu po prázdninách.
–red–

INZERCE

Jaký bude další postup, aby se nápady co nejrychleji převedly do praxe?
Vezmeme všechny připomínky obyvatel a pokusíme se je do návrhu zapracovat. Musím však konstatovat,
že se bude jednat spíše o posouvání parkovacích míst v daných ulicích na základě připomínek lidí k jejich
rozšíření. Navrhovaná obytná zóna zůstává prioritou.
Rád bych upozornil, že ani naše snaha a ani připomínky občanů nemusí vést ke zdárnému konci.
Rozhodující budou dva úplně jiné faktory. A to je projednání na dotčených orgánech a následně výše investice, která bude pro tyto úpravy potřeba. Bohužel bez konceptu, na kterém se v současné době pracuje, není
možné ani jedno stanovisko získat. O dalším průběhu vás budeme informovat na webových stránkách obce.
Můžete zmínit také pár aktuálních informací k dostavbě nového pavilonu školy?
V měsíci červnu by se měl úspěšně zkolaudovat nový pavilon ZŠ. To považuji za úspěch, vzhledem
k tomu, že jsme na začátku roku neměli ani 50% financí potřebných k této dostavbě. Velký kus práce odvedl
nový starosta Antonín Klecanda, když sehnal přes 9 milionů korun na tuto dostavbu. Finanční zabezpečení,
které zmiňovalo bývalé vedení, nebylo totiž zdaleka tak připravené, jak bylo prezentováno. Další poděkování
patří Eduardovi Gožďálovi ze stavebního odboru úřadu, který se o tuto stavbu během její realizace staral.
A jak pokračuje jednání ohledně cesty pro pěší mezi Kolovraty a Lipany?
Pozitivní je, že se touto cestou na příslušném úřadě od začátku roku intenzivně zabývají. Na výsledek si
však budeme muset ještě chvíli počkat. Poslední informace, kterou bych rád zmínil, je plán obce začít
s opravami místních komunikací, z nichž některé jsou opravdu ve velmi špatném stavu.
–ouj–
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Spolupráce s profesionálními
jednotkami funguje
Jednotka SDH vyjela v prvních čtyřech měsících k 17 událostem. Oproti roku 2014 se jedná
o navýšení zhruba o 100%. Na tuto skutečnost
mělo určitě vliv to, že ze strany operačního střediska HZS Praha došlo skutečně k nápravě týkající se vyrozumívání naší jednotky při událostech v naší městské části.
V tuto chvíli spolupráce funguje tak, jak jsme si
ujednali na setkání s představiteli HZS a se starostou naší městské části Antonínem Klecandou.
V prvním čtvrtletí jsme likvidovali 6 požárů.
Ostatní zásahy byly technického charakteru. Pro
naše občany je další dobrou zprávou, že v rámci
mezikrajské výpomoci vyjíždí při závažnějších
událostech do naší obce i jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice v Říčanech.
Naše jednotka přešla na nový svolávací a navigační systém, kdy jsou naši členové zásahové
jednotky informováni o události během několika
sekund. Navíc jsou data o případu včetně nejvhodnější trasy zobrazena na tabletech v zásahových vozidlech a zároveň vytištěna na papír. Za
darování tabletů děkujeme našemu členovi Pavlu
Dejmkovi.
Další důležitou změnou je odchod Ivo Hasalíka
z funkce starosty našeho sboru. Ivo odchází na
vlastní žádost z osobních a rodinných důvodů. Do
doby, než bude zvolen nový starosta, převezme
povinnosti jeho zástupce Michal Oplt.

Poslední změnou je nové telefonní číslo ohlašovny požáru – 725 011 019. Při akutním ohrožení však vždy volejte linku 150 nebo 112.

Požár s tragickým koncem
Ve čtvrtek 19. března 2015 ve 23.25 hod. byl
na operační středisko HZS Praha ohlášen požár
buňky v ulici Do Potoků v části Lipany. Na místo
kromě nás okamžitě vyjely i jednotky HZS Praha
a HZS Říčany. Po příjezdu byl na místě nalezen
majitel objektu, který utrpěl těžké zranění, jemuž
následně v nemocnici podlehl. Likvidace požáru
zabrala zasahujícím jednotkám dvě hodiny.
Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty
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Maškarní ples a Pálení čarodějnic je za námi,
Kolovratský parník teprve vypluje
Mezi aktivity kolovratských hasičů patří kromě ježdění k zásahům také organizování kulturních akcí. První čtvrtletí tohoto roku bylo velmi rozmanité a další
práce nás ještě čeká. Kromě akcí, které pořádáme pravidelně, jako jsou výroční
schůze, hasičský ples a jiné, jsme se letos domluvili, že se postaráme o dvě další.
První akcí byl dětský Maškarní ples, k jehož organizaci se nikdo nehlásil a vypadalo to, že se letos konat
nebude. Jelikož to není náš šálek kávy, tak jsme požádali o výpomoc místní mateřskou školu. Malé překvapení, které si připravily učitelky z MŠ, dodnes budí ze spaní některé členy naší zásahové jednotky. Jsme
zvyklí na ledascos, ale tančit macarenu před plným sálem je hodně i na nás. Nicméně se ukázalo, že tato
kombinace se povedla a děti byly spokojené. Celou akci moderovalo prověřené duo Tomáš Janoušek
a Vašek Pokorný, kterým patří velký dík. Proto bychom rádi poděkovali všem, kdo nám s akcí pomáhal,
a Úřadu městské části za podporu formou grantu.
Další akcí, kde nás podporoval ÚMČ, bylo nedávné Pálení čarodějnic. Zde jsme mohli díky grantu zajistit
pro děti limonádu zdarma a jako dárek reflexní pásky. Věřím, že tento posun k bezpečnostním prvkům ocenila většina rodičů. O čarodějnici se postarala mateřská škola, na nás zbylo postavení hranice a vybudování zázemí.
Ačkoli jsme si řekli, že nebudeme stavět vyšší hranici než loni, stavění šlo tak dobře, že jsme se zastavili až na 4,63 m. Jediné, co se moc nevyvedlo, bylo
počasí. Ačkoli nás deště minuly, tak byla poměrně
velká zima. S tím ale nic neuděláme a jediné, co nám
zbývá, je doufat, že to příští rok vyjde lépe.
Časosběrné video můžete shlédnout na našem webu
www.hasicikolovraty.cz.

Kolovratští hasiči postavili novou maketu parníku
Největší akce nás ale teprve čeká. V sobotu 13. června 2015 se bude konat Kolovratský parník, který pro
ÚMČ organizujeme. Po diskuzích, jak letošní parník směrovat, jsme se domluvili, že bychom se rádi vrátili
k původní myšlence. Tou bylo sousedské setkání, na které rádi dorazí zástupci všech generací. A když
návrat, tak i s parníkem, z jehož paluby hrají Steamboat Stompers. Jak jsme ale bohužel zjistili, původní parník je v naprosto havarijním stavu.
Z původně zamýšlených oprav se nakonec stala stavba parníku nového, kdy ze
starého plavidla zbydou jen plováky.
Ovšem díky této „opravě“ bude zajišteno pódium na několik dalších let.
Návratu k původní myšlence jsme
přizpůsobili výběr kapel a skladbu programu celé akce.
Začneme daleko dříve, než bylo zvykem. Od 13 do 17 hodin se návštěvníci
mohou těšit na program, kde uvidí ukázky hasičské techniky. Účast přislíbily
i pyrotechnické služby Policie ČR. Díky
tomu bude zajištěna atraktivita ukázek
jak pro děti, tak pro jejich tatínky.
Po sedmnácté hodině začne hudební
program, kdy se budou střídat dvě místní
kapely Steamboat Stompers a Jamaron.
Před dvacátou hodinou převezme otěže
kapela Hwězdná Pěchota, která bude
hrát až do ukončení akce. Doufáme, že
se vám bude námi organizovaný
Kolovratský parník líbit.
Aktuality z dění v naší jednotce
můžete sledovat na facebooku nebo
v omezenější formě na našem webu.
za SDH Kolovraty Michal Oplt
Foto: Pavel Klikar
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Všímavost sousedů je nejlepší prevencí proti kriminalitě
Strážníci často řeší konflikty s majiteli špatně parkujících vozidel
Jarní slunce neprobudilo jen přírodu, ale dodalo energii také zlodějům, kteří se specializují na krádeže v rodinných domech
a zahradách. O nahlédnutí do policejní statistiky za poslední měsíce a také o komentář k neúnosné dopravní situaci v ulicích
nad vlakovou zastávkou jsme i tentokrát poprosili velitele kolovratských strážníků Vladimíra Bačáka.
Začátkem dubna měl na svém pozemku nezvanou návštěvu majitel rodinného domu v Měsíčkové
ulici. Zásluhou všímavé sousedky se naštěstí
podařilo „návštěvníka“ od jeho úmyslů odradit
a překazit mu tak plány vniknout do cizího domu.
Zaznamenala městská policie i další podobné případy?
Zhruba o měsíc dříve jsme v nočních hodinách
přijali telefonické oznámení od obyvatele domu
v ulici Pod Zastávkou, že na pozemku sousedního
domu se pohybují nějaké osoby a pravděpodobně
kradou okapy. Hlídka se okamžitě vydala na označené místo, kde na ulici před domem zadržela dvě
osoby, u nichž našla velké množství zdeformovaných měděných dešťových svodů. Lustrací se zjistilo, že pachatelé jsou dvacetiletí hoši, kteří mají ve
svých záznamech již několik desítek střetů se zákonem. Na místo byl povolán kriminalistický technik,
který zajistil potřebné stopy k dalšímu využití
a šetření. Oba „výtečníky“ si následně převzala hlídka Policie ČR. Vyšetřováním vyšlo najevo, že mají
na svědomí vícero krádeží okapů i mimo území
Kolovrat.
V jarních měsících jsme po delším sledování
zajistili také tři drogově závislé osoby. Trojice se
dopouštěla drobných krádeží v zahradách rodinných domů a měla svoje stanoviště nad říčanskou
čističkou.
Ukazuje se, že lidé nejsou navzájem k sobě
lhostejní a zajímá je, co se v jejich bezprostředním okolí děje…
Těší nás, že sousedská starost stále funguje. To,
že někdo kouká na zahradu svého souseda, se
podle našich zkušeností mnohokrát vyplatilo. Dá se
říci, že všímavost je nejlepší prevencí před kriminalitou. Podpora občanů a včasné oznámení podezřelého konání či pohybu osob je pro naši práci velkým
přínosem.
V poslední době obyvatele Kolovrat tíží neúnosná dopravní situace v ulicích nad vlakovou
zastávkou, kdy v těchto místech od rána do večera proudí či parkují cizí vozidla. Jaké jsou vaše
zkušenosti z poslední doby?
Situace je opravdu problematická, nezřídka
nastávají mezi strážníky a majiteli vozidel při následném řešení přestupků i konflikty. Ale máme i dobrou
zkušenost, kdy se lidé nějakým způsobem omezení
na svých právech bezohledností druhých dokázali
za svého strážníka i postavit. Před pár týdny jsme
v ulici Albíny Hochové řešili dopravní kolaps. Auta
byla tak „zaštosovaná“, že jsme museli přikročit
k odtahu špatně parkujícího vozu. Majitele jsme
vyrozuměli, že mu hrozí pokuta a zároveň i odtažení
vozu. Ten se však na místo dostavil dříve než odtahová služba a přestupek s ním byl tedy řešen v blo-

kovém řízení. Svou chybu uznal, uloženou pokutu
uhradil a odtah byl tedy odvolán. Druhý den se mu
zřejmě vše rozleželo v hlavě; podal na postup strážníka stížnost a zároveň žádal o prominutí pokuty.
Nastalo formální prošetřování kontrolními orgány,
do kterého se vložili i obyvatelé domů v ulici jako
svědci. Poskytli další důkazní materiály včetně dalších fotografických záběrů a nakonec se ukázalo, že
postup zakročujícího strážníka byl naprosto v souladu se zákonem. Tento postoj rovněž svědčí o tom,
že lidé nejsou lhostejní. Je to důkaz fungující spolupráce mezi policií a občany. My jim za to děkujeme
a můžeme slíbit, že pokaždé uděláme vše, co bude
v našich silách.
O přetížené dopravě v lokalitě nad vlakovou
zastávkou diskutovali koncem dubna obyvatelé
Kolovrat se zástupci obce a s odborníky na dopravu. Nejvíce jim vadilo, že v okolních ulicích parkují mimopražská auta, jejichž majitelé každé ráno
v Kolovratech přesedají ze svých vozů na vlak
a večer se vracejí. Existuje nějaké řešení, které
by tomuto stavu odlehčilo?
Musím potvrdit, že celková situace s parkováním
ve všech ulicích okolo vlakového nádraží je již delší
dobu poměrně neúnosná a obtěžující pro všechny
jejich obyvatele i řidiče, kteří tudy projíždějí. Určitě
si nikdo nepřeje, aby se naše městská část stala natrvalo odkladištěm
vozidel pro ty, kteří pouze cestují do
práce. Mezi vedením obce a obyvateli se v současné době vede žhavá
diskuse, jakým způsobem tento
nešvar odstranit či maximálně eliminovat. Je třeba si uvědomit, že tento
problém se netýká pouze severní
části Kolovrat, ale i té jižní, až po
ulici Mírovou. Celkové řešení by
mělo být hlavně účinné a co nejméně zatěžující, především pro místní
obyvatele.

značky vcelku akceptují. Tím omezením je právě
parkování, které by se týkalo i jich samotných.
Obytná zóna by měla v podstatě být jistou oázou
klidu. To však jen v případě, že ji respektují všichni
řidiči včetně obyvatel, kteří v ní žijí.
Jaká pravidla musí dodržovat účastníci silničního provozu v obytné zóně?
V ustanovení §39 zák.č.361/2000 Sb, jsou uvedeny všechny povinnosti řidičů v souvislosti s obytnou zónou, které se pokusím trochu zobecnit. Tak
především je zde povoleno stání pouze na místech
označených jako parkoviště. Dále pak řidič projíždějící touto zónou smí jet rychlostí maximálně
20 km/h a musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit. Také jde o místo, kde
mohou chodci používat komunikaci v celé její šířce
a hry dětí na komunikaci jsou povoleny. Dalo by se
říci, že jde o jedno z mála míst na pozemních komunikacích, kde jsou práva chodců a hrajících si dětí
povýšena nad práva řidičů, a takových míst je třeba
si vážit. Jedinou povinnost, kterou mají chodci
a hrající si děti v obytné zóně, je umožnit vozidlu
jízdu. Věřím, že blízká budoucnost ukáže, jaký způsob vedení obce ve spolupráci s občany najde
a nakonec uplatní.
Blanka Oujezdská

Hovoří se o omezení rychlosti,
zákazech zastavení či průjezdu,
o jednosměrném režimu v ulicích,
ale také o vytvoření obytné zóny.
Ke kterému řešení se přikláníte vy?
Ideální asi v tomto případě není
žádné z mnoha zatím navrhovaných
řešení, a to z různých příčin. Každé
s sebou nese nějaké to omezení,
kterému se budeme muset následně
více či méně přizpůsobit. Podle
zatím zjištěných informací a ohlasů,
se obyvatelé dotčených ulic kladně
vyjadřují ke zřízení tzv. obytné zóny
a omezení vyplývající z této dopravní
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V klubovně řádily ježibaby
Trošku neobvykle, už týden před skutečnými čarodějnicemi, jsme uspořádali ty naše mackovské.
Opravdovské ježibaby, některé i s ochočenými krysami, kostmi a na košťatech, se slétly do naší klubovny. Jenže byly to docela fajn baby, připravily si
pro děti spoustu legrace – soutěže, výtvarné dílny,
jeskyni pokladů a navíc i mega velkou vatru na
U rampě, kde každý vyfasoval špekáčka a chleba.
Nechybělo ani jiné občerstvení, hra na kytaru,
spousta zpěvu... A malinovka? Tak ta tekla
proudem. Srdečné díky za podporu MČ Praha–
Kolovraty a prodejně U Chadů za pohotovou donášku buřtíků, když došly! Za rok na viděnou....

Rodinné centrum Macek je už 10 let s vámi
V neděli 18. ledna se sešli všichni současní i bývalí členové Macka v sále U Boudů.
Nejmenší děti narozeninovou párty trávily v klubovně, kde pro ně byl připraven bohatý program. Nejen spousta hraček a soutěží, ale také výtvarná dílnička, v níž si mohly vyrobit skutečného macka na krk.
Odrostlejší děti a hlavně jejich rodiče
si užili „pařbu“ v sále U Boudů. Sešlo
se tu na 50 dětí a minimálně podobný
počet dospělých. Velkou radost jsme
měli z toho, že dorazili i nečlenové
Macka, aby s námi tuto událost oslavili.
Na děti čekaly různé soutěže – asi nejoblíbenější byla soutěž v pojídání čokolády, pokusy (tady měla obrovský
úspěch explodující sopka), výtvarné
dílničky, malování na obličej a také
ukázky prací plastikového modeláře.
Zde si kluci mohli slepit vlastní model
letadélka.
Na všechny přítomné čekal dort s jedlým papírem s logem Macka. Zakládající členky naší organizace
obdržely čestné členství a jedna z nich, Stanislava Bartošová, pronesla dojemná slova a také přinesla velmi
praktický dárek – barevné papíry.
Děkujeme všem, kteří s námi naše výročí oslavili! A také MČ Praha – Kolovraty za finanční podporu.

Mackovské jaro se vydařilo
V neděli 23. března jsme se sešli kolem 15. hodiny u klubovny, kde si děti nejprve vytvořily
pár jarních dekorací. Rozzářené tulipány, kraslice nebo kuřátka na špejli – to je přesně to, na
co jaro slyší.

Zrod kolovratských
van Goghů?
Jako tradičně i letos na kolovratském jarním jarmarku byli vyhlášeni výherci naší mackovské
výtvarné soutěže.
Letos se na téma Děti v Kolovratech sešlo tolik
prací, že nebylo vůbec jednoduché vybrat z nich ty
nejlepší. Nakonec jsme se rozhodli, že udělíme
ještě jednu speciální cenu navíc. A to cenu za
kolektivní práci. S přehledem ji vyhrálo dílo Hrajeme
si na Parkáně, kterou vytvořila školní družina ZŠ
Kolovraty, 1.B. Moc děkujeme MČ Praha–Kolovraty
za finanční podporu soutěže!
Výherci:
kategorie do 6 let:
1. Lucie Střechová
2. Linda Nováková
3. Markéta Pivoňková
kategorie 6 – 7 let:
1. Jáchym Zadražil a Jan Ošlejšek
2. Anežka Pecinová
3. Julie Uhlíková
kategorie 8 – 9 let:
1. Tereza Priskinová
2. Julie Koudelová a Bára Pišová
3. Ondrřej Dundr
kategorie 10 – 12 let:
1. Anna Dundrová
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Pak jsme vyrazili na soutěžní trasu po obci. Děti musely splnit 10 soutěžních úkolů. Asi nejvtipnější bylo
pohlazení sluníčka, aby hřálo čím dál víc. Děti (a když chtěli, tak i dospělí) vylezly po štaflích až nahoru a zde
se snažily aspoň trošku polechtat slunce. Po splnění všech jarních disciplín čekala na ně sladká odměna –
strom lízátkovník. Když si poté vyrobily i svou vlastní moranu, mohly jí u stánečku s občerstvením vyměnit
za opečený špekáček. A to bylo něco! Po dlouhé zimě přijde do zlatova propečený buřtík celkem k chuti.
Úplně na závěr děti dostaly za splnění úkolu a za vyrobení morany ještě odměny – holčičky něco pěkného
pro svou krásu a kluci záložky do knížky.
Tak za rok zase na Vítání jara na viděnou! Děkujeme MČ Praha – Kolovraty za finanční podporu této akce!

Maškary okořeněné Valentýnem
Na svátek svatého Valentýna se v kulturním sále restaurace U Boudů sešly děti z celých
Kolovrat. RC Macek zde totiž pořádalo tradiční karnevalové veselí. A tentokrát navíc okořeněné právě Valentýnem.
Hned u vchodu na děti čekaly výtvarné dílničky, kde si malí i velcí mohli
vyrobit nějaký ten dáreček pro toho,
koho mají rádi. A tak šikovné ručky
vyráběly kytičky z papíru, korálky ze
slánek nebo srdíčka na drátkách. Na
děti čekala i řada soutěží. Musely přejít
přes potok plný dravých ryb, zdolat
překážkovou dráhu s kuličkou na břichu jako neblaze známý brouk hovnivál, namalovat obrázek poslepu nebo
sníst bez pomoci rukou piškot ze stolu.
Legrace to byla náramná, zvlášť když
děti plnily úkoly ve svých maskách.
Takové princezny s vlečkou měly na překážkové dráze co dělat, aby ji zvládly...
Za splnění všech úkolů dostaly holčičky překrásné čelenky do vlasů a kluci autíčkové knoflíky, všichni pak
časopisy. Následovala tombola, tanec, cvičeníčko v maskách a na závěr volba nejlepší masky. Porota ale
moudře a spravedlivě rozhodla, že všechny masky byly naprosto úžasné! Proto dáreček dostal každý, kdo
přišel v převleku. Akci podpořila Městská část Praha–Kolovraty.
za RC Macek Petra Schoulová
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V září by se mohly otevřít i čtyři první třídy
Zápis do prvních tříd, školní ples, tradiční Den zdraví, úspěchy žáků v soutěžích i v přijímacích zkouškách na gymnázia – to je jen pár akcí, kterými žila Základní škola v Kolovratech v jarních měsících letošního roku. Podrobněji informuje ředitelka školy Vladimíra Neklapilová.

ZŠ připomíná:
Hra na školu:
3., 10. a 17. června, vždy od 16.30 hod.
Přihlášky do ŠD: 1. – 19. června
Poslední kontejner na papír: 1. – 8. června

První větší akcí ve 2. pololetí byl zápis do budoucích 1. tříd, který se uskutečnil ve dnech 3. – 5. února 2015.
Opět jsme navázali na oblíbenou pohádkovou tematiku a děti plnily úkoly zpestřené postavičkami z oblíbených
večerníčků. K zápisu se dostavilo neuvěřitelných 91 dětí. V současné chvíli tedy můžeme počítat se třemi či
čtyřmi prvními třídami – konečný počet bude jasný po uzavření řízení o odkladech. Personálně i prostorově
máme vyřešeny obě varianty. Budoucí prvňáčci si na školu zatím pouze zahrají v termínech 3., 10. a 17. června, kdy proběhne oblíbená Hra na školu.
V pátek 20. února 2015 se konal tradiční školní ples, tentokrát formou maškarního bálu. Dle řady pozitivních
zpětných vazeb návštěvníků plesu lze říci, že se velmi vydařil a splnil svůj účel – přátelské setkání, tanec, zábava a v neposlední řadě pomoc škole. Oblíbenou dražbou škola získala 13 900 Kč. Ke skvělé atmosféře přispěla
mimo jiné pomoc některých rodičů našich žáků, spolku Naše Kolovraty a samozřejmě skvělý moderátorský
výkon pana Václava Pokorného.
Jarní měsíce byly doslova nabité akcemi
V březnu proběhl tradiční Den zdraví, který připravujeme každoročně ve spolupráci s VOŠZ z Prahy 4,
ul. 5. května. Letošní ročník byl obohacen participací České Pojišťovny, díky níž se mohli žáci podívat do přistavené sanitky a diskutovat s posádkou záchranné služby. Obsahem Dne zdraví byla témata: zástava krvácení,
zlomeniny, výživa, Péťa a Petruška, návštěva u lékaře, zoubky. Jaro jsme přivítali Dnem barev a Den Země žáci
oslavili pestrým programem v centru Čapí hnízdo.
Opět jsme se zapojili do matematické soutěže Klokan. Ve školním kole v kategorii Cvrček zvítězil Mirek
Danda, na 2. místě Vojta Ďoubal a na 3. místě Vojta Kolman. V kategorii Klokánek získal první místo Jáchym
Kubias, druhé místo Zuzana Červenková a jako třetí se umístil Marek Ďoubal.
Dne 24. února 2015 proběhlo školní kolo turnaje v dámě. Soutěž pro školu připravila Česká federace dámy, ve
spolupráci s Domem UM. Hlavním rozhodčím soutěže byl mistr České republiky pan Václav Křišta. Po tvrdém boji
se nejlépe umístili: 1. Filip Slanina (5. A); 2. Mirek Danda (3. C); 3. Lukáš Bartoš (5. B). Vítězové postoupili do pražského finále v Domě UM, kde se z 28 účastníků Filip Slanina probojoval na 7. místo a Mirek Danda na 12. místo.
Ani ve sportu jsme nezaháleli. Vybraná děvčata ze 4. a 5. tříd se zúčastnila turnaje ve vybíjené na ZŠ Hostýnská
v Praze 10. Děvčata hrála velice dobře a po vyčerpávajících čtyřech zápasech vybojovala bronzovou medaili.
Kolovratští školáci mají talent
V dubnu se 19 našich žáků účastnilo přijímacího řízení na víceletá gymnázia. Přijato bylo 12 žáků, a to
především na gymnázia Voděradská a Omská. Ostatní žáci přestupují na 2. stupeň z většiny na ZŠ U Obory
a ZŠ bří Jandusů v Uhříněvsi.
V pátek 15. května se konala již tradiční žákovská soutěž Škola má talent. Tuto soutěž každoročně organizují
samy děti, tentokrát třída 5. A pod vedením p. uč. Libuše Novákové. Akce se velmi vydařila, ač bylo pro porotu
velice těžké hledat mezi všemi talenty ten NEJ. Po dlouhém sčítání bodů a názorů poroty zvítězila Natálie
Bašková se svým vystoupením aerobiku, na druhém místě se umístila Alex Dupuy, která zahrála skladbu na
akordeon a na třetím místě skončila se skvělým přednesem básně Lucie Pokorná. Zvláštní cenu poroty získala
naše kapela Rockovraty pod vedením pana učitele Bartoše.
V prvním červnovém týdnu vyvrcholí sběrová soutěž Pražských služeb. K dnešnímu dni škola z odevzdaného
papíru získala téměř 100 000 Kč a v soutěži se držíme dlouhodobě na vynikajícím prvním místě. Všechny takto
získané finanční prostředky budou využity na zvýšení úrovně vybavení školy. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže (jednotlivců a tříd) proběhne 25. 6. 2015 v tělocvičně školy.
A co chystáme v nejbližším období?
Vše se točí kolem dokončování nových učeben – díky skvělému přístupu MČ Praha–Kolovraty tak budou
naši žáci od školního roku 2015/16 využívat také nové kontejnerové učebny na ulici Albíny Hochové. V těchto
učebnách počítáme také s umístěním tří oddělení školní družiny. Ač je zajištění výuky v několika budovách
logisticky velmi náročné, má i své výhody klidnějšího prostředí pro děti.
Od 1. srpna bude Základní škola provozovat také tělocvičnu. Dle dohody s MČ budou zachovány všechny
pronájmy spolků. Může dojít pouze k menším posunům v souvislosti s nutností zajistit výuku tělesné výchovy
pro větší počet tříd. MHMP schválil naše žádosti na dotace v oblasti prevence rizikového chování dětí a na další
vzdělávání pedagogického sboru v celkové částce 50.000 Kč. V současné době tedy připravujeme preventivní
bloky pro žáky na příští školní rok a vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního rozvoje. Žádosti o další dotace
(environmentální stanoviště a venkovní učebna, zabezpečení budov školy) jsou ještě ve fázi zpracovávání.
Loučí se s námi žáci dalších 5. tříd a na rozloučenou připravují pro mladší spolužáky 26. června dopoledne soutěží,
tzv. Den páťáků. S páťáky se pak slavnostně rozloučí vedení školy a za městskou část pan starosta 29. června 2015.
Od 1. června 20015 přijímáme přihlášky do školní družiny. Úřední hodiny, kritéria, přihlášku a další pokyny
zájemci naleznou na webových stránkách školy.
Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Mgr. Vladimíra Neklapilová
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Zahradní slavnost ve školce
V pátek 15.5.2015 nám počasí přálo, a tak se
mohla uskutečnit již druhá Zahradní slavnost ve
školce. V 17 hodin se branka do školky neuzamkla, ale naopak otevřela, abychom mohli na zahradě přivítat děti s rodiči, prarodiči a sourozenci.
Tentokrát jsme připravili 6 stanovišť, kde si děti
mohly procvičit řadu vědomostních, pohybových
i zábavných úkolů. Společnými silami jsme potom
dokončili „hmatový chodníček“, do kterého jsme
umístili kamínky, písek, kůru a šišky s cílem
vyzkoušet si chůzi naboso po různých materiálech.
A to si hned mnohé děti i jejich rodiče také vyzkoušeli. Děkujeme rodičům za přípravu pestrého
a chutného občerstvení. Zvláštní poděkování patří
panu truhláři Jaroslavu Valterovi za přípravu dřevěného rámu na chodníček a panu Miloši Pasekovi,
který připravil terén pro jeho umístění do trávníku.

Nezbývá než se těšit na na 3. Zahradní slavnost, která bude mimořádná, neboť v roce 2016
naše školka oslaví 70 let svého fungování.
Ing. Mgr. Michaela Konečná
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Nadějná tenistka Karolína Nováčková
se stala mistryní republiky

Děti z Kolovrat hrají
v úspěšných muzikálech

Začátkem roku se dvanáctiletá Karolína Nováčková, nadějná tenistka TK Sport Kolovraty,
stala mistryní ČR v kategorii mladších žákyň. Pro mladou dívku i pro její trenéry a další lidi,
kteří tvoří pro mladé tenisty kvalitní zázemí, je to velký úspěch, a proto jsme ji při této příležitosti poprosili o krátký rozhovor.
Jaké byly tvoje první pocity, když jsi uhrála
poslední fiftýn a stala ses mistryní republiky?
Byla to obrovská úleva, protože na mě byl poměrně
velký tlak. A také jsem měla samozřejmě ohromnou
radost.

Co musí hráč tenisu obětovat, aby byl v „bílém“
sportu úspěšný?
Myslím, že se nemůžete věnovat závodně dvěma
zálibám. Prostě si musíte velmi brzy vybrat to, co
vás baví nejvíc, a do toho pak jít naplno.
Předpokládám, že trénink je hodně časově
i fyzicky náročný. Můžeš nám popsat, jak vypadá
tvůj „týdenní tenisový rozvrh“?
Tréninky mám denně od úterý do pátku, ve středu
dvě hodiny na Spartě, ostatní dny sólovou hodinu.
K tomu pak ještě fyzičku nebo cvičné zápasy, tzv.
sparingy. O víkendu hraji turnaje, a pokud se mi
v nich daří, dohrávám je v pondělí a někdy i v úterý.

Mýdlový princ

Máš čas i na nějaké další koníčky?
Ráda lyžuji, plavu, hraji stolní tenis, floorbal, jezdím na ledních i kolečkových bruslích nebo na
kole. Žádný z těchto sportů už ale nedělám na
vrcholové úrovni jako tenis. No a k tomu všemu
chci být úspěšnou studentkou na gymnáziu, což
se mi zatím daří.

Očekávala jsi takový úspěch?
Jelikož jsem byla první nasazená, tak všichni kolem
mě měli velká očekávání. Já sice také, ale nějaká ta
nervozita nebo obavy tam určitě byly.
A jakého dalšího svého úspěchu si ještě vážíš?
Velmi si vážím možnosti reprezentovat Českou
republiku ve finále juniorského Fed Cupu v Anglii
letos v únoru potom, co náš tým zvítězil v naší kvalifikační skupině.
Toužila jsi už jako malá stát se tenistkou?
Ano, mým velkým vzorem byla Petra Kvitová. Ale
teď se mi víc líbí Maria Šarapovová. A v mužích
Rafael Nadal.
Kdo tě do tenisového klubu k trenérce paní Haně
Vlastníkové přivedl?
Rodiče, když mi byly čtyři roky.

Kdyby se tě kamarádi zeptali, jak se stát dobrou
tenistkou, co bys jim poradila?
Základem je dobré zázemí, skvělí trenéři jako mám
já, obětaví rodiče, kteří vás ve všem podporují,
a vůle dřít.

Kapka medu pro Verunku

Čím bys chtěla být, až budeš dospělá?
Momentálně ještě nevím, třeba lekářkou nebo právničkou. Anebo možná tenistkou.
A jaké jsou tvoje další tenisové cíle a plány?
Teď pojedu na několik mezinárodních turnajů, třeba
od 11. května hraji ve Francii. V červenci mě čeká
letní mistrovství republiky, ve kterém bych chtěla
být stejně uspěšná jako v zimě. No a od října
odstartuji novou sezónu ve vyšší kategorii – ve
starších žákyních.
Držíme palce a přejeme hodně úspěchů.
Blanka Oujezdská

Antoinetta – Královna Francie

Soutěž s KAPKOU MEDU PRO VERUNKU o tři CD podepsaná hlavními hrdiny muzikálu
Tři králové, tři královny, dva princové, jeden myslivec, královna přírodních sil, tři vodníci, šest čertů, tři bludičky,
tři víly, jedna ježibaba a další pohádková havěť – to všechno najdete v rodinném muzikálu Kapka medu pro
Verunku. Příběh o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to bylo anebo mohlo být dál v království Popelky,
Zlatovlásky a Hloupého Honzy.
Hrají: Bára Basiková, Martina Pártlová, Michaela Nosková, Jiří Zonyga, Jiří Štědroň, Kamil Střihavka, Felix
Slováček ml., Miroslav Hrabě a také Filip Vlastník, Kateřina Průšová, Veronika Boháčová a další.
Soutěžní otázka: Co ztratila Popelka na plese?
a) Mobil
b) Střevíček
c) Korunku
Odpovědi posílejte na adresu: web.periodika@kolovraty.cz
Tři nejrychlejší dostanou CD Kapka medu pro Verunku, které na ně budou čekat v Infocentru s knihovnou.
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Svět je velké jeviště aneb Divadlo nás baví
Jaro je v plném proudu! Vyndat z garáže kolo, kolečkové brusle, vyrazit na výlet, vylepšit známky ve škole. Do toho nějaký ten kroužek,
angličtina, keramika… a o víkendu odjet k babičce nebo zajít do kina. Klasický scénář většiny školou povinných dětí. Ale může to být i jinak.
Pečlivě se připravit a uspět mezi desítkami talentovaných dětí na konkurzu, prostudovat scénář, naučit se roli a mnohdy i náročnou taneční
choreografii. Denně zkoušet v tanečním sále, později přímo v divadle, dojít zdárně k premiéře a několik dalších měsíců trávit víkendy i všední
dny na jevišti. Na keramiku čas zůstává, s kinem je to už horší. Ale vyměnit divadlo za kino nebo návštěvu kamarádek? Nikdy!
Být součástí divadelní rodiny je zážitek na celý
život – a děti, které mají velkou dávku talentu, trošku toho štěstí, ale především vrchovatý džbán
píle, si cenné zkušenosti odnesou do dalšího života. Musí se naučit disciplíně a v neposlední řadě
vyrovnat se i s určitou dávkou popularity ve svém
okolí a s pocitem, že jsou v něčem výjimečné. Jak
vidí své působení na prknech, co znamenají svět,
to nám prozradily samy „herecké“ děti z Kolovrat.

roli Cosette, měla jsem největší radost v životě.
Zkoušení bylo super a poznala jsem nové lidi.
• Filip: Na konkurzu je vždycky hodně dětí. Musíme
zazpívat písničku, hrát něco ze scénáře a taky tancovat. Když nic nezkazíme, tak nás vyberou. Potom
pořád zkoušíme, až se pan režisér rozhodne, že to
umíme a hrajeme na premiéře.

Tereza Neradová, 13 let, Veronika Boháčová,
12 let (vpravo) a Filip Vlastník, 6 let (vlevo) jsou
těmi, pro které se trávení volného času v divadle
stalo naprostou samozřejmostí a součástí jejich
života. Veronika, která aktuálně tancuje v muzikálu
Kapka medu pro Verunku, svou divadelní dráhu
začala v divadle GOJA Music Hall, kde ztvárnila roli
malé Cosette v muzikálu Bídníci. Tereza ve stejném
představení a ve stejném divadle hrála kluka
Gavroche. V současné době účinkuje v divadle
Hybernia v muzikálech Antoinetta–královna
Francie a Přízrak Londýna. Nejmladší z „herecké
rodiny“, šestiletý Filip, poprvé okusil divadlo
v muzikálu Mata Hari a nyní účinkuje v divadlech
Hybernia a Broadway, kde hraje dětské role
v muzikálech Kapka medu pro Verunku, Antoinetta
– královna Francie, Tři mušketýři a Mýdlový princ.
Tereze, Veronice a Filipovi jsme položili několik
otázek a bylo hned jasné nejen to, že děti divadlo
opravdu milují. A že nestačí jen pěvecké nadání
a komediální talent, ale že se za takovým úspěchem skrývá často spousta dřiny a úsilí.

Co si myslíš, že ti divadlo dává a co ti naopak
bere?
• Tereza: Dává mi skvělý pocit, že dělám něco, co
mě baví a někomu dalšímu se to třeba líbí. A taky
vím, že když něco chcete dokázat, tak musíte na
sobě hodně pracovat – a ono se to povede. Ani
nevím, jestli mi něco bere. Myslím, že nic.
• Veronika: No, dává mi příležitost rozvíjet svůj
talent. A bere mi čas, ale nevadí mi to.
• Filip: Mám tam kamarády a kamarádky a chodíme spolu na zmrzlinu vedle divadla nebo ven.
Jaké jsou tvé další zájmy a záliby? Máš vůbec
čas na další koníčky?
• Tereza: Čas mám, hraju na klavír, zpívám v Coro
Piccolo, chodím na tancování a na dramaťák.
• Veronika: Kromě zpívání v Coro Piccolo chodím
na dramaťák, dvakrát týdně mám tanec a hraju na
klavír v zušce.
• Filip: Nejvíc mě baví kroužek Věda nás baví.
Potom mám tenis, angličtinu, zpívání, dramaťák
a tancování. A ještě chci hrát na elektrickou kytaru.

Jak svýma očima vidíš vlastní cestu na divadelní jeviště, tedy od konkurzů až k premiéře.
• Tereza: Konkurzy jsou vždy dost napínavé, určitě
je tam tréma i strach, že vás nevyberou. Taky se mi
to stalo. Do Bídníků mě nejdřív nevybrali, ale za půl
roku jsem ve stejném muzikálu získala roli
Gavroche. Nejdřív jsem brečela kvůli neúspěchu
a potom štěstím. Za tu roli jsem moc vděčná.
• Veronika: Konkurz na Bídníky trval skoro půl roku
a procházeli jsme několika koly. Když mě vybrali na

Jak na tvou „roli“ dětského herce reaguje
okolí, kamarádi ve škole?
• Tereza: Tak někdo třeba malinko závidí, ale asi
každý někdy trochu závidí. Ve škole mám skvělou
kamarádku a ona mě moc podporuje. Nejlíp se cítím
ve sboru, protože tam hraje v divadle hodně dětí a je
to pro nás normální.
• Veronika: Vědí o tom, ale nezměnili se. Pořád po
mně chtějí, abych zpívala.
• Filip: Já nevím, ve škole to nikdo nezná.

Jaký je tvůj největší či nejvtipnější zážitek spojený s divadlem?
• Tereza: Jednou jsem na jevišti ztratila botu, měla
jsem kostým Marie Terezie a pod tou dlouhou sukní
jsem se pořád snažila tu botu během tancování
nazout. Takže jsem šmátrala nohou kolem sebe
a vypadalo to legračně.
• Veronika: Občas se stane, že někomu na chvíli
vypadne text. Všichni potom musíme improvizovat.
Někdy jsou z toho fakt vtipné scény a bavíme se my
na jevišti i diváci.
• Filip: Divadelní skřítek, ten nám vždycky nosí něco
do šatny, když dohrajeme. Nikdy jsem ho neviděl. Je
buď moc malej anebo má v zákulisí tajný cestičky.
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Jaká je tvá nejoblíbenější kniha, divadelní
představení, herecká nebo pěvecká osobnost a na
jakou kulturní událost byste pozvali čtenáře
Kolovratského zpravodaje.
• Tereza: Knížky mám ráda a nemám nějakou nejoblíbenější. Nejlepší muzikál jsou Bídníci a Fantom
opery. Zpěvačka je nejlepší určitě Marie Rottrová
a z divadla třeba Monika Absolonová. Z herců mám
ráda třeba pana Pavla Soukupa a moc fajn je Roman
Vojtek. A milí čtenáři Zpravodaje, zvu vás všechny
do divadla Hybernia na muzikály Antoinetta – královna Francie a Přízrak Londýna. Oba jsou moc
bezva.
• Veronika: Moje nejoblíbenější kniha je Lotka
z rošťácké uličky. Nejoblíbenější divadelní představení je Les Misérables. Ráda mám Christinu
Aguileru a Marii Rottrovou. Pozvala bych je na
vážnou hudbu do Rudolfina a děti na muzikál Kapka
medu pro Verunku.
• Filip: Knížka Úžasný svět dinosaurů, divadlo
Kapka medu pro Verunku, nejlíp ze všech na světě
zpívá moje sestra Julie a Pepa Vojtek z Kabátů.
Z herců mám rád pana Vašuta. Pozval bych všechny
na výstavu drahokamů, protože tam je kostra dinosaura. A do divadla na Mýdlového prince, protože
tam je legrace.
Blíží se konec školního roku. Jak náročné je
skloubit hraní v divadle se školou?
• Tereza: Ve škole chybím jen tehdy, když se zkouší. To je potom třeba dva měsíce v jednom kuse, ale
nemám problém. Učím se i na zkouškách a vím, že
si musím vždy všechno doplnit.
• Veronika: Se školou zatím problém nemám, na
zkouškách jsme se prostřídali a představení hrajeme o víkendech.
• Filip: Ve škole se neučíme nic těžkýho. Mám hodnou paní učitelku a ta mi ještě nedala ani jednu
pětku.
Čím chceš být, až vyrosteš?
• Tereza: Teď určitě chci zpívat a hrát divadlo, ale
dřív jsem chtěla být třeba zubařkou. Takže kdo ví, co
budu chtít třeba za 10 let.
• Veronika: Zpěvačka, herečka, tanečnice.
• Filip: Paleontologem anebo závodníkem ve
Formuli 1.
Zanedlouho dětem začínají velké letní, ale
i divadelní prázdniny. Na otázku, jak se na ně
těší, odpověděly všechny tři stejně: Těšíme se
moc, ale ještě víc se těšíme po prázdninách do
divadla.
za rozhovor děkuje Kateřina Vaňková
foto Petr Marek a Petr Novotný
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Obnovený masopustní průvod

Malina Brothers – elita folku, bluegrassu i country

V sobotu 21. února se po několika letech opět
konal v naší obci masopustní průvod, který
pořádal Vzdělávací spolek Soova.
V průvodu šly na dva tucty zpěváků a hudebníků
v maskách a přidala se ještě stovka místních
i přespolních účastníků. Po Mírové se tak vinul
pěkný pestrobarevný had lidí, kterému vévodila
postava tlustého Masopusta, hubeného Půsta,
fešáků trumpetisty a bubeníka. K tradičním maskám patřili kominík, medvědi, selky, ženich, který
postrádal nevěstu, ale po cestě se oženil s bábou
s nůší, husar na koni, mlynář a mnoho dalších.
Průvod obešel několik stavení, kde muzikanti
a hlavně zpěváci předvedli, co se pilně naučili pod
vedením sbormistra Jakuba Sršně. Za své výkony
byli štědře odměněni výslužkou. Finále se odehrálo u kašny, kde se přel o moc Masopust s Půstem.
Masopust pochopitelně prohrál a předal vládu
mravokárnému Půstovi, který na závěr všem zkalil
hlavy popelem a zakázal na 40 dní veselí i tučné
–js–
jídlo.

Druhá tráva, Poutníci, Pavel Bobek, Katka García, Cop, Lenka Filipová, Věra Martinová,
Žalman, Pavlína Jíšová, Spirituál kvintet… Mohli bychom pokračovat ve výčtu vynikajících
kapel a muzikantů, se kterými členové Malina Brothers hráli či hrají. Na začátku bylo jamování jen tak pro zábavu někde v Náchodě. Dnes se o nich dočtete, že se scházejí vždy jednou
do roka na koncertní šňůru, ale ten zeměpisně nejbližší si mohli jejich příznivci poslechnout
poslední dubnový pátek v Kolovratech v restauraci U Boudů. Nám se podařilo zastihnout nejzkušenějšího člena kapely Luboše Malinu při zkoušce a položit mu několik otázek.
Luboši, je o vás známé, že jste spoluzakladatel
a kapelník Druhé trávy, vyhledávaný producent,
několikrát vyhlášený banjista roku. Podílel jste se
na deskách Lenky Dusilové, skupiny Kabát nebo
Mig 21, desky Pavla Bobka, k tomu jedete koncerty.
Prozraďte, jak se tohle všechno dá zvládnout, kde
na to berete čas a zda vůbec někdy odpočíváte.
Abych to uvedl na správnou míru, na zmíněných
deskách jsem pouze hostoval, ale hudbou se živím
celý život a zvládnout to prostě musím. Odpočívám,
když zrovna nehraju, což je, zejména začátkem roku,
poměrně hodně. Dokonce mám čas jet vždy v lednu s rodinou na hory.
Když se řekne jméno Luboš Malina, každý si okamžitě vybaví Druhou trávu, ale jen málokdo ví, že jste
také výtvarníkem a tiskařem – a to velmi dobrým. Dokonce o vás vím, že jste jediný, kdo vytiskl dílo
Bohuslava Reynka. Jak se vůbec něco takového přihodí?
Nejsem jediný, kdo tiskl z Reynkových destiček, ale jsem pravděpodobně poslední, komu je svěřili jeho
synové Daniel a Jiří, kteří vloni na podzim zemřeli. Už je to mnoho let, co jsem objevil dílo Bohuslava Reynka
a propadl kouzlu jeho obrázků. On je také důvodem, proč jsem před šesti lety začal sám dělat grafiku.

Kol–or–běh už potřetí
Letošní třetí ročník Kolovratského orientačního
běhu se konal v sobotu 18. dubna. Organizátoři
ze spolku Naše Kolovraty přišli opět s novým
schématem závodu.
Závodníci tentokrát sledovali trasu zakreslenou
v mapě a v cíli určovali, ve kterém místě viděli
pohledy ukázané na fotografiích. Závodu se účastnilo 52 závodníků, kteří se nezalekli teplot jen
lehce nad bodem mrazu. Již tradičně většinu
závodníků tvořily děti a – jak kdosi poznamenal –
„dětem zima nebývá“. Jen někteří dospělí působili
trochu prokřehle. Prostor startu a cíle na hřišti
s U–rampou příležitostně bombardoval bonbóny
létající stroj sklízející obdiv malých i velkých.
Vítězové v dětských kategoriích si letos kromě
čokolády odnesli vstupenky do muzea voskových
figurín Grévin a do Království železnic.
Organizátoři děkují za podporu akce naší městské
části a těší se na další kolovratské sportovní akti–jk
vity.

Jste tzv. multi–instrumentalista. Hrajete na akustické a elektrické banjo, irské píšťaly, klarinet, tárogató,
saxofon, mandolínu, kytaru. Zapomněli jsme na něco?
Zapomněli jste na kaval, ale je pravda, že to je nástroj, na který hraju teprve pár let a moc ho zatím nevyužívám. Je to pastýřská píšťala z Bulharska, kam se pravděpodobně dostala z Afriky přes Turecko a je to jeden
z nejstarších hudebních nástrojů na světě. Používá se zejména v balkánské muzice. Hrál jsem na něm pár
tónů i na CD Pavla Bobka, Druhé trávy, skupin Garcia nebo Kon Sira.
V čem se liší jednotlivé nástroje, myslím tím pro vás osobně, když na ně hrajete?
Já si pro sebe dělím nástroje na strunné a dechové. Vystudoval jsem klarinet, ale vedle něj jsem se sám učil
na banjo, které mě fascinuje už od mých třinácti let. Díky klarinetu pro mě není takový problém naučit se na
další dechové nástroje, u kterých mě zase baví zvuk a dlouhý tón.
Jak vůbec vypadá takový běžný den hudebníka s takhle širokým záběrem?
S touto otázkou jsem si vzpomněl na dokument o Bohuslavu Reynkovi, kde on odpoví: „Normálně, jako každej druhej. Ráno vstanu, zatopím, uvařím brambory pro prasata, pak vzbudím Daníka... a když mi vybyde
trochu času, tak škrabu destičky.“ Já vstávám později, kolem deváté, už je zatopeno, prasata krmí moje
žena. Dopoledne většinou cvičím, převážně na banjo, odpoledne vyřizuju potřebné věci, a když mi vybyde,
tak škrabu destičky a tisknu.
Jaké jsou vaše plány do budoucna. Co připravujete a o čem sníte?
Čeká mě teď rok, který by měl být velmi plodný; hlavně hudebně. Založili jsme trio s Michalem Nejtkem
(piano) a Tomášem Liškou (kontrabas) a chtěli bychom do léta nahrát CD, které bude obsahovat výhradně
vlastní skladby. Stylově něco mezi vážnou hudbou a jazzem. S Katkou García dokončujeme album písní na
texty básnířky Věry Provazníkové. S Malina Brothers bychom měli v září nahrávat CD s legendou americké
hudby, hráčem na foukací harmoniku, Charliem McCoyem. A s Druhou trávou začínáme připravovat novou
desku, kterou budeme točit příští jaro.
Vidím, že slovo nuda ve vašem slovníku určitě nenajdeme. Ať vám tedy jde práce od ruky a vaši hudební
Pavel Peroutka, foto Miroslav Zajíc
i výtvarnou tvorbu provází pohoda a úspěch.

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ: POŠLETE NÁM POHLED
Pošlete nám pohled z dovolené! Proč? Všechny došlé pohledy slosujeme a výherce obdrží
hodnotné ceny! Odesilatelé pohledů z nejvzdálenějšího, nejsevernějšího, nejjižnějšího
a dalších nej... míst se také mohou těšit na výhry.
Pohledy zasílejte do 15. 11. 2015 na adresu: Restaurace U Boudů, Mírová 21/66, 103 00 Praha 10
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INFOCENTRUM S KNIHOVNOU

Na jaře se v infocentru potkávali školáci, malí
výtvarníci a hudebníci i profesionální umělci

Na Velikonoce ozdobily děti z kroužku Pastelka
břízku před infocentrem

Lektor Tomáš Bezouška provedl děti z družiny
kolovratskou knihovnou

Žáci flétnové a klavírní školy pobočky ZUŠ svoje
nástroje ovládají bravurně

Pavel Klikar představil cyklus Cesta, který
vznikal při dětských bohoslužbách

Hudební skladatel Stanislav Jelínek oslavil svoje
životní jubileum malým koncertem

Noc s Andersenem si děti užily i letos, tentokrát
ve stylu oslav 50 let Večerníčku

Režisérka Alena Derzsiová povídala o své práci
nejen na dokumentu Paterčata
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Infocentrum s knihovnou
zlepšuje svoje služby
Infocentrum s knihovnou i v jarních měsících
nabízelo svým návštěvníkům rozmanité akce, od
vernisáží výstav přes besedy se zajímavými
osobnostmi až po komorní koncerty.
Knihovna letos poskytla přístřeší dvěma desítkám spáčů při Noci s Andersenem. Některým se
to tak líbilo, že by si s chutí nocování mezi regály
zopakovali i dříve než opět za rok. Taková příležitost se jim naskytne už brzy – na začátek července pro ně připravujeme příměstský tábor. Ostatně,
tábor se za poslední dva roky stal novou tradicí
kolovratské knihovny. Rádi bychom pokračovali
i v dalších pěkných akcích, které zavedly předchozí pracovnice. Na podzim čeká žáky druhých tříd
Pasování na čtenáře. Už teď můžeme prozradit, že
mezi děti při této příležitosti zavítá autorka oblíbených dětských knížek.
Návštěvníkům a zejména čtenářům se od dubna
věnuje knihovnice Petra Homolková. Je absolventkou literárně–historických studií a dříve pracovala
v knihovně v Mostě. „Knihy jsou pro mne velmi
důležité, stejně tak kontakt s lidmi. Ráda se
s ostatními o knihách bavím a dobré knihy doporučuji dál. Ve volném čase vedu Čtenářský klub,
který jsem založila se svými přáteli v Praze a dříve
v Klášterci nad Ohří. Tyto zkušenosti bych chtěla
zúročit při různých knihovnických akcích. Myslím
si, že povídání o přečtené knize může vést k jejímu
lepšímu pochopení,“ říká Petra o svém vztahu
k literatuře.
Důkazem toho, že nezůstane jenom u slov, jsou
už první úpravy; například rozčlenění fantasy
a sci–fi literatury či přehledné rozmístění knih pro
děti. V plánu na nejbližší období je revize knihovního fondu, označení dětských knih a naučné literatury barevnými štítky a u beletrie prvními dvěma
písmeny příjmení autora pro lepší přehlednost
a orientaci čtenářů i obsluhy.
Tušili jste, že ročně u nás vychází dvacet tisíc
nových knih? Aby se k vám dostal aspoň zlomek
těch nejlepších, o to se budeme snažit i nadále.
Při nákupu knih jsme se vrátili k dříve osvědčené
praxi a objednáváme tituly u společnosti OPA,
která nabízí speciálně knihovnám vybrané a kvalitní tituly za velmi příznivých obchodních podmínek.
Postupně také chceme opotřebované a zastaralé knihy vyřazovat. Díky čtenářům, jimž doma
občas nějaké knihy přebývají, můžeme dříve vydané tituly nahrazovat právě těmito dary. Pokud jsou
v regálech nevzhledné knihy, čtenář nesáhne ani
po čerstvě zabalené novince vedle. Mezi knihovníky také platí pravidlo, že kniha ležící dva roky
v polici ladem má být z fondu vyřazena. U menších knihoven je to ale třeba brát s rezervou. Také
platí, že knihovna by se měla rozloučit se stejným
množstvím knih, jaké za rok pořídí. Není totiž
archivem, ale živoucím zdrojem poučení a zábavy.
Blanka Oujezdská
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Mám pocit, že v Kolovratech bydlím odjakživa,
říká Josef Mladý, muž mnoha profesí
V této rubrice přinášíme povídání s další osobností spjatou s Kolovraty. Tentokrát jsme oslovili člověka mnoha profesí a zájmů, Josefa
Mladého, který letos oslavil 60. narozeniny. O zážitek z rozhovoru s tímto kreativním a pracovitým člověkem se podělila se čtenáři
Kolovratského zpravodaje jeho dlouholetá kamarádka Věra Vondrovicová.
Mám k tobě takovou otázku, Pepo. Jak dlouho
žiješ v Kolovratech? Ptám se jen proto, že si
pamatuji, když jste se sem nastěhovali.
A víš, že já ani nevím, kdy to bylo? Mně totiž připadá, že tady bydlím odjakživa a jsem rád, že mě
lidé přijali. Dost jezdím a je hezké mít se kam vracet.
A já jsem tady doma.

máme svoji práci a to, že se sejdeme, je takový
správný „výplach mozku“ v dobrém slova smyslu.
Zeptám se na tvoje pracovní aktivity.
Teď vážně nevím, kterou zrovna myslíš. S Pepou
Náhlovským jezdíme po celé republice s naším
novým pořadem Komikadze v akci. No
a v Kolovratech sídlí s internetem naše firma SOFTEX GROUP už čtrnáct let. A doufám, že ještě další
léta bude.
V nedávné minulosti jste s Fandou Šilhavým zkonstruovali a vyrobili malý letoun. Jak to dopadlo?
Byl to vírník, tedy létal a měl úspěch i na leteckých výstavách. Bohužel jsme přišli nejenom o vírník, ale i o celou firmu. To by bylo na dlouhé vyprávění. Ale co tě nezabije, to tě posílí. Fanda teď dělá
větrné elektrárny a já se zabývám konstrukcí vrtulníků. Vydali jsme se každý jinou cestou. Občas
zajdeme na pivko a zavzpomínáme. Dá se tedy říci,
že Kolovraty daly světu vírník a dnes i vrtulník.

Vy jste tady začali stavět, jak se říká, na zelené
louce.
Bylo to trochu komplikovanější, ale dá se to tak
říct. Upoutalo nás v té době to, že za námi je už jen
pole a budeme bydlet na okraji obce. To se sice
změnilo, ale jak víš, v dnešní době to nikde jinak
není a zřejmě nebude. To by se člověk musel odstěhovat na Šumavu, ale ani tam to není jisté.
Co tvůj volný čas, pokud si ho někdy najdeš. Vím,
že hraješ v Kolovratech tenis a dokonce pořádáte
amatérské turnaje. Anebo dokonce „profi“ turnaje?
Osobně si myslím, že člověk má předat dál to, co
umí. To je u mne velmi rychlé. Zvláště ve sportu. Ty
naše turnaje jsou spíš souboje o přežití. Jsem rád,
že Franta Jeništa pořádá tyto akce. Ať je to tenis,
bowling, cvičení v tělocvičně anebo cokoli, kde se
lidé sejdou. A nemusí to být jen na sportovišti, ale
třeba v hospodě. Protože hospoda byla, je a bude
vždycky místem, kde se věci vyřešily. Buď fackou
nebo dohodou. Ale vyřešily. Taky je fajn, že když
máš s něčím problém, stačí se zeptat. Ten umí
něco, ten zase něco jiného anebo zná někoho, kdo
to umí. Je to prostě taková správná parta lidí. Každý
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Jsme mladí lidé, stejně jako ty i já. Co říkáš například tomu, že našemu starostovi je teprve 34 let.
Mně to vůbec nevadí. Já to totiž vnímám přes
letectví. Dneska mohou létat patnáctiletí i sedmdesátiletí a je to jedno. Na věku nezáleží. Je to o odpovědnosti. Pokud bez ohledu na věk odpovědnost
necítíte, nemáte tam co dělat. To by mělo platit
obecně. Navíc, pan starosta Antonín Klecanda byl
oblíbeným kantorem naší dcery Kačky. Takže
doufám, že bude i oblíbeným starostou.
Ty jsi takový optimistický pragmatik. Je vůbec
něco, co se ti v Kolovratech nelíbí?
A víš, že snad ani nevím. Považuji se za člověka,
který je rád za každou chvíli a za každý okamžik.
Jsem rád, že bydlím v Kolovratech. Hodně se tu
vybudovalo. Největší skok byl asi za starostování
pana Marka Ovečky. Když se podíváte třeba na
Mírovou ulici, tak se nemusíme za nic stydět.
Díky za názor. Nedávno jsem tě viděla na TV
Barrandov.
Ano, je to takový nový projekt, děláme to společně s Pepou Náhlovským a dvěma mladými komiky,
Milošem Knorem a Petrem Vydrou. Soukromě
tomu říkám Projekt KTZZ, tedy Komici téměř za
zenitem.
Děkuji ti za pěkné popovídání. A kdybychom se
neviděli, tak určitě se na tebe budeme těšit
v pořadu Estrádička na TV Barrrandov. Jsme rádi,
že jsi Kolovraťák a že jsi za to rád.
Věra Vondrovicová, foto archiv Josefa Mladého
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Jak se vidí Josef Mladý
Jsem herec, hudebník, moderátor, letecký konstruktér, plavec, golfista, chodec, scénárista, stavitel, zvukař, loutkoherec, režisér, lyžař, motocyklista, podnikatel, řidič, bruslař, komik, cyklista,
pilot, kameraman, surfař.
Narodil jsem se v polovině minulého století.
Procestoval jsem velký kus světa.
Žiju naplno tak, že nemám čas zestárnout. Pouze
se bojím toho, že při mém odchodu z nějakého
muzea se spustí alarm.
Co mám:
Mám rodinu.
Mám pár přátel a mnoho známých.
Mám rád život a rád si ho užívám.
Mám spoustu cílů a po jejich dosažení hledám
nové.
Celý život vidím světlo na konci tunelu.
Co chci:
Chci mít rodinu.
Chci mít pár přátel a mnoho známých.
Chci mít rád život a užívat si ho.
Chci mít spoustu cílů a po jejich dosažení hledat
nové.
Chci dalších čtyřicet let vidět světlo na konci
tunelu.
Co nemám:
Nemám čas.
Co nechci:
Nechci mít pocit, že jsem něco promarnil.

JINÝ POHLED

Země, kde bída a naděje manifestuje ve stejném okamžiku
Cestování umožňuje vystoupit z myšlenkových struktur vlastního prostředí a vnímat život z jiné perspektivy a v jiném kontextu – to je motto
cestovatele Adama Komárka z Kolovrat, který se před pár týdny vrátil z tříměsíčního putování po Indii a Nepálu. O své dojmy z míst, která tři
týdny po jeho návratu postihlo ničivé zemětřesení, se koncem dubna podělil i s návštěvníky Infocentra s knihovnou.
Cestování může být pro někoho koníčkem, vášní,
pro jiného životní filozofií. Jak je to u tebe?
Necestuji jako turista, tedy proto, abych měl co nejvíc fotek z nejrůznějších míst světa. Rád se vracím
i na stejná místa. Cestování je pro mě přidanou hodnotou, pomáhá mi při mém duchovním rozvoji, tedy
abych sám sebe dokázal vidět v širším kontextu.

a nemá cenu se tím stresovat. Místní obyvatelé si
dovedou život užít, řekněme, lidštěji, méně křečovitě. Nám v tom brání zřejmě pocit vlastní důležitosti.
Není ale dobré srovnávat, protože při hodnocení se
člověk ochuzuje o zkušenost a přirozenost situace.
Stalo se mi, že jsem čekal na někoho, kdo se
o hodinu opozdil. Tu hodinu čekání jsem si užil po
svém a přitom se stihl seznámit s lidmi, s nimiž
jsem pak strávil další chvíle.
Setkání podobně zaměřených lidí jsou asi neopakovatelná…
Lidé, které jsem potkával například v nocležnách při
trekování po horách, mají mnoho společného.
Většinou je spojuje potřeba hlubší zkušenosti týkající
se vlastního potenciálu, krása hor a vyrovnání se se
sebou samým. Díky tomu vznikají hluboká přátelství.
Stává se, že se pak naše cesty zkříží na stejných
místech. Při poslední návštěvě Indie jsem potkal
nezávisle dva velice blízké přátele, s nimiž jsem se
před čtyřmi lety seznámil právě při putování po Indii.

Kdy tě cestování chytlo za srdce?
Po střední škole jsem se na rok vypravil do Anglie,
abych se naučil anglicky. Tam jsem objevil, že svět
má nekonečně mnoho podob a je inspirativní potkávat lidi různých názorů a zájmů. Toto vše člověka
motivuje na sobě pracovat – zkoumat svůj potenciál, zjišťovat, kam až mohu zajít, co jsem schopen
zvládnout. Podle mého názoru lidé, kteří cestují,
mají zdravější názor na život, jsou schopni opustit
takzvané jistoty a vydat se do neznáma. Můj oblíbený spisovatel Hermann Hesse říká, že když člověk
začne podléhat názorům okolí, přestává být sám
sebou. V tomto smyslu cestování osvobozuje.
Čím si tě Indie získala?
Je to země plná tradic, duchovních praktik a rituálů
– a to vše vyvolává silné reakce. Lidé různého náboženského smýšlení jsou vůči sobě tolerantní. Žijí
vedle sebe relativně bez konfliktů, ačkoliv každý
uctívá jiného boha. Všichni vyznávají duchovní hodnoty, je to cítit doslova na každém kroku. Právě to je
důvod, pro který se spousta lidí do této země vypraví. Nakonec se shodneme, že jako lidé jsme všichni
stejní.
Na druhé straně, Indie je země, kde vládne neuvěřitelná bída a chudoba…
V obrovském chaosu, který tam panuje, lze najít
řád. Všechno plyne jaksi samozřejmě, přirozeně.
Když chvíli pobýváte v této zemi, všechny smysly
vám pracují na sto procent. Právě to mám na Indii
rád. Život se odehrává doslova před očima. Nemá
cenu si nic předem plánovat, protože vše bude
nakonec jinak. Den si musíte užít tak, jak se odvíjí,

Jakých zásad se při cestování držíš?
Nejdůležitější je mít obecný respekt k místu, k jeho
obyvatelům, k tradicím. Vždyť Indie je jedna z nejstarších civilizací. Při putování vidíte, jak ta země
vypadala stovky let dozadu. Navíc v každé cizí zemi
jsem hostem a podle toho se také snažím chovat.
Je těžké se po návratu srovnat s tak propastnými
rozdíly, jaké jsou mezi Evropou a Asií?
Bývá to složité. Nejvíc si to člověk uvědomí na hodnotách a obecném postoji k životu. Když se na to
podíváme ze širšího pohledu, zjišťujeme, že nám
chybí upřímná sebereflexe. Je jen otázka času, kdy
společenské a politické krize vykrystalizují. Musíme
si uvědomit, že naše „bohatství, luxus a komfort“
jsou v přímé úměře s bídou a chudobou lidí na druhém konci světa, a každý z nás za to nese zodpovědnost. Kolonizace zemí třetího světa nikdy
neskončila. Příkladem je ničení amazonských pralesů v Jižní Americe kvůli zakládání plantáží pro pěstování palmového oleje nebo chov dobytku či produkce těžařských společností pro západní trh.
Můžeme pro to něco udělat, než bude pozdě?
Dnes je hlavním měřítkem úspěchu ekonomický
růst. Stavíme, vyrábíme, těžíme. Spotřebitel konzumuje spíše nevědomě a jaksi samozřejmě bez
dostatku sebereflexe a bez udržitelné míry. Máme
pocit, že porosteme až do nebe a naše požadavky
se neustále nesmyslně zvyšují. Mluvíme sice
o ochraně životního prostředí a jiných zásadních
tématech, ale podle mého názoru by hlavní a přímý
podíl měl vycházet z našeho každodenního jednání.
Z toho, jak se přímo chováme sami k sobě a svému
prostředí, se pak vykupujeme „dobročinnými“ akcemi. Posíláme textové zprávy na různá konta, takzva-
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ně konáme dobro, ale mě to připadá jako bychom si
kupovali odpustky. Samozřejmě, že je to lepší než
neudělat nic, ale je to řešení krátkodobé a z hlediska
závažnosti do určité míry i povrchní. Každý musí
začít u sebe!
Ničivé zemětřesení, které Nepál a Indii postihlo
krátce po tvém návratu, není jedinou katastrofou
za posledních několik let. Jak se tamní lidé vyrovnávají s takovým osudem?
Součástí života je smrt. Tamní kultury s tímto tématem velice intenzivně pracují po tisíce let a z toho
vyplývá i odlišný přístup k životu a událostem, které
jsou se smrtí spojené. Smrt tam vnímají jako přirozenou součást koloběhu života. My si spíše vytváříme jakési ochranné vakuum a život vnímáme jako
samozřejmost. Ztrácíme čas tím, že se zabýváme
povrchními věcmi místo toho, abychom se postavili
k opravdovým problémům čelem.
Zvykl sis cestovat sám. Cítíš se v cizích zemích
s odlišnou kulturou bezpečně?
Když se rozhodnu někam odjet, vůbec takto nepřemýšlím. S nadsázkou mohu říci, že je to stejně
nebezpečné jako si sednout do auta a vyrazit na
nákup. Cestování si vychutnávám. Prostě – nehledám problémy, kde nejsou.

Jak dlouho musí mladý člověk šetřit, aby mohl
vyrazit na delší čas do těchto zemí?
Nepotřebuji disponovat vysokou částkou, abych
mohl cestovat. V Indii a Nepálu jsem strávil tři měsíce a stačilo mi i s letenkou 50 tisíc korun. Pokud
člověk nemusí spát v luxusních hotelech a stravovat
se v drahých restauracích, tato částka stačí. Po
každé cestě se na pár měsíců vracím domů, abychom se viděli s rodinou, s přáteli a abych si našetřil peníze na další cestu. Teď přemýšlím, že se opět
podívám do Jižní Ameriky. Rád bych se naučil španělsky a také mě láká prozkoumat oblasti domorodých kmenů v oblasti džungle.
Tak šťastnou cestu. Budeme se těšit na nové
zážitky.
Blanka Oujezdská
foto Adam Komárek
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ŽIVOT V LIPANECH

Lipanští se na jaře pobavili
a zkrášlili část obce
Druhý masopustní průvod Lipany uspořádal
Okrašlovací spolek lipanský 15. února. Při prvém
ročníku si organizátoři „osahali“ své schopnosti
a letošní průvod za pěkného počasí byl vítán na
mnoha místech v obci. Zahájení se neslo v duchu
příjemně umaštěných úst od domácích vepřových
pochutin. Maškary, mezi kterými vynikly lepé cikánečky svou schopností připravit kolemjedoucí
o grošíky, pobavily valnou část obce. Zaškvary
zůstaly za okny a průvod po dvou hodinách dorazil
nazpět do místní hospůdky. Na odpolední dětský
rej masek navázala večerní zábava u harmoniky.

Pamětní deska se vrací na své místo
V roce stého výročí narození paní Marie Bohuslavové (nar. v Lipanech 24. ledna 1838),
které se v r. 1873 narodil syn Antonín, budoucí předseda vlády Československé republiky, se
Lipany zaplnily početnými delegacemi z českého a moravského venkova.
Odhalení pamětní desky na průčelí
statku Bohuslavových bylo pro
malou obec zkouškou soudržnosti
místních občanů. Povozy i auta parkovaly na dvorech statků a o přiměřené pohodlí i občerstvení návštěvníků se starali svorně lipanští. Z textu
na původní pamětní desce vyplývá,
že o její zhotovení se sbírkou zasadily československé venkovské ženy.
Dohoda Edvarda Beneše s vedením čs. komunistů v Moskvě, ze
které krystalizoval tzv. Košický vládní
program, zamezila obnově činnosti
Republikánské strany zemědělského
a malorolnického lidu (Agrární strana) po 2. sv. válce. V podstatě to byl počátek likvidace svobodného zemědělského hospodaření v ČR. Drobnou součástí tohoto komunistického postupu vůči svobodnému rolnictvu
bylo i odstranění pamětní desky z průčelí budovy statku č.p. 4 v Lipanech.
Po více než padesáti letech se kopie desky (originál nepřečkal vládu KSČ) vrací na původní místo.
S využitím dochované fotografie z r. 1938 byla vyrobena kamenná kopie, která ponese místo původní
plastiky rytinu. Původní text byl doplněn o vysvětlující informaci. Dne 6. června 2015 ve 14 hodin bude
deska na návsi v Lipanech odhalena. K aktu odhalení jsou pozváni členové rodiny Švehlovy a rodiny
Bohuslavovy. Projev pronese Mgr. Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly.
Miroslav Procházka

Antonín Švehla je symbolem hrdinského odporu
lipanských rodáků vůči komunistickému režimu

O návrat k původním postupům při výrobě velikonočních ozdob a potřebných pomlázek se členové Okrašlovacího spolku pokusili při velikonočním
setkání dětí a rodičů v Lipanech. Pro výrobu kraslic
se opět použily vosky, tráva a rydla. Děvčata malovala cukrovou vodou na perníčky a chlapci se
naučili zásady pletení pomlázky. Hudební podvečer
s tancem přilákal více než 50 hostů.

Jarní brigáda se tradičně soustředila na lipanskou náves a tentokráte i na okolí požární nádrže.
Ta trpí dlouhodobě nedostatkem investic do
údržby. Součástí prořezu keřů bylo i vysazení dvou
lip do stráně u výjezdu z obce směrem na Kuří.
Miroslav Procházka
foto archiv spolku
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Dovolte mi v tomto menším příspěvku připomenout osobnost prvorepublikového státníka, agrárníka, sedláka a ministerského předsedy Antonína Švehly. Činím tak u příležitosti připravovaných
sobotních lipanských slavností, kdy se bude 6. června opětovně odhalovat za minulého režimu zničená pamětní deska v místě narození matky Antonína Švehly.
Dne 17. května roku 1859 se Antonín Švehla starší ze Záběhlic (budoucí otec našeho státníka Antonína
Švehly), statkem v Hostivaři, oženil s Marií Bohuslavou z Lipan. Svatbu měli v nedalekých Říčanech.
Marie Bohuslavová byla dcerou již zemřelého Josefa Bohuslava, sedláka z Lipan čp. 4 a Anny, rozené
Stárkové, z Nedvězí čp. 10. Oba rodiče nevěsty patřili do panství Uhříněves. Na statku v Hostivaři čp. 2
se Švehlovým v letech 1860 až 1879 narodilo 14 dětí – 10 chlapců a 4 děvčata, z toho jednou dvojčata.
Bohužel sedm dětí zemřelo v dětském věku. Antonín Švehla se narodil jako devátý ze čtrnácti dětí.
Antonín Švehla, významný český politik a představitel demokratického agrarismu, se narodil 15. dubna
1873 v Hostivaři u Prahy, kde jeho rodina vlastnila statek. Pocházel ze selské rodiny a díky jeho matce
Marii, rozené Bohuslavové z Lipan, mohl jeho rod sahat až do husitské doby.
Vraťme se ještě k Lipanům. Zde pět let po smrti našeho ministerského předsedy Antonína Švehly proběhla v kritickém předmnichovském roce 1938 velká slavnost. Bylo to na svátek matek. Konalo se slavnostní odhalení pamětní desky paní Marie Švehlové, roz. Bohuslavové, matky významného politika
Antonína Švehly na domě statku Jaromíra Bohuslava. Sem již od dětství dojížděl Antonín Švehla za svými
příbuznými a později jako aktivní člen Sokola i do Říčan, kde byl jeho spoluzakladatelem. Od mládí hájil
zájmy selského stavu, usiloval o jeho vzdělání a povznesení venkova.
Na tuto slavnost se v Lipanech shromáždil nejen místní a okolní selský lid, ale i z Čech, Moravy
i Slovenska přijížděli autobusy, Selská jízda, Sokolové a jiní v hojném počtu, asi dva tisíce účastníků. Bylo
to upřímné vlastenecké shromáždění.
Deska byla v období vlády Komunistické strany z budovy statku Bohuslavů odstraněna a její další osud
není bohužel znám. Švehla se stal za svého života symbolem agrárního stavu, ale také symbolem korektního politika s vysokým morálním akcentem. Novodobá historie Lipan je s Antonínem Švehlou spjata
nejenom genealogickou linií rodiny, ale také hrdinským odporem lipanských rodáků vůči nastupujícímu
komunistickému útlaku, kdy v té době začala násilná kolektivizace. V Lipanech samých družstvo nikdy
založeno nebylo, obec spadala pod JZD v Kolovratech. Vystěhovány byly čtyři rodiny, Bohuslavovi mladí
a Bohuslavovi staří, což byly dvě rodiny, a vedle Boudovi a rodina Řeháků. Otcové rodin byli uvězněni.
Mgr. Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly

(příspěvek v celém znění je zveřejněn na adrese: www.oslipansky.cz)
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Za svobodu se bojovalo i v Kolovratech
Začátkem dubna 1945 se na velkostatku Josefa Křížka usídlil elitní jízdní oddíl SS, čítající
40 koní a 80 vojáků. Přítomnost oddílu byla pro Kolovraty nepříjemnou záležitostí, a tak si
obyvatelé 1. května 1945 oddychli, když z obce odešli. Další den se ovšem v obci objevil jiný
oddíl čítající 52 vojáků, který se usídlil v základní škole. Štěstím bylo, že se jednalo o starší
vojáky slovenské, maďarské a srbské národnosti, jejichž úkolem bylo střežit železnici.
Již 4. května 1945 jezdily vlaky s československými
vlajkami a cestující provolávali: „Ať žije svoboda“.
Téhož dne večer přišel z říčanského výboru příkaz
k odstranění veškerých německých nápisů v obci,
čehož se někteří občané s radostí ujali.
V sobotu 5. května 1945 byla ve 12 hodin vyvěšena
na obecním úřadě československá vlajka, o čtvrt hodiny později se ozvalo volání rozhlasu o pomoc. Pro
tajně ustavený revoluční výbor to byl signál k vypuknutí
povstání. Cílem bylo zneškodnit německou posádku
v kolovratské škole. Německé hlídky podél železniční
trati byly poměrně rychle odzbrojeny. Problém vznikl
při zásahu ve škole, kde jediný velitel, příslušník SS,
odmítl složit zbraně a s posádkou se ve škole zabarikáKolovratští obránci barikády u kutnohorské
doval. Ruch přilákal do blízkosti školy mnoho místních
silnice 6. 5. 1945
občanů, což se stalo osudným Josefu Merbsovi. Na
pomoc byl povolán parašutista, mladý Uzbek, Irgáš Dižurabajev, kterého občané ukrývali v Kolovratech od
podzimu 1944. Irgáš se dostal ke škole od západní strany, kde nejsou okna, proplížil se pod okny a vhodil
ruční granát do sklepa. Po této akci se posádka vzdala a její velitel byl ihned odsouzen k trestu smrti oběšením. Poprava byla ještě téhož dne po 18. hodině vykonána.
Pro obyvatele Kolovrat nastala úleva až 9. května
Povstání se zúčastnilo celkem 33 kolovratských občanů pod velením Františka Kučery a Josefa Komárka,
poručíků v záloze. Velitelství bylo zřízeno na místním úřadě a přechodně též u Ladislava Stárka, který měl
k dispozici telefon. Následující den v neděli byly budovány zátarasy na příjezdových cestách do obce a byly
drženy nepřetržité hlídky. Většina lidí měla připraveny ve sklepě zásoby a spala v oblečení.
Jako jedni z prvních vypravili kolovratští občané pomoc do centra Prahy, kdy byla do Vinohradské nemocnice vyslána dvě auta se zásobami potravin. Zásilku doprovázelo šest mužů, kteří byli v nemocnici přivítáni
s velkým nadšením, protože pro přibývající zraněné se již potravin nedostávalo.
Občané Kolovrat si oddechli až 9. května 1945, kdy po státní silnici jezdily na Prahu kolony vojáků Rudé
armády. Téhož dne přijeli do Kolovrat ruští vojáci v síle jednoho pluku. Možná bylo štěstí, že byli po chvilce
odveleni k zásahu v benešovských lesích, protože při jejich odjezdu došlo k nemilé události. Jeden ze starších vojáků jel na koni, který ztratil podkovu. Kolovratský kovář podkovu nasadil, ale voják se po chvíli vrátil
s tím, že kůň kulhá. Kováře pak nutil pistolí k novému nasazení podkovy, a ten byl rád, že se po novém nasazení podkovy už nevrátil. V odpoledních hodinách 9. května procházely po silnici dlouhé kolony německých
vojáků, kteří byli zcela zdecimováni. Druhý den však nastala změna, protože po téže silnici projížděla oslavovaná Svobodova armáda, se kterou se vrátil i kolovratský rodák Jaroslav Procházka.

Občané Kolovrat, kteří zemřeli za 2. světové války:
Josef Roček
Miloslav Bouda
Jaroslav Kirchner
Marie Freimuthová
Rosa Freimuthová
Rudolf Freimuth
Bohumil Zákoutský
Willi Sachs
Antonín Váša
Josef Džus
Marie Pachová
Miloš Pach
Růžena Úlovcová
Josef Merbs
František Šenfeld

2. 10. 1938
23. 5. 1942
14. 3. 1942
8. 10. 1942
8. 10. 1942
8. 10. 1942
24. 6. 1943
1. 11. 1943
28. 6. 1944
20. 12. 1944
14. 2. 1945
14. 2. 1945
14. 2. 1945
5. 5. 1945
6. 5. 1945

zastřelen na stráži u žižkovského nádraží
umučen v Osvětimi
umučen v Osvětimi
Treblinka
Treblinka
Treblinka
přejet autem na nucené práci v Libenau
není známo
popraven za ilegální činnost v Drážďanech
popraven za ilegální činnost v Mnichově
zemřela při náletu na Karlově náměstí
zemřel při náletu na Karlově náměstí
zemřela při náletu na Vinohradech
padl při osvobozování školy v Kolovratech
padl při povstání při obraně školy na Pankráci
převzato z publikace Kolovraty 1205 – 2005, autor Jiří Missbichler
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Pietního aktu se zúčastnili
také žáci základní školy
K novějším tradicím v Kolovratech přibyla
i vzpomínková akce na počest padlým a umučeným za II. světové války.
Také letos 5. května položili představitelé obce,
zástupci Oblastního výboru ČSBS Praha 22 a žáci
místní školy věnce k pomníku poblíž školní budovy
v Mírové ulici.

Po skončení pietního aktu se v Infocentru s knihovnou konala beseda s Ditou Kosinovou
z Hostivaře, která přežila útrapy v koncentračním
táboře, ale její nejbližší se konce války nedočkali.
„Přeji vám, abyste se ničeho podobného nemuseli
dožít, protože jako lidé jsme všichni stejní,“ vzkázala na závěr besedy školákům tato dvaadevadesátiletá vitální dáma. Své vyprávění začala vzpomínkami
na předválečnou dobu, kdy v rodném Brně žili svorně Češi, Židé i Němci. (Na snímku s Bohuslavem
Holubem, tajemníkem OV ČSBS Praha 22.)

Blanka Oujezdská, foto Bohuslav Kožíšek

Nové knihy v kolovratské knihovně
s tématem II. světové války
Junek, V.:
Urban, J.:
Smith, T.R.:
Lucks, Stutte:
Vácha, D.:
Sklář, R.:
Kessler, L..
Himmler, K.:
Lowerová, W.:
Kubešová, B.:
Lowryová, L.:
Tučková, K.:
Kessler, L.:
Härtl–Coccolini, E.:
Orlev, U.:
Orlev, U.:
Sepetysová, R.:
Ohlssonová, K.:

Celé to hnízdo musí hořet
Tenkrát v ráji
Dítě číslo 44
Hitlerova dětská armáda
Hranice
Vila na Sadové
Zúčtování
Heinrich Himmler
Hitlerovy fúrie
Kapky štěstí a naděje
Spočítej hvězdy
Vyhnání Gerty Schnirch
Zúčtování
Praha–Vinohrady, Čáslavská 15
Ostrov v Ptačí ulici
Běž, chlapče, běž
V šedých tónech
Davidovy hvězdy
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PŘÍRODA A MY

Co s nalezeným ptáčetem
Nejčastěji na jaře a v létě můžeme v přírodě, ale
i ve městě, narazit na zraněného ptáka, na mláďata vypadlá z hnízda nebo na takzvaně opuštěná mláďata. Co s takovým opeřencem a jak mu
můžeme pomoci?
Pokud najdeme ptáka
zraněného nebo nemocného, snažíme se jej co nejdříve dopravit k veterináři
nebo do specializovaného
útulku, kterých je v ČR několik desítek. Péče o zraněného či nemocného ptáka totiž většinou vyžaduje odborné znalosti a vybavení, kterými obvykle
nedisponujeme. Pokud najdeme mládě vypadlé
z hnízda, snažíme se hnízdo nalézt a mládě do něj
vrátit. Rodiče takových mláďat bývají totiž obvykle
nablízku, mládě pak přijmou zpět a dále se o něho
starají. Není třeba se obávat, že dotykem odradíme rodiče od mláděte.
Mnoho mláďat ptáků opouští hnízdo ještě před
dosažením plné vzletnosti a rozptýlí se v blízkém
okolí hnízda. Taková mláďata pak bývají mylně
považována za opuštěná nebo za vypadlá z hnízda.
Udělali bychom však chybu, kdybychom mládě
odnesli domů a snažili se jej vykrmit a pak vrátit
zpět do přírody. Nejlepší je ponechat mládě tam,
kde jsme je nalezli. Pokud je nelze vrátit přímo do
hnízda, postačí ho posadit na větev stromu nebo
keře, nebo na jiné vyvýšené místo. Rodiče se pak
o něj již postarají. Mějme na paměti, že nikdy
nejsme schopni mláděti poskytnout takovou péči,
jakou mu jsou schopni poskytnout jeho rodiče.
Pokud se stane, že ptáka do naší péče skutečně
musíme vzít, než se dostane do útulku nebo k veterináři, musíme mu zajistit alespoň základní potřeby.
Pokud není schopen se sám napít, třeba z misky,
napojíme jej malými kapkami vody přímo do zobáku. Někdy postačí dát ptákovi jen napít, aby se vzpamatoval a sám odletěl. Někdy je však třeba jej i nakrmit. Drobné ptáky nakrmíme směsí rozemletého
hovězího masa, tvarohu, natvrdo uvařeného vaječného žloutku a nastrouhané mrkve nebo jablka.
Hmyzožraví ptáci nepohrdnou moučným červem
nebo cvrčkem, kteří jsou běžně k dostání v prodejnách chovatelských potřeb. Dravé ptáky krmíme
masem, nejlepší jsou např. laboratorní myši. Pokud
jim předkládáme čisté, např. hovězí maso, obalíme
jej do peří nebo chlupů, aby dravec mohl tvořit
vývržky. Důležité je také ptáka uložit v klidu a teple,
např. do tmavé papírové krabice. Vždy se snažíme
ptáka dopravit co nejrychleji k odborníkům.
zdroj: www.cso.cz

INZERCE
Hledáme pozemek
pro komunitní zahradu.
Alena Kopřiva Chadová, tel. 607 704 611
Kopřiva & Kopřiva
Ukázkový permakulturní projekt
bude přístupný veřejnosti
o Víkendu otevřených zahrad 13.–14. 6. 2015
www.facebook.com/koprivy
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Ptáčata vzkazují: Pomoc nepotřebujeme.
Zvládneme to sami!
Pracovníci Pražské zvířecí záchranky Českého svazu ochránců přírody řeší každý den až
desítku případů nalezených ptačích mláďat. Prý vypadla z hnízda. Ale není tomu tak – učí se
létat a lidskou pomoc k tomu vůbec nepotřebují!
„Od prvních jarních dnů lidé neustále volají, že našli opuštěná mláďata sojek, strak, kavek, kosů nebo
sýkorek – ať jim jedeme pomoci,“ říká David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. S létem střídají pěvce například poštolky. „Naše pomoc je zbytečná,“ dodává. „Ptáčata mnoha druhů, ještě nelétavá, s dorůstajícím
opeřením vyskakují z hnízd. Jedná se o přirozený proces dospívání ptáků. Rodiče je dokrmují v okolních
větvích i na zemi. Většinou k nim není třeba volat ochránce přírody a nejlépe takovým ptáčatům pomůžete,
když je necháte na místě.“ Samozřejmě pokud takové ptáče neposkakuje zrovna po silnici. Pak můžete
odnést ptáčka na nedaleké bezpečnější místo. Ale jen do vzdálenosti několika metrů, aby rodiče dokázali
mládě nalézt. Lze je také posadit na větev nejbližšího stromu. U ptáčat, na rozdíl od mláďat savců, nehrozí,
že by se jich rodiče po dotyku člověkem báli a opustili je. Ptáci totiž nemají čich.
„Bohužel poměrně časté jsou i případy, kdy lidé bez předchozího zavolání ptáče seberou a odnesou pryč. Pak
už je velmi obtížné ho vrátit zpět rodičům,“ říká David Zítek. Takové ptáče je předáno do záchranné stanice, kde
zbytečně zabírá místo potřebnějším pacientům; a také čas, peníze a energii ochráncům přírody. „Proto všem, kteří
naleznou volně žijícího živočicha a chtějí mu pomoci, důrazně doporučujeme ze všeho nejdříve zavolat ochráncům přírody na telefonní číslo Pražské zvířecí záchranky 774 155 185 a poradit se s odborníky,“ dodává.
Pražská zvířecí záchranka pomohla od zahájení činnosti v roce 2009 téměř dvěma tisícům zvířat. Tisícům
dalších pomohla radou po telefonu. Navzdory této bohulibé činnosti se pracovníci Pražské zvířecí záchranky
neustále potýkají s finančními problémy. Pokud jen trochu můžete, podpořte záchranu volně žijících živočichů jakoukoli částkou zaslanou na účet: 33223355/0800, v.s.: 1111. Záchranáři zvířat předem děkují.
zdroj: www.csop.cz

V Kolovratech se zalíbilo nutriím
V Kolovratech máme nového souseda (či sousedy). Někteří z vás již měli čest se při procházce kolem Říčanky s ním setkat, jiní o něm vědí z doslechu. Na březích se usídlilo roztomilé
kožešinové zvíře – co to je však za druh, o tom kolují různorodé zvěsti. Slyšela jsem o bobrovi,
ondatře, norkovi či dokonce vydře! (Pokud by to bylo posledně jmenované zvíře, je to dobrá
zpráva, že se o čistotu Říčanky nemusíme obávat). Pravda je však trochu prozaičtější.
V Kolovratech se usídlilo zvířátko, které v poslední době okupuje mnohá povodí řek i potoků. Spousta jich pobývá u Sázavy,
v Praze najdeme velkou kolonii např. u Rokytky v Hrdlořezích. Je
to nutrie, zvaná někdy také říční myš, protože s myšmi má skutečně mnoho společného. Pochází původně z Jižní Ameriky, u nás
se chová pro kožešinu a také pro maso, které se před lety prodávalo v běžných obchodech (a maso mají celkem chutné, jak
mnozí možná pamatují).
Do naší volné přírody se nutrie dostaly právě z takových chovů.
Hlady nestrádají, dokáží si většinou od lidí vyžebrat dostatek
potravy a vycházka na krmení nutrií se již stala v mnohých oblastech oblíbeným cílem rodinných vycházek.
Nutrie je menší než bobr, velikosti přibližně kočky domácí, je ale zavalitější než kočka. Podobně jako bobr
je vázána na vodní prostředí a životu v něm je dobře přizpůsobena. Na zadních končetinách má plovací
blány, nozdry a oči má posunuty na vrchol hlavy.
Nutrie si buduje nory v březích, s vchody těsně nad vodní hladinou. Tam, kde to není možné, si staví shora
krytá hnízda z rákosí, orobince a jiných vodních rostlin. Živí se listy, stonky, oddenky a kořeny vodních rostlin. Nutrie údajně nemají omezenou dobu rozmnožování, mladé rodí dva až tři krát ročně a to i v zimě. Doba
březosti je udávána na 130 až 132 dní. Pro svůj hebký a kvalitní kožich byla v Jižní Americe hojně lovena
a její stavy tam byly silně redukovány. V současné době, kdy kožichy z nutrií nejsou zrovna v módě, jejich
stavy u nás ve volné přírodě prudce rostou. Zajímavé také je, že se dokázaly adaptovat i na naše zimy.
Dlouhé, tuhé zimy jim sice nesvědčí a dochází při nich k redukci jejich populace. Ale zimy mírnější, jak je
známe zejména z posledních let, dokáží celkem dobře přestát.
A pokud by přeci jen u někoho převládaly pochybnosti, zda tu přesto neviděl vydru či bobra, na závěr pár
charakteristických znaků: Nutrie, ondatra i bobr jsou hlodavci, jediná vydra je šelma. Rozlišit všechny tyto
druhy můžeme dle ocasu. Vydra má ochlupený, kónicky se zužující ocas, hlodavci (tedy i nutrie) mají ocas
takřka lysý, navíc ocas nutrie je oproti ostatním tenčí. Dalšími rozlišovacími znaky jsou tvar hlavy, uši a plovací blány na zadních nohou (ty pro změnu nemá ondatra). Nutrie má také okolí čenichu a bradu porostlou
–sb–
bílou srstí a má oranžové hlodáky.
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Studio Sport bilancuje sezónu
Volejbalové Studio Sport může závěrečný účet sezóny 2014/2015 považovat za pozitivní.
V době 15. roku existence spolku z Lipan byl splněn vrcholový cíl – získat aspoň jednu medaili z Přeboru Prahy. Dokonce jsme si mohli s radostí poskočit dvakrát.
Bronzovou medaili získaly starší žákyně a na stříbrném stupínku, pravda velmi překvapivě, stanuly kadetky. Tuto kategorii jsme hráli více méně se sestavou žákyň tak trochu jako přípravu na úspěch v té mladší
kategorii. A ono to vyšlo! Starší žákyně si pak
počtvrté za sebou a popáté celkově vybojovaly
postup na Mistrovství České republiky. Hráli
jsme těžkou skupinu v Kladně a tak další
postup byl už nad síly holek. Kategorie mladších žákyň i minivolejbalu jsme obsadili vždy
dvěma družstvy, hlavně pro získání zkušeností
do nadcházející sezóny. A tam půjdeme znovu
po medailích. Za 15 let působení je Studio
Sport v hodnocení těchto kategorií druhým nejúspěšnějším klubem v Praze za bezkonkurenčTiziana Baumruková nahrává na ME v Bulharsku
ním Olympem. Jsme však velice rádi, že plníme i ten rozvojový cíl – tedy získávat pro volejbal nová děvčata, naučit je tuto krásnou hru a vytvořit v nich
trvalý vztah ke sportu, k týmu, ke spolupráci. Především díky obětavé práci od volejbalových začátků
v podání trenérů Studia Sport v čele s Danielou Baumrukovou.
Právě ve zmíněném Olympu máme i silné
zastoupení našich odchovankyň. Dvě bývalé
kapitánky Studia Spor t, sestry Veronika
Dostálová a Tiziana Baumruková, to dotáhly až
do reprezentačních družstev. Veronika po stříbru v Extralize žen nastupuje do přípravy ženské reprezentace s vrcholy ve World Grand Prix
a zářijovém mistrovství Evropy. Tiziana jako
kapitánka přivedla k mistrovskému titulu juniorky Olympu (do 20 let) a pomohla kadetkám
Olympu ke stříbru (do 18 let). Tam jako kapitánka působila další bývalá hráčka Studia
Stříbrné kadetky Studia Sport v Přeboru Prahy
Sport Sára Výšková. Tiziana přivedla také jako
kapitánka reprezentaci kadetek ke krásnému 7. místu na Mistrovství Evropy v Bulharsku, startovala i na juniorském Mistrovství Evropy v Estonsku, ze kterého má 6. místo.
Jsme rádi, že úspěchy Studia Sport přibývají. Ještě víc nás těší, že přibývají nové adeptky krásného sportu
pod vysokou sítí, a že hráčky u volejbalu zůstávají; některé v absolutní vrcholové podobě a některé pro radost
ze hry a ze sportu. Trochu starostí nám dělá jen nouze o tréninkové hodiny, a proto bychom velice rádi rozšířili
naše působení i do krásné tělocvičny ZŠ v Kolovratech. Ostatně mnoho našich hráček je právě z Kolovrat.

Soustředění bowlingového
oddílu se vydařilo
Náš sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty má
tři oddíly – bowlingový, nohejbalový a volejbalový.
Nohejbalový a volejbalový oddíl pořádají svá soustředění již několik let, bowlingový oddíl se rozhodl uspořádat své soustředění v letošním roce
poprvé. Bowlingový oddíl zahrnuje tři naše týmy –
Áčko (které hraje 3. ligu B Amatérské bowlingové
ligy), Béčko (5. liga Xbowling Žižkov ABL) a Céčko
(8. liga Xbowling Žižkov ABL). Organizace soustředění se ujala Jiřka Součková z týmu C, za což
jí patří velký dík. Soustředění se uskutečnilo v termínu od pátku 20. do neděle 22. února 2015.
Pro bowlingové soustředění jsme vybrali město
Liberec – máme zde zkušenosti s ubytováním
a byla nám doporučena i bowlingová herna.
A také je zde plno možností využití volného času,
když zrovna nebudeme hrát bowling.
Ubytováni jsme byli v penzionu Jitka
v Šimonovicích na předměstí Liberce, bowlingové
tréninky jsme měly zajištěny ve Sport Parku
Liberec, 2 hodiny v sobotu a 2 hodiny v neděli.
Soustředění se zúčastnilo 12 osob (z toho 8 členů
klubu). Program soustředění byl následující:
Pátek – příjezd do Šimonovic v odpoledních
hodinách, společná večeře v restauraci a procházka, večer společná zábava v penzionu.
Sobota – ráno snídaně v penzionu, poté jsme
se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se chystala navštívit libereckou ZOO a botanickou zahradu, druhá skupina se vydala do IQ Landie. Zde
jsme strávili dopoledne a část odpoledne.
V 16 hodin jsme se pak všichni sešli v bowlingové
herně ve Sport parku v Liberci, kde nás čekaly
2 hodiny tréninku. Poté jsme se vrátili zpět do penzionu, kde po večeři následovala opět společná
zábava.

PaedDr. Jiří Baumruk, www.studio–sport.cz

Zimní nohejbalový pohár
Zimní nohejbalový pohár letos prvně pořádal Krajský nohejbalový svaz Praha ve spolupráci s nohejbalovými oddíly. Náš oddíl se celého poháru zúčastnil. Celý seriál se skládal
z 5 turnajů.
Poslední pátý turnaj nás zastihl v nejlepší formě. Konečně jsme se dostali na bednu a po slušném výkonu
jsme skončili na třetím místě v sestavě Souček, Měřínský, Neoral. Naše druhá trojice (Martínek, Dlouhý,
Pavlů) vypadla ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem – týmem Žlutých Lázní. Fotografie z turnaje jsou k dispozici v naší galerii na www.maestroclub.cz.
Áčko (Martínek, Dlouhý, Pavlů) bylo ve skupině s Pankráci, které podlehlo 0:2, a s WATTO B, které naopak
2:0 porazilo. Celkové druhé místo ve skupině je poslalo rovnou do čtvrtfinále. Béčko (Souček, Měřínský,
Neoral) nejdříve remizovalo s WATTO A 1:1 a tím skončilo ve skupině také na druhém místě. O čtvrtfinále
muselo bojovat s WATTO B, které porazilo jasně 2:0. Následovalo čtvrtfinále, kde jsme sehráli bitvu s týmem
Spoje a vyhráli 9:10, 10:9, 10:9. Semifinále bylo na světě. V semifinále proti Žlutým Lázním jsme tolik štěstí
neměli a prohráli 2x 9:10. Ale proti Žlutým Lázním, které vyhráli čtyři turnaje z pěti, to byl velmi slušný výkon.
Zápas o třetí místo se Startem jsme vyhráli 10:9, 9:10, 10:9. Byl to boj do posledního míče. Ale proti
Startu, který hraje první třídu, super výkon. Soupeři naštěstí kolovala v žilách zelená, což byl plus pro nás.
Takže celkové třetí místo Béčka (podpořený 5.–8. místem Áčka) a velká spokojenost. V celkovém pořadí
Zimního poháru jsme udrželi celkové páté místo. Celkové výsledky jsou k dispozici na stránkách KNS Praha.
za MAESTRO CLUB Kolovraty Jana Konečná
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Neděle – ráno snídaně v penzionu, poté opět
rozdělení na dvě skupiny. První skupina se vydala
do IQ parku, kde se výborně bavili velcí i malí, a do
Dinoparku, druhá skupina na Ještěd. V 15 hodin
jsme se sešli v bowlingové herně na další 2 hodiny tréninku. A poté jsme se již vydali na cestu zpět
do Prahy.
Bowlingové soustředění bylo velice vydařené
a určitě bychom příští rok rádi jeli znovu!
Za MAESTRO CLUB Kolovraty
Jana Konečná
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Prvomájový turnaj přípravek
I letos jsme na prvního máje ve fotbalovém areálu Sokola Kolovraty
uspořádali turnaj minipřípravek.
Pozvání přijalo sedm týmů a naše
domácí družstvo je doplnilo na osmičku
účastníků. Sedmiletí kluci a holky se na
našem prvomájovém turnaji sešli už ke čtvrtému ročníku, a tak ti, kteří hráli na ročníku prvním, už dnes
„válí“ ve starších přípravkách. Pro jejich následovníky pořadatelé připravili dvě minihřiště na perfektně
připraveném travnatém hřišti a protože i počasí vyšlo,
mohli se malí fotbalisté pustit do zápasů. Hrálo se
s velkým zaujetím. I když kluky ještě často míč neposlechne, přihlížející diváci mohli vidět spoustu gólů,
kliček a třeba i kuriózních situací, které na velkém fotbale neuvidíte, ale k přípravkám patří a není třeba si
z nich dělat těžkou hlavu. Po třech hodinách rychlého
střídání zápasů už byla pozornost kluků vyčerpána
a tak nastal čas rozdat medaile, poháry a drobné
ceny pro všechny zúčastněné. Medaili si odnesli
všichni a vítězem byl jednoznačně fotbal.
Letošní prvomájový turnaj minipřípravek v Kolovratech je minulostí a všichni už se těšíme na ten
příští.
Tomáš Reitmeier

Sokol Kolovraty ve statistice
Jako nejpočetnější spolek v obci máme také největší časový objem činnosti.
Jen pro ilustraci: v jarní části sezóny (březen – červen) hráči Sokola Kolovraty stráví pod odborným
vedením našich trenérů na hřišti více jak 450 hodin
na trénincích a téměř 165 hodin na utkáních. Pro
vedení a trenéry k tomu navíc patří ještě nezbytná
administrativa, organizace dopravy na zápasy a pravidelná školení.
V červnu se již po desáté uskuteční oblíbené turnaje
mladších a starších přípravek, kterých se účastní na
dvě stě dětí. Letos jsme z důvodu nedostatku peněz
museli zrušit Sportovní den. Jistě s námi zavzpomínáte na ten poslední v roce 2013, kde vystoupily
Kolovratské roztleskávačky a navštívily ho více jak
čtyři stovky dětí a dospělých. Příští rok nás čeká devadesáté výročí vzniku Sokola a pevně doufáme, že se
nám podaří zajistit finanční prostředky tak, abychom
mohli toto významné jubileum důstojně oslavit.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
další úspěšné sezóně, patří velké poděkování a naším
přáním je, aby i nadále pracovali s takovou chutí
a elánem jako doposud.
Vážení přátelé, milé děti, blíží se léto, které je
časem odpočinku a pohody, nezapomenutelných
zážitků a především prázdninových dovolených.
Chtěli bychom Vám popřát příjemné prožití letních
prázdnin, mnoho prosluněných dní a našim 26 trenérům i 188 hráčům dostatek odpočinku k nabrání sil
před další fotbalovou sezónou.
Všechny aktuální informace o zápasech, turnajích,
akcích Sokola či videa a fotografie naleznete na:
www.sokolkolovraty.cz anebo
www.facebook.com/sokolkolovraty.cz.
za Sokol: Iveta a Pavel Hrubý
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Pro děti musí být tenis hlavně zábavou,
říká úspěšná trenérka Hana Vlastníková
Za dvacet let vychovala trenérka Hana Vlastníková v Tenisovém klubu Sport Kolovraty
desítky mladých sportovců, z nichž mnozí stanuli na stupních vítězů jako jednotlivci nebo
v soutěži družstev. Posledním úspěchem, kde se zúročila náročná trenérská práce a trpělivý
přístup celého kolektivu, je mistrovský titul Karolíny Nováčkové. (Rozhovor s mladou tenisovou nadějí přinášíme v tomto čísle na str. 12.)
Paní Vlastníková, prozraďte, jaké máte další plány s vaší nadějnou svěřenkyní.
V první řadě se musíme pečlivě připravit na MČR a pokusit se potvrdit zimní vítězství. Dále Karolínu čeká
několik mezinárodních turnajů, jak ve své kategorii, tak i ve věkové kategorii starších žákyň. Jako reprezentantka ČR by mohla získat i volnou kartu na A turnaje starších žákyň, případně se účastnit i MČR starších
žákyň. Teď je hlavně třeba, aby byla zdravá a zvládla náročnou přípravu.
Celý život se věnujete dětem. Dá se už u malých dětí v mateřské škole rozpoznat, zda jednou budou
stát na stupních vítězů?
Malé děti se učí hrou. Pokud jsou dobře motivovány, ukáží vám přednosti své osobnosti. Důležité jsou tělesné
a fyzické předpoklady, koordinační schopnosti a psychika. U malých dětí lze hrou zjistit schopnost koordinace
oka a ruky při hodu míčkem určeným směrem, tedy schopnost přesně házet znamená mít cit pro míč. To je prvním znamením „o přítomnosti talentu“. Je to pro trenéra jiskřička v dlouhé a systematické práci. O talentu se
obvykle hovoří mezi 12. až 14. rokem, kdy hráč získává sílu, rychlost a schopnost využít co nejvíce dynamiky
do účelného pohybu. V této době se zjišťuje i antropometrické postavení těla, které určení talentu podpoří.
Změnil se tenis v průběhu dvaceti let, kdy se dětem věnujete?
Především mizí klubový život. Hráči se v klubu scházejí jen na tenis. Všichni hodně pracují a nemají volný
čas. Proto ani děti nejsou zvyklé trávit na tenise víc času než jen na hodinách tréninků. Další změnou k horšímu je přístup některých funkcionářů, především ve velkých klubech, kteří za tenisem vidí jen obchod. Díky
široké základně a dotaci ČST i měst mají možnost šikovným dětem nabídnout takové podmínky, které malé
kluby pro hráče zajistit nemohou. V dnešní době se od útlého věku setkáváme s nevraživostí ostatních dětí
a především jejich rodičů. Soutěživost je dobrá věc, ale v tomto věku musí být tenis hlavně zábavou.
V každém sportu se zvyšuje náročnost, jak na kondiční, tak i psychickou přípravu. Rok od roku nabízí
výrobci kvalitnější rakety, výplety, boty a oblečení. Tenis je čím dál tím dražší sport.
Které z úspěchů jsou pro vás nejcennější?
Za úspěch považuji, když můj (náš) svěřenec dokáže dosáhnout svého maxima, i když je to třeba „jen“
50. místo na českém žebříčku. Například i současný hokejový reprezentant Dominik Simon, který u nás začínal, byl ve 13 letech na 38. místě celostátního žebříčku, potom se ale plně věnoval už jenom hokeji.
Role trenéra je nezpochybnitelná. Jakých chyb by se trenéři měli vyvarovat?
Stává se, že tenisem nežijí naplno. Kromě tréninků se svěřencům dále nevěnují, nejedou se podívat na
některý z turnajů, aby zjistili, v čem je třeba svěřenci pomoci, či zda umí použít to, co se v tréninku naučil.
Zapomínají vytvářet dlouhodobé tréninkové plány a plány účasti na turnajích.
Předpokládám, že pro to, aby se úspěchy dostavily, je potřebná spolupráce trenéra a rodičů. A jaké
chyby naopak dělají rodiče?
Vlastně stejné. Pokud rodiče nechtějí s dětmi jezdit na turnaje, obětovat svoji dovolenou a nemíní se podřídit tenisu svých dětí, pak děti moc šancí na případný vrcholový tenis nemají. Další chybou je přehnaný tlak
na dítě, čímž trpí dětská psychika. Jakmile se dítěti nevede, propadá panice a vymýšlí při hře údery, které
nejsou v daných situacích funkční.
Jak vycházíte s rodiči?
Spolupráce s rodiči našich svěřenců je bezproblémová. Mezi trenérem a rodiči musí být maximální důvěra
a vzájemná podpora. Pokud rodiče trenérovi nevěří nebo za jeho zády sjednávají další tréninky s jiným trenérem bez jeho vědomí, pak spolupráce nemůže fungovat.
Zdá se, že víte, jak mladé sportovce motivovat, aby je neodradil první neúspěch anebo náročný trénink. Jak často mají například trénovat?
Každý hráč má jiné možnosti a potřeby. Vždy by to ale mělo být na hraně toho, co každý jednotlivec vydrží.
V žádném případě to však nesmí být víc, pak jsou hráči přetěžováni. Předpoklady pro možnost zátěže nám pomáhá určit preventivní prohlídka sportovce za účelem předcházení poškození zdraví u výkonnostních sportovců.
Přejeme hodně sil a trpělivosti do další práce s mladými talenty.
Blanka Oujezdská
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INZERCE

Sklenářství Jan Černý

AKCE SOKOLOVNY

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)

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

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! •

NOV Ě

Říčanská 118, 252 43 Průhonice
www.sokolovnapruhonice.cz

• pískování skel, lepení skel UV lampou •

pondělí–pátek: 7.00 – 22.00,
sobota–neděle: 8.00–22.00

• rámování, paspartování •

AUTODOPRAVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK
•
•
•
•
•
•
•

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
Avia, Liaz, Tatra, Iveco, multikára
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Mobil: 603 242 142
Telefon: 281 931 419
Fax: 291 931 512
www.sute-pisky.cz
milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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