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NA ÚVOD
Editorial
Milí čtenáři,
otevíráte první číslo letošního ročníku Kolovratského zpravodaje s novou
grafickou úpravou. Snažili jsme se sjednotit
„hlavičky“ zpravodaje
a měsíčníku, zjemnili jsme barevnost a zvýraznili titulky. Také jsme obměnili písmo, aby byl
text ke čtenáři přívětivější. Autorkou změn je
Lucie Hofmanová, která nám ochotně nabídla
svoji pomoc už při propagaci loňského Dětského dne. Jednoduše proto, že se v Kolovratech narodila a strávila zde krásné dětství
a dospívání. Jak sama říká, ne doma u počítače,
mobilu či televize, ale s partou kamarádů
venku, protože v okolí Kolovrat vždy bylo
a stále je kam jít… Paní Lucie je jedna z těch,
jimž se v Kolovratech dobře žije, a proto rádi
věnují svůj volný čas a trochu svého umu pro
rozkvět obce. Pro Kolovraty to není klišé, ale
pravda.
A když jsme u té pomoci, uprostřed zpravodaje si můžete přečíst rozhovor s Kateřinou
Antošovou, která trénuje na zářijovou paralympiádu v Riu a hledá cyklistický doprovod.
Pokud byste se chtěli s touto obdivuhodnou
ženou setkat osobně a nahlédnout do jejího
Paradeníku, přijďte v poslední dubnový čtvrtek
do Infocentra s knihovnou.
Budeme se na Vás těšit.
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto úvodníku bych se
rád zaměřil na morálku
a pojetí svobody. Při vstupu
do politiky jsem očekával, že
se setkám s pokroucenou
morálkou i nepochopením
toho, kam až sahá svoboda. A události posledních
dní mě dovádějí k otázce, kde je u některých lidí
morálka a kam sahají hranice osobní svobody.
Svoboda může mít různé podoby a velmi často
jsou její hranice posouvány. Například svoboda
projevu znamená, že se člověk může svobodně vyjadřovat k čemukoliv? Kde je ale svoboda těch,
kteří ho musí poslouchat? A když se pak posluchač svobodně vyjádří k řečníkovi, proč ho pak
řečník může žalovat za urážku na cti?
Ano, svoboda je pro každého velmi cenná
a mnozí řeknou, že si té své váží ze všeho nejvíce.
Někdy až do takové míry, že si neuvědomují, jak
porušují svobodu ostatních.
Je v této demokratické společnosti absolutní
svoboda, anebo není? Mnozí říkají, že ano. To je
však velký omyl každého, kdo si to myslí. Nyní sice
žijeme v demokratické společnosti, ale přesto
není možné dělat vše, co se nám zlíbí. Jak je
možné, že si majitelka pozemku, která jej získala

v roce 2012, může myslet, že vykácí stromy, které
tu rostly od devadesátých let, bez povolení?
Ano, majitelka má pocit absolutní svobody
odůvodněný tím, že něco vlastní a rozhoduje
o svém majetku. Každé vlastnictví však zároveň
zavazuje a v moderní společnosti je ošetřeno zákony. Přestože paní získala lesní porost, chce jej
bez veškerých povolení vykácet a přeměnit na
pole. Přestože stromy nesázela, nechala už nyní
část pokácet a odvézt. Dobře ví, že jde o les jak
v územním plánu, tak i v reálném stavu a přes veškerá opatření se o vykácení pokouší opakovaně.
Nehledí na porušování zákona, nehledí na přání
obce ani na lítostné pohledy občanů, kteří je sázeli
v rámci akce Stromy pro naše děti. A kde je morálka?
Každý by si měl uvědomit, že má-li společnost
fungovat, musí tu být nějaký řád a pravidla, kterými se budeme řídit, abychom zajistili svobodu
nejen pro sebe, ale také pro ostatní.
A abychom měli nejen řád, ale také vyváženost,
tak jen připomenu, že když jsme v loňském roce
zateplili školu a dostavěli nové třídy pro děti, letos
se pustíme do oprav domu s pečovatelskou službou, kde žijí senioři.
S úctou ke všem morálním občanům
Mgr. Antonín Klecanda, starosta

Slovo zástupkyně starosty
Vážení spoluobčané, milí
sousedé,
srdečně Vás zdravím v tomto
roce a pokusím se opět shrnout, co se u nás událo a co
nás čeká. I v letošním roce
chceme pokračovat v nastaveném kurzu a budeme se snažit, aby po nás zůstalo vidět co nejvíc smysluplné práce. Jsem ráda,
že mám nově možnost věnovat se práci pro městskou část na plný úvazek, a budu jí tedy věnovat
čas, který zasluhuje.
Mnozí z vás asi zaznamenali změny v oblasti
údržby městské části. Odbor správy majetku je od
konce minulého roku posílen o dva zaměstnance
údržby - odborníky v oboru zeleně, a nyní jsme
tedy schopni zajistit většinu údržby vlastními silami. Chceme tím pojmout údržbu v městské části
komplexněji a zajistit také větší kontinuitu v péči
o zeleň. Přispěje to k lepší operativnosti, kdy pracovníci mohou vykonávat různé činnosti dle aktuální potřeby a počasí. Veškerá údržba nebude
nadále závislá na jediném (i když spolehlivém
a výkonném) pracovníku. Vzhledem k mírné zimě
se noví zaměstnanci nyní věnují převážně prořezávkám větví stromů, což bylo v minulých letech
dosti opomíjeno. Také například likvidují větve,
popadané v důsledku krátké sněhové kalamity.
Řešili jsme i nepovolené kácení v lesíku Za
Brodem, které inicioval soukromý majitel pozemků. Podrobněji o tomto případu referujeme
na dalších stranách. Ač jsme udělali maximum,
abychom zkáze stromů zabránili, spousta krásných, vzrostlých až dvacetiletých stromů byla pokácena a v době, kdy vzniká tento text, doufáme,
že se podaří zachránit aspoň zbylé.
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V nejbližším období nás čeká hledání nového
využití u provozoven, v nichž nájemci ukončili činnost. Koncem února ukončil prodej nájemce drogerie Na Viničkách a po nutných opravách budeme
hledat nového zájemce. Stejně tak hledáme uspokojivé řešení u pizzerie Cappuccini, kterou nájemce zavřel již na podzim. Zde je však situace
komplikovanější v důsledku nastavení podmínek
a smluv z předchozího období. Jsme si vědomi, jak
jsou některé služby v místě bydliště pro obyvatele
důležité, a tedy doufáme, že se najdou vhodní zájemci, kteří nabídnou kromě placení nájmu i co
nejvhodnější služby pro místní obyvatele.
Přeji nám všem, ať je tento rok úspěšný.
Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty

Zamyšlení zástupce starosty
Vážené a milí,
v únoru jsem byl na Hasičském plese. Užil jsem si ho
já i další – sál byl vyprodaný,
lidé tančili, smáli se, dobře
se bavili. A našim hasičům
to v uniformách slušelo.
Poslední únorové pondělí večer jsme seděli
U Boudů, venku hustě sněžilo. Najednou cosi slyším a říkám si – to má ale někdo zvláštní vyzvánění. Než jsem si uvědomil, oč běží, u vedlejšího
stolu vstali naši hasiči a během deseti vteřin vyběhli do mrazivé noci. Na stole po nich zůstalo nedojedené jídlo.
Naši hasiči jsou dobrovolní, ale jejich přístup je
profesionální.
Jsem rád, že jsme v rozpočtu na rok 2016 hasičům navýšili příspěvek. A nejen jim. Díky změně
ve financování městských částí letos můžeme podpořit i další. A také investovat do celkového rozvoje obce. Velkou změnou je uvolnění zástupkyně
starosty Mgr. Stanislavy Bartošové, která se tak
bude věnovat práci pro obec na plný úvazek. Myslím, že je to správný krok a přeji jí hodně štěstí.
Poslední změna se týká mě osobně. Po roce
a čtvrt ve funkci místostarosty jsem se rozhodl, že
na svou funkci rezignuji, protože její vykonávání
už nebylo možné spojit s mými pracovními povinnostmi. Loučím se proto s Vámi z tohoto místa
a budu dále pracovat jako řadový zastupitel.
Užijte si jaro!
Martin Šusta,
odstupující zástupce starosty

Informace vedení MČ
Ve vedení Městské části Praha-Kolovraty
došlo od února ke změně.
Z funkce místostarosty odstoupil Martin
Šusta. Zástupkyněmi starosty nadále zůstávají
Mgr. Stanislava Bartošová (nyní jako uvolněná
pro výkon funkce) a Mgr. Kateřina Čuřínová.
V této souvislosti došlo i k aktualizaci kompetencí obou zástupkyň starosty – k oblastem
Mgr. Stanislavy Bartošové přibyly nově majetkové záležitosti a granty; vše ve spolupráci se
starostou.
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INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zasedání zastupitelstva
MČ Praha-Kolovraty
1. zasedání – 27. ledna 2016
Návrh změny Územního plánu
ZMČ souhlasí s navrženou změnou ÚP
HMP u pozemku parc. č. 1238/1 (lesní pozemek) o výměře 9 198 m² v k. ú. Kolovraty,
a to z funkčního využití LR (lesní porosty) na
funkční využití PS (sady, zahrady a vinice).
Rozpočet na rok 2016
ZMČ schválilo:
a) Rozpočet hlavní činnosti
Objem výdajů
21 010 tis. Kč
Objem příjmů
21 010 tis. Kč
Financování
0 tis. Kč
b) Finanční plán hospodářské činnosti
Výnosy
3 700 tis. Kč
Náklady
2 880 tis. Kč
Hospodářský výsledek
820 tis. Kč
Podpora volnočasových aktivit
ZMČ schválilo vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu volnočasových
aktivit v roce 2016 ve výši 380 000 Kč při desetiprocentní spoluúčasti. Oproti loňsku, kdy
bylo vyčleněno 250 tisíc, jde o výrazný nárůst.
Změna struktury orgánů samosprávy
a volba tajemníka kontrolního výboru
1) ZMČ vzalo na vědomí odstoupení Martina Šusty z funkce zástupce starosty
k 31. 1. 2016 kvůli pracovnímu vytížení
2) ZMČ schvaluje od 1. 2. 2016 změnu ve
struktuře vedení MČ – snížení počtu zástupců starosty na dva, z toho jeden uvolněný a jeden neuvolněný.
Mgr. Stanislava Bartošová bude od 1. 2.
2016 vykonávat funkci zástupkyně starosty
jako uvolněná.
3) ZMČ zvolilo od 1. 2. 2016 Ing. Janu Princovou do funkce tajemníka kontrolního
výboru.
Zhotovení územní studie
ZMČ požaduje zhotovení územní studie
pro Kolovraty a ukládá vedení MČ ve spolupráci s ÚMČ zaslat požadavek na zpracování
a projednání územní studie pro Kolovraty na
Magistrát HMP.
Plán zasedání ZMČ na 1. pololetí 2016 Starosta informoval o plánu zasedání ZMČ na
1. pololetí 2016. Zasedání by se měla konat
vždy od 19 hodin v zasedací místnosti ÚMČ.
27. 1. 2016
24. 2. 2016
30. 3. 2016
27. 4. 2016
25. 5. 2016
29. 6. 2016
Renovace fotbalového hřiště
1) ZMČ souhlasilo s renovací umělého povrchu hřiště Sokola Kolovraty.
2) ZMČ schválilo spoluúčast MČ ve výši
20 % celkových uznatelných nákladů v případě získání dotace z programu MŠMT,
maximálně však 1,3 mil. Kč včetně DPH.
-red-
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Obec hledá provozovatele koupaliště
■ Vedení městské části si letos dalo za úkol najít provozovatele koupaliště,
který by vybudoval moderní areál s celoročním provozem. O tomto záměru,
ale také o dalších projektech referuje starosta Mgr. Antonín Klecanda.
Koupaliště v Kolovratech v létě rádi navštěvují
nejen zdejší obyvatelé. Údržba bazénu je však
pro obec velkou finanční zátěží. Na posledním
zasedání se zastupitelé dohodli, že obec vyhlásí
výběrové řízení na provozovatele, který do renovace nádrže investuje nejméně 6 milionů korun,
za spoluúčasti obce. Můžete zmínit detaily?
Koupaliště je v Kolovratech dlouhodobý
problém. I v letech, kdy sloužilo jako požární
nádrž, byly do jeho provozu investovány nemalé
částky. Základním problémem je, že do září
2015 byl povolen pouze zkušební provoz, jelikož
koupaliště nebylo zkolaudováno. Zkušební provoz vypršel, ale ze strany městské části nebyla
sjednána náprava. Minimální investici odhadujeme na 6 milionů Kč, jelikož je nutné pořídit
filtrační technologie, bazén musí být zmenšen,
vystěrkován a povrch upraven například fólií.
Další možnosti, jako jsou kachlíky či plechová
vana, vycházejí o mnoho dráž.
Jelikož obec potřebné prostředky nemá
a vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností nebudou na tyto aktivity pro Prahu žádné
dotace, nezbývá než najít partnera, který by do
bazénu investoval a následně ho provozoval.
Další možností by bylo bazén uzavřít.
Podnikli jste už první kroky?
V současnosti pracujeme na přípravě výběrového řízení a zároveň se pokoušíme získat povolení ke zkušebnímu provozu alespoň v tomto
roce.
Někteří občané by dali přednost biotopu, jako
v Radotíně. Výběrové řízení nebude budoucímu
nájemci nařizovat, jak má být voda upravována,
ale to, že musí splňovat hygienické normy. U biotopu je nutné zmínit, že například ten radotínský
stál včetně zázemí 80 milionů Kč. Nepředpokládám, že bychom našli takového investora.
Je nutné si uvědomit, že nikdo nepůjde do investice v řádu milionů korun, pokud by neměl
zajištěnou alespoň teoretickou návratnost.
Proto předpokládáme, že koupaliště bude v celoročním provozu. Tím nemyslím, že by studený
bazén byl otevřen celý rok, ale součástí areálu
může být další sportoviště, wellness centrum,
nebo jiný provoz. Nutné je dodržet soulad
s Územním plánem a také podmínku, aby areál
byl přínosem pro občany Kolovrat. Zároveň nechceme bazén, který bude pro část místních občanů cenově nedostupný.
Jaká budou kritéria pro výběr?
Komise bude posuzovat předloženou studii
rekonstrukce areálu a také výši investice. Je
nutné doložit návrh smlouvy mezi městskou
částí a investorem. Další podmínkou je představit „business“ plán využití areálu. Městská část
se však zavazuje, že tato část kritérií nebude zveřejněna, ani nijak využita a bude dodrženo ob-
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chodní tajemství. Jde také o to, aby v areálu nevzniklo nevhodné zařízení, které by narušilo celkový charakter lokality.
Jaké podmínky ohledně provozní doby musí
provozovatel splnit?
Chtěli bychom, aby koupaliště bylo otevřeno
od 1. května do 30. září, přičemž se jedná o dny,
kdy bude denní teplota nad 20 stupňů Celsia.
Samostatný letní provoz venkovního koupaliště
s hodinovým až celodenním vstupem bude
v době od 1. června do 15. září.
S jakou otevírací dobou se počítá?
Maximální otevírací doba bude do 22 hodin,
aby byl zajištěn noční klid. Pro venkovní bazén
se pak počítá s otevírací dobou do 20 hodin,
v případě letních dní pak pro kondiční plavání
maximálně do 21 hodin.
Bude pro místní zvýhodněné vstupné?
Jde nám o regulované vstupné pro občany
Kolovrat. Celodenní vstupné pro místní bude
v maximální výši 0,5% průměrného měsíčního
výdělku v ČR k aktuálně danému roku a z toho
vyplyne sleva pro děti. Rovněž je podmínkou rodinné vstupné. Ceny pro občany Kolovrat budou
realizovány formou slevy nebo předplatného.
Jaké další podmínky bude nutné dodržet?
Zejména jde o dodržování hlukových limitů
s ohledem na těsné sousedství zahrad a rodinných domů. Areál musí být navíc celoročně zajištěn před poškozením. A také by kolaudace
venkovního areálu měla proběhnout nejpozději
do konce roku 2017.
Nedávno Kolovraty vstoupily do Svazu městských částí hl.m. Prahy. Jaké výhody nám členství přinese?
Za zásadní považuji společný tlak městských
části na sjednocení kritérií při rozdělování provozních peněz mezi tzv. malými a velkými městskými částmi. Díky tomu jsme získali od
magistrátu mnohem vyšší příspěvek na provoz.
Dále pak je to společná platforma, na základě
které diskutujeme o možných dotacích, problémech a navrhovaných vyhláškách. Zároveň
máme k těmto návrhům společné sezení a necháváme si vypracovat právní rozbory, na které
bychom samostatně finančně nedosáhli.
Loni na podzim začalo sportovcům a vyznavačům aktivního pobytu v přírodě sloužit fitcentrum v areálu Za Brodem. Někteří však do
těchto míst netrefí. Počítá se s umístěním orientačních tabulí či směrovek na viditelných
místech v obci?
Počítáme se zanesením areálu do map. Bohužel nyní dochází k nelegálnímu kácení v této
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oblasti, takže na fitness prvky je již vidět z cesty
do Benic.
Na jednom z posledních zasedání zastupitelé
souhlasili s renovací fotbalového hřiště. Můžete
zmínit podrobnosti tohoto projektu?
Na fotbalovém hřišti je nevyhovující povrch,
který je nutné vyměnit. Bohužel nemáme dostatek prostředků, a proto se snažíme, aby Sokol
získal dotaci. Naše městská část se bude podílet
na renovaci zbylou částkou.
Nedávno se pronajímatel obchodu s drogérií
a domácími potřebami rozhodl ukončit prodej
a prostory opustil. Jaký bude další osud bývalé
prodejny?
Po nutných stavebních úpravách bude vypsáno výběrové řízení.
Opuštěná je i restaurace Cappuccini. Jaké jsou
poslední informace ohledně přepronájmu ze
strany obce?
Současný majitel má platnou smlouvu až do
poloviny roku 2019 s následnou opcí na 10 let.
Již od října probíhají intenzivní jednání, aby byla
restaurace opět otevřena.
V domě bývalého řeznictví u Stárka hodlá nový
majitel otevřít prodejnu se smíšeným zbožím.
Kdy přivítá první zákazníky?
Na tuto otázku může odpovědět pouze majitel. Městská část neurčuje, kdy, kde a jakou prodejnu si soukromník otevře.
Na jaře by se měla začít opravovat dlažba v ulicích Vášova nebo Ve Skále. Po opravě volá fasáda živnostenských domů u atria nebo
víceúčelové budovy s poštou. Jaké další investiční akce jsou v plánu v letošním roce?
Musíme si uvědomit, že v Praze přiděluje veškeré investice magistrát. Vyčlenili jsme sice
prostředky na opravu ulic, avšak nyní to vypadá,
že ulice jsou v horším stavu, než jsme předpokládali. Je možné, že prostředky nebudou stačit
a realizace bude rozdělena do několika let,
anebo předána magistrátu. Ulice jsou v havarijním stavu a nyní provádíme sondy, abychom
znali rozsah poškození.
V létě by měla proběhnout pasportizace
a úprava silnice do Lipan s následným předáním
TSK. Pakliže vše dobře dopadne, bude v další
fázi vybudována stezka mezi Kolovraty a Lipany.
V rámci projektů SFŽP se pokoušíme získat
prostředky na opravu a zateplení víceúčelové
budovy s poštou.
Rovněž počítáme s úpravou hřiště Na Parkáně, připravujeme nové hřiště pro mládež,
chceme dokončit parkoviště u koupaliště
a v plánu máme další projekty.
Na konci roku se konala dražba skautského
areálu v Prknovce. Za vyvolávací cenu ho však
nikdo nekoupil. Je nějaká naděje, že areál nakonec vydraží skauti nebo magistrát?
O Prknovce proběhla reportáž v pořadu Reportéři ČT. V prosinci areál nikdo nevydražil

a jak dopadnou další kola dražeb, je otázkou.
Každopádně nikdy nepodpořím změnu Územního plánu tak, aby tam vzniklo něco jiného, než
zařízení pro děti a mládež.
Výstavba nové cyklostezky mezi Uhříněvsí a Kolovraty je v plném proudu. Kdy se po ní projedou první cyklisté?
V současnosti proběhla úprava projektu,
právě kvůli pozemkům kolem Prknovky. Předpokládaný termín dokončení je léto 2017.
Soubor rozestavěných rodinných domů Polyxena poblíž Prknovky loni vydražil nový majitel,
který hodlal areál dokončit. Podaří se mu to?
V ulici Skautská se již staví. Polyxena byla původní firma, která zkrachovala. Nyní má areál
v rukou nový majitel. V průběhu následujících
měsíců chce prodat několik volných pozemků
a do podzimu dokončit asi šest rozestavěných
domů. Vzhledem k dlouhé prodlevě je nyní
nutné posouzení statika, odvoz nepotřebného
materiálu a další nezbytné úkony.
V polích směrem na Benice se loni objevily nevzhledné stavební buňky. Jak s nimi hodlá majitel naložit?
Majitel nedávno obdržel výzvu z Uhříněvsi.
Bohužel nepochopil, že chyba je na jeho straně
a místo toho, aby situaci napravil, tak mluví
o tom, jak bude oznamovat všechny nedovolené
stavby v záplavovém území, přerostlou trávu
a podobně. Je smutné, že mnozí lidé neuznají
svojí chybu a namísto nápravy útočí na ostatní
kvůli mnohem menším prohřeškům. Jednání
s ním bylo poměrně náročné, jelikož odmítá rozpadlé buňky odstranit.
Blanka Oujezdská

Kolovratští pomáhají
Koncem loňského roku pomohli návštěvníci
Infocentra s knihovnou nevidomým prostřednictvím sbírky V září světlušky září. Do
papírové lucerničky nasbírali půldruhého tisíce korun. Další významnou pomocí je spolupráce městské části na projektu Potex,
který je zaměřen na sběr použitého textilu.
„V loňském roce se podařilo z odpadového toku odklonit 1 679 250 kg použitého
textilu. Jen v Kolovratech to bylo 14 tun,“
říká Veronika Knoblochová, manažerka společnosti. Vytříděný textil putuje za lidmi bez
domova a také pomůže matkám a rodinám
s dětmi v tíživé životní situaci. „Oděvy třídíme pouze ve třech lidech, ve svém volném
čase, bez nároku na odměnu,“ vysvětluje.
Potex podporuje z prodeje zbytkového
textilu organizace jako je Klokánek Chabařovická, Pomocné tlapky, Linka bezpečí
nebo Kapka Naděje. „V loňském roce jsme
pomohli půlmilionovou částkou. Bez vaší pomoci a spolupráce bychom v tomto projektu
nemohli pokračovat,“ poděkovala starostovi
manažerka projektu.
-ouj-
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Stromy v lese Za Brodem
byly pokáceny bez povolení
V prvních březnových dnech nechal majitel
pozemků v lokalitě Za Brodem masivně pokácet vzrostlé, až dvacet let staré stromy.
Podle zákona měl předem žádat o povolení,
což neudělal. Případem se zabývá inspekce
životního prostředí.
Poslední únorový den dostalo vedení obce
zprávu, že se v lesíku Za Brodem masivně
kácejí stromy. Na místě bylo zjištěno, že
firma stromy porážela bez povolení. Dle zakázky měla vykácet souvislý porost až 20letých stromů, a to na rozloze cca 11 000 m².
Přestože pozemky patří soukromému vlastníkovi, i na ně se vztahuje zákon o ochraně
přírody a krajiny a vyhláška o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení.

Foto Pavel Klikar
„Ani soukromý vlastník si tak nemůže
kácet stromy na svých pozemcích dle libosti.
Pokud přesahují velikost určenou vyhláškou,
kdy je obvod kmene větší než 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí či je zapojený porost na rozloze větší než 40 m², musí majitel požádat
o povolení ke kácení,“ informuje místostarostka Stanislava Bartošová. Společnými silami vedení obce, úřadu a policie se podařilo
dalšímu kácení zamezit.
„Po pár dnech se bohužel situace opakovala. Na místě byli opět zaměstnanci stejné
firmy s motorovými pilami a pustili se opět
do kácení na sousedním pozemku stejného
vlastníka. Tentokrát do stromů s užšími
kmeny, ale opět na rozsáhlé ploše. A opět
bez povolení,“ popisuje místostarostka další
likvidaci lesního porostu. Vedení obce se
opět pokusilo kácení firmě znemožnit, ale
vzhledem k přítomnosti zástupce majitelky
pozemku, to bylo obtížnější. Nakonec ničení
učinili přítrž až pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří si případ převzali do
svého šetření. „Za nepovolené kácení hrozí
firmě značná pokuta, tak doufejme, že se podaří zbývající stromy zachránit. Pokud si občané všimnou, že se v lese opět kácí, mohou
ihned informovat úřad a policii. Budeme jim
za pomoc vděčni,“ dodává místostarostka.
–red-
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ROZVOJ OBCE
BIO velkoobjemové kontejnery
BIO kontejnery budou přistaveny
v sobotu 7. května 2016
od 13 do 16 hod. na stanovištích
Albíny Hochové – u parkoviště
Mírová – parkoviště u kostela
Meduňková – náměstíčko proti č.p. 696/68
v neděli 8. května 2016
od 13 do 16 hod. na stanovištích
U Vodice – parkoviště na konci ulice
Lipany – náves
Kontejnery, u kterých pomáhá obsluha, jsou
přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, ale
po naplnění kontejneru bude nově přistaven
další až do konce doby přistavení, tj. do 16 hod.
Druh sbíraného odpadu: bioodpad ze zahrad,
listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, rostlinný
odpad. Bioodpad nezaměňujte s jiným druhem
odpadu.

Zóny s dopravním omezením
■ V minulých týdnech se objevily v ulicích podél železniční tratě nové
dopravní značky a zpomalovací retardéry, které by měly přespolní řidiče odradit od celodenního parkování a přispět k bezpečnějšímu provozu. Jak
budou strážníci na dodržování nových pravidel dohlížet, informuje jejich
velitel Vladimír Bačák.
Pro práci kolovratských strážníků budou kontroly dotčených ulic v souvislosti s parkováním vozidel obrovskou zátěží. Každý zjištěný přestupek,
jakých budou stovky, bude třeba přesně zdokumentovat, zpracovat a pořídit fotodokumentaci.

Místní i přespolní mají stejné povinnosti
V této souvislosti bychom chtěli požádat obyvatele dotčených ulic, aby nenechávali svá vozidla postávat na komunikaci a parkovali na vlastních
pozemcích či na označených parkovacích místech.
Není v zájmu žádného ze strážníků jakkoli perzekuovat místní ani jiné občany. Nemůžou totiž postupovat vůči kolovratským občanům jinak než
k přespolním, jak se někteří domnívají. Je to nezákonné, a i my máme své nekompromisní kontrolní
orgány, které si pak na takovéto počínání rádi posvítí. Pokud budete nápomocni respektováním nového značení k vymýcení současného nešvaru,
věřím, že do roka a do dne budeme všichni sklízet
ovoce v podobě čistých a volných ulic.

Velkoobjemové kontejnery
pro objemný odpad (VOK)
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
v úterý 5. dubna 2016
v době od 16 do 20 hod. na stanovištích
1. ul. U Vodice (na konci ulice)
2. ul. A. Hochové (nad vlakovou zastávkou)
3. ul. Mírová (parkoviště u kostela)
4. Lipany (náves)
v úterý 3. května 2016
v době od 16 do 20 hod. na stanovištích
1. ul. U Vodice (na konci ulice)
2. ul. A. Hochové (nad vlakovou zastávkou)
U kontejnerů je přítomná obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby se maximálně
využil celý objem VOK, a také po odvozu kontejnerů zajistí úklid místa přistavení.
Upozornění: Po ukončení (tj. ve 20 hod.) neodkládejte další odpad!
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro
objemný odpad z domácností, který nemůže být
pro své rozměry odkládán do popelnic (např.
starý nábytek, pohovky, matrace, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, staré
sportovní náčiní apod.) Do těchto kontejnerů
nepatří živnostenský odpad, výrobky podléhající
zpětnému odběru (TV a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky, vyřazené elektrozařízení), nebezpečné odpady, (autobaterie, zářivky, barvy,
motorové oleje, rozpouštědla), bioodpad, stavební odpad a pneumatiky.

Sezónní svoz odpadu
Pražské služby nabízejí občanům a dalším původcům odpadu sběr a svoz bioodpadu ze zahrad, domácností či květinářství. Sezónní svoz
bioodpadu probíhá od 1. dubna do 30. listopadu
2016. Frekvence svozu je 1 x za 14 dní. Služba
je placená.
Kolovraty: pátek – sudý týden
První vývoz:
8. dubna
Poslední vývoz: 18. listopadu
Lipany: pátek - lichý týden
První vývoz:
1. dubna
Poslední vývoz: 25. listopadu
Více informací: www.psas.cz
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a neproměnili Kolovraty v jedno velké parkoviště.
Nových označených parkovacích míst sice také nebude v těchto ulicích mnoho, ale musíme si uvědomit, že většinou se jedná o starou zástavbu domů,
kde mají místní občané dostatek prostoru k parkování ve vlastních dvorech či garážích, které bývají
obvykle prázdné, a je tedy kde parkovat.

Následně bude přestupek postoupen na přestupkové oddělení obvodního ředitelství Městské policie Praha 15, kde bude vyčkávat několik dní, než
řidič nebo majitel vozidla dá vše do pořádku.
Pokud se ale z jakéhokoli důvodu řidič či majitel
vozidla nedostaví k vyřízení, putuje celá záležitost
na Oddělení dopravně správních agend Magistrátu
hl.m. Prahy. Zde se zpracuje, vyměří sankce a odesílá se v řádu několika týdnů zpět, tedy majiteli vozidla k úhradě.

Strážníci budou zpočátku při kontrolách tolerantní
Zóna s dopravním omezením obsáhne poměrně
velký počet ulic v okolí vlakového nádraží. Jmenovitě se jedná o ulice Na Parkáně, K poště, A. Hochové, Na Ročkově, Na Července, V Milíři,
U Železnice, Pod Zastávkou a U Závor. Strážníci
budou při kontrolách v prvních týdnech tolerantní
a jejich práce bude především spočívat v upozorňování na nové změny tak, aby majitelé parkujících
vozidel volili jiný způsob dopravy do zaměstnání

V obytných zónách se smí parkovat jen na
vyznačených místech
Není vyloučeno, že parkující řidiči z Prahy – východ a okolí budou hledat nové možnosti k parkování, např. v ulici K Říčanům, nebo v přilehlých
obytných zónách ulic Nad Parkánem, Meduňková,
K vrbě a dalších. Samozřejmě ani toto nemůžeme
připustit. V obytných zónách platí stejný systém
parkování jako v zónách s dopravním omezením,
tedy pouze na místech označených jako parkoviště.
Případné parkování v ulici K Říčanům, kde není
stání řešeno místní úpravou, budeme považovat za
přestupek vyplývající z obecné úpravy silničního provozu, zákazu stání a neponechání alespoň jednoho
jízdního pruhu širokého tři metry pro každý směr
jízdy (tedy celkem šest metrů). Tato povinnost řidiče
při stání je uvedena v zák. 361/2000 Sb. §25, odst. 3.
Budoucnost postupně ukáže, jak nové opatření
funguje, jaká bude reakce v souvislosti se silničním
provozem a jestli bude třeba něco změnit či doplnit.
Vladimír Bačák, velitel Městské policie

Mobilní sběrný dvůr v Kolovratech bude přistaven v květnu a v červnu
Mobilní sběrný dvůr s obsluhou bude přistaven v neděli 29. května 2016 a v neděli 26. června 2016
v době od 8 do 14 hodin na parkoviště pod kostelem v ul. Mírová. Je určen pro tyto druhy odpadu:
1. objemný odpad (starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo)
2. odpad ze zeleně, tzv. bioodpad (listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin
pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny)
3. dřevěný odpad (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových, skleněných či plastových doplňků
nebo jeho součástí)
4. stavební suť
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STALO SE V OBCI

Jak (ne)přijít o peníze
Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

■ Strážníci Městské policie nalezli před hřbitovem v Kolovratech odcizené
vozidlo, dále zadrželi v Prknovce celostátně hledanou osobu… Podobné
zprávy nemají pro čtenáře jen informační charakter, ale nesou s sebou i jistou
dávku pachuti dnešní hektické doby.
Takovéto informace se na nás valí každý den, v kteroukoliv hodinu ze všech sdělovacích
prostředků, a v podstatě nás už ani moc neudivují. Stávají se informacemi všedními.
Co ale pro nikoho z nás nikdy nezevšední, je hyenismus některých lidí, parazitujících
na obyčejné lidské slabosti, soucitu, bezbrannosti a nevědomosti. Právě z těchto důvodů jsme vybrali téma, jehož projevy musí každého z nás přinejmenším prudce zdvihnout ze židle. Věnujte, prosím, proto pozornost následujícím řádkům. Ty by měly sloužit jako varování
každému z nás, a především seniorům, kteří bývají často terčem lidských hyen.

Nenaleťte loudilům peněz

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Takzvané šmejdy a jejich praktiky známe všichni. I když opakování je matkou moudrosti, věřím, že
většina z nás již dokáže tyto podomní nabízeče „zaručeně nepostradatelných krámů“ vypoklonkovat ze
svého prahu. Existuje ale nový fenomén, který jakoby z oka vypadl „šmejdským“ praktikám. Nazývá se
„půjčování peněz“. Týká se všech lidí, ale v tomto příspěvku se zaměříme na obyvatele Kolovrat, kteří
bydlí v ulici Ve Skále a v okolí. Ke strážníkům se dostala informace, že jedna a tatáž osoba nejen v této
lokalitě opakovaně obchází domy a chce půjčit peníze. Někteří čtenáři jistě tuší, o koho jde, a dnes asi
litují, že vůbec otevřeli vrátka. Zdaleka nejde o ojedinělý případ, týkající se této osoby.

Kde nic není, ani exekutor nebere
A jak to probíhá? Zcela jednoduše. Zazvoní jednoho dne u vašeho domu nebo vás potká na ulici a osloví
vás se žádostí o půjčení i několika tisíc korun. Samozřejmě, že k tomu využívá okřídlených historek o nouzi,
o nepříchozích výplatách, které ale určitě každým dnem přijdou a dlužník vše vrátí, ale kde nic, tu nic.
Tato osoba si nepůjčuje výhradně od neznámých lidí, ale oslovuje takto i své známé a sousedy. U nich sází
právě na dlouhodobou známost. Neštítí se takto balamutit ani kolovratské seniory, kteří žijí ze skromného
důchodu, a pod tíhou nesmyslných argumentů se u nich následně probudí soucit nad nešťastníkem. To ale
většinou bývá pozdě a po vylákání peněz už neuvidíme ani dlužníka, ani své peníze. Zpětné vymožení
takto vylouděných peněz bývá pak velice zdlouhavé, složité a v drtivé většině případů i nemožné. Dlužník
samozřejmě nedisponuje žádným majetkem a i v případě vyhraného soudního sporu je pravděpodobnost
návratu půjčených prostředků mizivá, jelikož platí pravidlo „kde nic není, ani exekutor nebere“.

Jak těmto nešvarům předcházet?

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

Především nikam nespěchat a velice dobře si rozmyslet, jestli vůbec půjčit peníze mohu a chci. To se
týká případů, kdy se na nás obrátí důvěryhodná a známá osoba z rodiny či mimo ni. V ostatních případech,
kdy nám žadatel zvoní u vrátek domu či dveří, doporučuji v žádném případě nepůjčovat a pokud možno
neotvírat, nevpouštět žadatele do domu a v lepším případě ani nezačínat s jakoukoli konverzací na téma
„peníze“. Víme, že tito nezvaní návštěvníci bývají na oko v žalostném stavu a s výrazem týraného zvířátka
také umějí být nepříjemně dotěrní a neodbytní. V takovém případě neotálejte, sdělte příchozímu, že voláte policii, a dle situace oznamte tuto událost na bezplatnou linku 156 nebo 158. Hlídka, která se dostaví
na místo, si domnělého ubožáka trošku proklepne, zkontroluje, popřípadě učiní další opatření.
Vladimír Bačák, velitel Městské policie

Pomocí textových zpráv budete informováni jako první
Městská část nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.
SMS InfoKanál umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).
Jedná se o informace v krizových situacích, plánované odstávky vody, přerušení dodávky plynu a elektřiny, vzniklé havárie a stav jejich řešení, uzavírky místních komunikací, termíny zasedání zastupitelstva,
mimořádné změny v provozní době úřadu, lékařů, služeb, ale také výstražné informace ČHMÚ či pozvánky na kulturní a sportovní akce.
my
slí

m

ee

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

Jak se zaregistrovat?
1. On-line: Pomocí formuláře na stránkách www.kolovraty.cz (zelené logo Odběr SMS)
2. Pomocí SMS, kterou odešlete na číslo 267 710 504 ve tvaru (dle bydliště):
REGISTRUJmezeraKOLOVRATYmezeraULICE
REGISTRUJmezeraLIPANYmezeraULICE
3. Osobně na podatelně Úřadu MČ Praha-Kolovraty v úředních hodinách
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou
linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla volejte: 267 710 504 nebo zašlete e-mail s žádostí
o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních
SMS zprávách.
Podrobnější informace a návod k registraci poskytne také Infocentrum s knihovnou.
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DOBROVOLNÍ HASIČI
Pod příkrovem sněhu se
Kolovraty zcela proměnily

Hasiči si poradili se sněhovou nadílkou
a skvěle zvládli i organizaci plesů

Zatímco hasiči měli po vydatném sněžení plné ruce práce s odklízením větví,
které nevydržely nápor mokrého sněhu,
pro jiné to byla příležitost k romantické
procházce. Magdalena Pavlíčková zachytila pomíjivou krásu objektivem svého
fotoaparátu.
-red-

■ Začátek roku se v našem sboru nese ve znamení kulturních akcí. První
velkou akcí byl tradiční hasičský ples, který se konal 13. února.
Mile nás překvapil velký
zájem, kvůli kterému se bohužel nedostalo na všechny
zájemce. Ne všechno však
proběhlo úplně ideálně
a proto jsme se rozhodli, že příští rok změníme systém rezervací. Nově se budou rezervovat místa a kupovat lístky přímo
v restauraci U Boudů, a to dostatečně dlouho
před plesem.

Druhou věcí, kterou bychom do příštího
roku rádi zlepšili, je výběr kapely. Ačkoli při
loňském plese byli všichni s hudebníky spokojeni, tak letos to byl pravý opak. I přesto
však doufáme, že to s námi zkusíte za rok
znovu. A my slibujeme, že uděláme vše pro
to, aby se tato situace neopakovala.

Myslím si však, že se povedl výběr hlavních
cen v tombole a díky změnám v organizaci se
urychlilo vyhlášení výherců. Moderování Tomáše Janouška celý večer zajisté příjemně
osvěžilo.

Hasiči chystají Pálení čarodějnic
O týden pozdeji se konal dětský maškarní
ples, který jsme stejně jako loni spolupořádali
s mateřskou školou. Zcela vyjímečně tuto
akci nemoderovalo duo Tomáš Janoušek –
Vašek Pokorný. Důvodem byla nepřítomnost
Tomáše a proto celou akci moderoval Vašek
sám. Ačkoli měl Vašek původně strach, tak to
na výkonu nebylo vůbec znát a celé odpoledne zvládl na jedničku.
Tímto pro nás skončila kulturní sezóna
a plynule jsme navázali přípravou na tradiční
Pálení čarodějnic. Řezání a chystání dřeva
nám ještě nějakou dobu zabere, ale věříme,
že výsledek bude stát za to. Třeba se umoudří
i počasí a nebudeme muset celou dobu trnout, kdy nás zalije blížící se mrak.
Mezi největší zásahy patřila likvidace požáru Národního muzea a nejdéle trvající akcí
byla série osmi zásahů po vydatné sněhové
nadílce na přelomu února a března.
Michal Optl, starosta SDH Kolovraty

Malí hasiči na svém prvním závodě zabodovali
■ Letošní sezonu jsme zahájili zimním pohárem v uzlování, který se konal
20. února na Barrandově a o den později v Lochkově.
Po měsíci pilného tréninku jsme do soutěže
nastoupili s družstvem starších žáků, třemi
jednotlivci v kategorii starších žáků a v dorostu se dvěma jednotlivci. Byl to pro naše
děti první závod v této disciplíně a dopadlo to
pro nás velmi dobře. Jako družstvo starších
jsme se umístili na 17. místě.

V kategorii jednotlivců, starších žáků nastoupili tři naši svěřenci. S nejlepším časem
18.54 s se Zuzka Stárková umístila na 10. místě.
V kategorii dorostu nastoupily naše dvě
velké naděje. S nejlepším časem 12.84 s se
Zuzka Vlastníková umístila na 4. místě.
Musím podotknout, že mezi 1. a 4. místem
rozhodovala necelá vteřina. Na výsledcích
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měly velký podíl naše dvě kolegyně Hana Zlochová a Martina Hartmanová, které vedou
kroužek mladých hasiču na Zbraslavi. Na
Zbraslav jsme s dětmi dvakrát vyrazili na „průmyslovou špionáž“ kde jsme se hodně přiučili,
a za to našim kolegům patří velký dík. Dále
nás čeká hra Plamen a liga v Požárním útoku.
Naše dětská základna se pomalu rozrůstá.
Tento měsíc jsme přivítali dva nové členy.
Jsem velmi rád, že hasičství a požární sport
děti baví a že jsou výsledky opravdu znát. Ačkoli náš kroužek navštevuje spousta dětí, tak
by se jich pár ve věku 11 až 15 let ještě vešlo.
Pokud by tedy vaše malá ratolest měla zájem
stát se hasičem, schůzky probíhají každou
středu od 17 hodin. Kromě dětí rádi přivítáme i rodiče, kteří by chtěli v našem kroužku
přiložit ruku k dílu.
Michal Beneš,
vedoucí mladých hasičů

odkaz na video

ŠKOLÁCI A PŘEDŠKOLÁCI

Na gymnázia se hlásí polovina žáků
■ K zápisu do prvních tříd Základní školy přišlo v únoru osm desítek dětí.
O tom, co nárůst žáků pro školu znamená, a také o dalších plánech a úspěších dětí referuje ředitelka Vladimíra Neklapilová.
Vážení přátelé kolovratské základní školy,
vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání Kolovratského zpravodaje v roce 2016, ráda bych
Vám všem popřála, aby byl tento rok pro Vás rokem štěstí a úspěchů. Pro naši školu byl vstup do
nového roku ve znamení velkých příprav na nejbližší akce a hodnotili jsme také akce uplynulé.
V lednu proběhl další školní maškarní ples, který se opravdu vydařil. Díky oslovení sponzorů a také
díky příspěvkům milých dárců činí výtěžek z plesu po odečtení nákladů cca 23 500 Kč. Když tuto
sumu přičteme k částce, kterou jsme získali prodejem výrobků na školním jarmarku (16 693 Kč),
k prozatímnímu výtěžku ze sběru papíru (cca 78 000 Kč za nasbíraných cca 34 tun papíru) a k daru
klubu rodičů Klubko (73 172 Kč), máme už pěkný základ na zkvalitnění materiálního vybavení školy
a zahájení revitalizace školního dvora a pozemku u nové budovy v ulici Albíny Hochové.
Nadále vedeme žáky k povědomí, že existují děti, které potřebují naši pomoc k tomu, aby se mohly
plnohodnotně zařazovat do života a užívat si běžných dětských radostí. Prostřednictvím fondu
SIDUS jsme přispěli částkou 8 725 Kč dětem dlouhodobě umístěným v nemocnicích. Sběrem víček
od ledna 2016 pomáháme malé Elišce Zemanové. V osmi měsících jí byla diagnostikována dětská
mozková obrna (DMO) – spastická diparéza (postižení dolních končetin).

ZŠ KOLOVRATY NABÍZÍ
PRONÁJEM
VELKÉ A MALÉ TĚLOCVIČNY
rezervace: http://www.zskolovraty.cz
sekce tělocvična
VSTUPY DO POSILOVNY A SAUNY
ceníky: http://www.zskolovraty.cz
KONTAKT:
222 365 592 (recepce – tělocvična)
222 365 572 (hospodářka – tělocvična)
267 711 445 (hospodářka školy)

Budoucí prvňáky vítal Mach s Šebestovou
Ve dnech 2. až 4. února 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníků pro školní rok 2016/17.
Tentokrát se provádění budoucích prvňáčků ujali hrdinové ze známého seriálu Mach a Šebestová.
K zápisu se dostavilo 81 dětí, kladné rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 75 dětem, přičemž probíhá několik řízení o odkladu povinné školní docházky. V současné
době tedy nemůžeme přesně říci, kolik dětí do budoucích prvních tříd nastoupí, nicméně počty žáků ve třídách budou opět přijatelné pro individuální přístup.
Žáci pátých tříd se připravují na přijímací zkoušky na
víceletá gymnázia. Z počtu 64 páťáků si letos přihlášku
podává 30 žáků. Ostatní žáci musí podat přihlášku
k přestupu na 2. stupeň – spádově na Základní školu
U Obory a Základní školu nám. Bří Jandusů. Veškeré potřebné informace k přestupu naleznou zákonní zástupci na našich webových stránkách a webových stránkách příslušných škol.

Rozšíření školy je nutností
K dnešnímu dni má naše škola 322 žáků, po odchodu 64 žáků pátých tříd a nástupu budoucích
prvňáčků se toto číslo opět navýší. Počítat musíme také s přírůstkem žáků v souvislosti s kolaudací
nových bytů v Kolovratech. Proto je namístě maximálně usilovat o výstavbu 2. stupně a dalších prostor školy včetně nové jídelny, kde hrozí, že nebudeme schopni zajistit stravování všech žáků školy
a dětí z MŠ. Děkuji tímto panu starostovi za usilovnou snahu v této oblasti.
Od školního počátku roku 2016/17 má naše škola navýšen nejvyšší povolený počet žáků na 380
a školní družina má navýšenou kapacitu na 270 žáků. Školní družina bude tedy schopna uspokojit
maximum žádostí pro žáky prvních až čtvrtých tříd.

Žáci si vedou skvěle ve sportu i vědomostních disciplínách
Již v minulém článku jsem upozorňovala na to, že se naše škola stala Školou spolupracující s Mensou. Díky tomu jsme mohli rodičům nabídnout, aby nechali svým dětem odborně změřit IQ. Naši
pedagogové se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Mensy na podporu práce s nadanými žáky.
Zapojili jsme se do matematické soutěže Pythagoriáda. Školního kola se zúčastnilo 34 žáků čtvrtých a pátých ročníků a 8 z nich postoupilo do obvodního kola, které se konalo v březnu. Čeká nás
další ročník celorepublikové soutěže Matematický klokan.
Také ve sportovních disciplínách si naši žáci vedou skvěle. Dne 26. ledna 2016 se žáci prvních
a druhých tříd zúčastnili pod vedením Tomáše Reitmeiera dalšího ročníku Dětského fotbalového
poháru. Naši malí fotbalisté a fotbalistky byli úžasní, druháčci dokonce turnaj vyhráli a kvalifikovali
se do dalšího kola.
Díky obrovské obětavosti paní učitelky Martiny Ritterové a Dagmar Andrlové a také díky pomoci
některých rodičů se podařilo uskutečnit další lyžařský pobyt na Vraní boudě v Peci pod Sněžkou.
Chystáme se na soutěž ve vybíjené, v atletickém trojboji, McDonald‘s Cup a na dopravní soutěž.
Z projektových dnů nás čeká tradiční Den zdraví, nově Den dětské knihy, Škola má talent a řada
dalších akcí.
Těšíme se na další spolupráci a děkujeme za stálou podporu.

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy Praha–Kolovraty se koná ve dnech 19. a 20. 4.
2016 od 13.00 do 18.00 hodin ve
třídě „Kytičky“.
Vedení Mateřské školy žádá rodiče
o telefonické objednání termínu
a času zápisu na telefonním čísle
267 711 342, a to ve dnech od 4. do
8. dubna 2016 v čase od 12.00 do
13.00 hodin.
Podrobné informace jsou na stránkách www.mskolovraty.cz.
Potřebné formuláře jsou také k vyzvednutí na nástěnkách u všech
vchodů do Mateřské školy v provozní
době, tedy od 6.30 do 16.45 hodin.

S úctou Mgr. Vladimíra Neklapilová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Masopustní veselí
v Kolovratech a Lipanech
V neděli 7. února se v Kolovratech už podruhé konal Masopustní průvod. Organizátoři ze vzdělávacího spolku sOOva se loni
poprvé rozhodli tuto letitou tradici obnovit.
Na desátou hodinu se u zvoničky shromáždil pěkný zástup lidí v maskách i bez masek.
Stejně jako vloni průvodu vévodila veselá postava Masopusta, který zároveň umělecky
vede sousedský sbor zpěváků. Je jím Jakub
Sršeň, člen souboru Malá česká muzika
Jiřího Pospíšila. Sbor měl nacvičené čtyřhlasé
lidové písně, kterými oblažil paní a pány domácí na několika zastávkách po naší vsi.
K doprovodu vyhrávala hlavně trubka
a buben, ale také housle, rolničky, zvonečky
či různá řachátka v rukou těch nejmenších.
Pořadatel akce, vzdělávací spolek sOOva,
děkuje všem, kteří se zapojili do letošního
průvodu jako zpěváci, diváci, hudebníci či
v roli pana domácího nebo paní domácí.
Letos jsme navštívili Vlčínské, místní hasiče,
Domov s pečovatelskou službou, Kokešovy,
Vránovy, Součkovy a Boudovy. Organizátoři
rovněž děkují za podporu městské části.
Letošním tahákem a zároveň zajímavým
ozvláštněním byla účast samotného generála
Laudona s jeho společníkem, kteří dorazili
v nádherných uniformách a koňmo. Pan
Chad s panem Janouškem prokázali perfektní jezdecké schopnosti. Letos se průvodu
zúčastnila odhadem stovka účastníků. Přijďte
za rok zas! Fotografie z masopustu jsou na
straně 11.

700 let Lipan na dohled
■ První písemná zmínka o obci Lipany je datována rokem 1325. Před námi
se počátkem tohoto roku otevírá poslední desetiletí v doložitelné 700leté historii obce. Na mnoha místech Čech si můžeme ověřit, jak si jednotlivé obce
hrdě připomínají počátky svého vzniku.
Podobně tomu bylo nedávno v Kolovratech při oslavě 800letého trvání obce. Lipanská pospolitost je složena z rodin, jejichž jména se vyskytují v Lipanech a blízkém okolí již od
17. století. Jsou to rodiny, které se přistěhovaly ve století minulém a rodiny, které přišly do Lipan před několika lety. Pro
uvědomění si dlouhověkého trvání naší obce je možné použít
rok 1316, tedy rok narození císaře Karla. V již zmíněném roce
1325 bylo císaři Karlu IV. devět let a lze předpokládat, že
v době jeho narození se již v místě Lipan odehrával stavební
ruch a naše obec počala vyrůstat. Jsme pouze malou součástí
hlavního města naší země a podoba našeho současného domova si po staletí uchovala vesnický charakter, který si Lipany,
jak si většina z nás přeje, i nadále udrží.

Lipanští chystají důstojné oslavy
Záměrem členů Okrašlovacího spolku Lipanského je počátkem onoho posledního desetiletí před rokem 2025 připravit
společně s lipanskými usedlíky důstojné oslavy výročí obce. Shodli jsme se na podobě těchto
příprav pro blaho obce a informovali lipanské o našem záměru i o tom, co již bylo navrženo.
Naším cílem je obec k 700letému výročí okrášlit, zachovat a zvýraznit její malebný ráz uvnitř
pražské metropole, do které byla před více než 40 lety začleněna. Hodláme vybrat a uskutečnit
deset aktivit, které v každém z deseti následujících let naplní naše předsevzetí. Deset úkolů,
deset výrazných počinů, kterými hodláme výročí obce oslavit, si stanovíme po pečlivém uvážení
a zhodnocení našich společných možností. O námětech a jejich výběru jsme připraveni se
s vámi, obyvateli a přáteli obce podělit při společných setkáních.
Prvou akcí jsme si již jisti a právě ta by se měla stát oním startovním signálem. V dubnovém
termínu uspořádáme společenské setkání obyvatel, rodáků a přátel obce Lipany. S přislíbenou
pomocí historika Dr. Františka Dudka a také se Státním zemědělským muzeem, muzeem Středočeským a Říčanským, jak doufáme, povzbudíme uvědomění, že náš domov a jeho okolí má nejenom svou zajímavou historii, ale i ambice zůstat v rámci Prahy místem malebným a zvláštním.
členstvo Okrašlovacího spolku lipanského

Dobročinná burza pomohla potřebným
■ V polovině měsíce února uspořádalo RC MACEK charitativní burzu ošacení, sportovních potřeb a hraček. Mottem bylo heslo Osvoboď svou skříň.

Organizátoři z Okrašlovacího spolku lipanského mají náskok. Masopustní průvod
přes Lipany pořádali už potřetí. V neděli
13. února panovala obava ze zimního počasí,
to ale zachovalo přívětivou tvář. Úvodu opět
dominovaly vepřové hody a odpolední dětský
bál s večerním rejem a hudbou uzavřel pohodový den.
-hs, mp-

Kdekdo má doma skříně nacpané k prasknutí věcmi, které už nikdy na sebe nevezme nebo
je neupotřebí. Tyto věci však mohou sloužit dále – jiným lidem třeba zde v Kolovratech nebo
v přilehlých vesnicích. A právě proto byla druhý den burza otevřena široké veřejnosti, kde si
každý příchozí mohl zdarma vybrat nový kousek do svého šatníku nebo potěšit svým úlovkem
kohokoliv z rodiny. Věci, které si nikdo nevybral, putovaly do Diakonie Broumov, kde poslouží
potřebným. Akce byla velmi úspěšná. Asi největší část tvořilo dámské oblečení. Do budoucna
RC Macek uvažuje uspořádat výměnnou burzu knih, hraček nebo sportovního vybavení. Sledujte náš Facebook nebo webové stránky, o další akci budete
včas informováni!

Na plese spolu tančily princezny, víly i vodníci
■ Prodáme atypický byt 3 až 4 + kk v Kolovratech, balkon, garáž i venkovní stání, sklep, v osobním vlastnictví, v bytovém domě z r. 2008. Cena
dohodou. Více na tel. 724 817 196
■ Oznamujeme, že provozovna ZK Vitráže v ulici
V cihelně 249 (suterén) v Kolovratech byla ke
konci března zrušena. Výroba a prodej vitráží trvá
dále. V případě zájmu kontaktujte Zuzanu Krausovou na tel. 602 278 215, 602 327 996, nebo emailem atelierkolovraty@seznam.cz

Děkujeme za stálou přízeň.
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Tradiční maškarní rej pořádaný Rodinným centrem Macek
se konal v restauraci U Boudů v sobotu 6. února dopoledne.
Kulturní sál se zaplnil spoustou princezen, víl a spidermanů.
Objevily se ale i takové úkazy jako naprosto dokonalý pavouk, muchomůrka nebo vodníček. Děti, které náhodou
masku neměly, si ji mohly vyrobit v improvizované výtvarné
dílničce. Nechyběl ani tanec pod vedením zkušené lektorky
Katky Bubeníčkové. Na závěr se konaly soutěže o ceny a samozřejmě jsme nezapomněli ani na oblíbenou tombolu. Děti
vyhrávaly převážně hračky, knihy, výtvarné potřeby nebo
něco na ozdobu pro sebe. Tak zase za rok nashle…
Petra Schoulová
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Foto Pavel Klikar
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Chci být užitečná a oplácet lidem jejich pomoc,
říká Kateřina Antošová, která trénuje na paralympiádu
■ Když při vyjížďkách na kole potkáte ruční kolo handbike, označené „espézetkou“ s nápisem RIO 2016, nejedná
se o recesi. Na silnicích východně od Kolovrat poctivě trénuje Kateřina Antošová – ráda by zabodovala na letošní
paralympiádě v Rio de Janeiro. Pokud jste zdatní cyklisté, můžete tuto houževnatou sportovkyni, která se před třemi
roky octla po pádu z hrušky na vozíku, při trénincích doprovázet.
Paní Kateřino, před rokem jste se rozhodla
prostřednictvím sociálních sítí oslovit cyklisty,
kteří by vás mohli doprovázet při trénincích.
Co mohou pro vás udělat?
Jezdil se mnou manžel, ale před rokem ležel
v nemocnici. Teď už mě občas doprovází.
Pokud by někdo měl chuť udělat si výlet na
kole, budu ráda, když se ke mně přidá. Ale vím,
že je pro každého, kdo chodí do práce, problematické najít dostatek času. Cyklistika je hezký,
ale náročný koníček. Pomoc dobrovolníků
i dárců uvítá můj mateřský oddíl Černí koně.
Na webu cernikone.cz je více informací.

jsem jen naražená žebra. Holt, chybami se člověk učí…
Kudy jezdíte nejčastěji?
Jezdím na Vyžlovku, do Voděradských Bučin
nebo do okolí Ondřejova. Stoupání přes Kostelní Střímelice je nejdelší plynulé stoupání
v okolí a trénovala jsem na něm na loňské
Mistrovství světa ve Švýcarsku. Odtud jsem si
přivezla páté místo. Jezdím i krátkou trasu Kolovraty-Lipany-Benice-Uhříněves několikrát
dokola.
Proč je lepší jezdit ve dvou?
Hlavně kvůli bezpečnosti – řidiči aut nejsou
zvyklí, že po silnici jede kolo naležato. Často
špatně odhadují, jak rychle jedu a kolik místa
potřebují, aby se mi vyhnuli. A také proto, že
předjezdec mi na křižovatkách signalizuje, zda
mám volno nebo musím zastavit. Díky doprovodu mohu jet plynuleji; z handbiku, ve kterém
ležím, je mnohem horší výhled než z kola.

Na jaké tempo se musí váš sparing partner
připravit?
Jízda po rovině je srovnatelná s rychlostí běžného cyklisty. Průměrná rychlost je 20 až 25
km/h dle terénu. Při jízdě do kopce jsem pomalejší – handbike má tři kola a tedy klade
větší odpor. No a ruce jsou jen ruce. Z kopce
si dovolím jet i šedesátikilometrovou rychlostí.
To jezdíte opravdu rychle. Nemáte strach?
Musela jsem se naučit nebát se. Je pravda,
že do zatáček se mi jede hůře – nemohu si pomáhat břišními svaly. Jsem ochrnutá od desátého hrudního obratle. Jednou se mi stalo, že
jsem vylítla z kruhového objezdu u Křenic.
Manžel jel za mnou a najednou jsem mu zmizela z očí. Ležela jsem v příkopě, ale handbike
je celkem odolný a nohy dovede ochránit. Měla

Než sportovec získá nominaci na paralympiádu, co tomu předchází?
Paracyklistika je oblíbená sportovní disciplína. Nejen mezi námi, kteří sedíme na vozíku,
ale i mezi sportovci s amputovanými končetinami nebo po dětské mozkové obrně. Ti jezdí
na speciálně upravených kolech. Z naší republiky jsme byly nominovány jen dvě, já na
handbiku a Tereza Diepoldová na kole. Kritéria jsou celkem složitá. Dva roky jsme sbíraly
body na závodech světového poháru a na
Mistrovstvích světa. Za rok najezdím osm tisíc
kilometrů na tréninku a asi osm set kilometrů
na závodech.
Kdo vás na závodech doprovází?
Potřebuji vedle sebe trenéra, mechanika,
asistenta a alespoň jednoho fanouška. Všechny

tyto role zastává jeden člověk – můj manžel.
Manžel je doslova světově známou postavou,
neboť silným hlasem a velkým kravským zvoncem povzbuzuje při závodech i ostatní handbikery.
Dá se u soutěžení postižených sportovců mluvit o rivalitě?
Jsme všichni přátelé, dokud startér nemávne
praporkem. Pak vidím kolem sebe jen soupeřky, které musím porazit. Po závodě oslavíme vítězství společně, i když vyhrála jen jedna
z nás. Držím holkám palce, zvláště těm mladším, které ještě nestihly založit rodinu. Rozumím tomu, když říkají, že by vyměnily všechny
medaile za to, aby mohly mít děti.
Na vozíku jste už třetím rokem. Jak vnímáte
chování okolí vůči lidem s podobným hendikepem?
Není to s naší společností tak zlé, jak jsem si
před úrazem myslela. Když nám o něco jde, dokážeme se semknout. Lidé se mi snaží pomáhat, a já se stále učím jejich pomoc přijímat.
Chtěla bych jim poděkovat nejen za to, jak mi
loni pomáhali trénovat, ale i za pomoc při cestování vlakem. Mezera mezi vagónem a nástupištěm je velká. Posledních pár týdnů jsem ji na
vozíku přeskakovala, ale jednou jsem se netrefila a od té doby jsem opět ráda, že se mohu
spolehnout na kolovratské spoluobčany.
Nedlouho po úraze jste se vrátila zpátky do
práce, což nebývá běžné…
Jsem zaměstnaná na půl úvazku. To, že mě
v práci potřebují, je pro mě velice důležité.
Bylo mi jasné, že po úraze se budu muset živit
především hlavou. A to by měli mít na paměti
všichni, které potká podobný osud.
Jak se změnil váš pohled na svět?
Když to vezmeme doslovně, teď se dívám na
svět z výšky 120 cm, ačkoliv měřím metr osmdesát. Samozřejmě, změnily se priority v mém
životě. Chci být pro své okolí užitečná a oplatit
lidem to, jak mi pomáhají. A snažím se brát
život sportovně. Znám pár lidí, kteří si poranili
míchu v oblasti krční páteře, například při skákání do vody, a mohou hýbat rukama jen omezeně. Proti nim jsem v podstatě zdravý člověk.
Jste obdivuhodná žena, které by optimismus
a energii mohl závidět i zdravý člověk. Kladete
si nesnadné cíle. Do čeho se pustíte po zářijové
paralympiádě?
Ráda bych založila nadaci, která se bude zabývat vývojem rehabilitačních pomůcek. Já
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vím, že vozíčkáři jsou minoritní a pro výrobce
absolutně nezajímavá skupina spotřebitelů, ale
to, na čem jezdíme, bylo moderní před padesáti
lety. Těžko se to ovládá i dospělému vozíčkáři,
natož dítěti, které ještě nemá v rukou tolik síly.
Když si uvědomím, jak obrovským vývojem
procházejí horská i silniční kola, jak se neustále
inovují součástky a zdokonalují materiály, je na
člověka na patnáctikilovém vozíku, který má
jen parkovací brzdy, smutný pohled.

Pár zápisků z Paradeníku
24. srpen 2012
Jsem zpátky na neurochirurgii… Dvě milé
paní se vyptávají, co se mi stalo. Když jim
sdělím příčinu mého úrazu, jedna okamžitě
volá domů a zakazuje celé rodině používat
žebřík.

14. únor 2013
Prý nepatříme k zemím, kde lidé ochotně
pomáhají. Jsou na to celé teorie. Češi vyrostli v přesvědčení, že každý má bojovat
sám za sebe. Snad to není tak zlé. Zatím mi
pomoc nikdo neodmítl. Spíš se mi stává, že
já odmítám. Přeci se nenechám tlačit v místech, která jsem sama projela už mockrát.
Zcela bez pomoci se neobejdu. Stačí, když
mě tramvaj vyklopí na zastávce, která měla
být bezbariérová, ale jaksi není. Snažím se
to pomáhajícím usnadnit, vypadat mile a civilizovaně. Tmavé mikiny s kapucí jsem pro
jistotu vyřadila ze svého šatníku.

Před rokem jste vydala Paradeník, útlou knížečku s podtitulem Jak jsem spadla z hrušky.
O svém „druhém životě“ píšete s nadhledem,
sebeironií, humorem. V blogu na vašich stránkách paradenik.cz jste naznačila, že se můžeme těšit na pokračování.
Připravuji do tisku knížku Paradeník II aneb
Jak se jezdí s Bárou. Čtenáři se v ní dozvědí víc
o tom, co se stane, když váš nejbližší člověk
skončí na vozíku a ještě ke všemu si myslí, že
se v padesáti letech nominuje na Paralympiádu.
Díky tomuto rozhovoru jsem se donutila konečně donést pár výtisků prvního dílu do knihovny Infocentra a snad tam brzy dodám
i druhý díl.

15. duben 2013

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

Bronz na SP v Elzachu 2015

Okolo Kolovrat…
„Okolo Kolovrat pole lán, hoj, jede, jede z lesa
bajk.“ Rým je trochu kostrbatý, stejně jako silnice,
po které jedu. „Jede poprvé, vítr hvízdá okolo uší
a ruce přestávají zábst, jede podruhé a jezdec se
s radostí rozhlíží zimní krajinou, jede potřetí – na
kliky sedla těžká deka, točí se pomaleji a pomaleji. Kruci, to kolo snad samo brzdí…“
Někde v paměti je uloženo, že s podobnými pocity jsem se vracela z prvních tréninků na silnici
vloni v březnu. A tak nezbývá, než být nezdolným
optimistou a věřit, že když jsem jezdila rychle vloni
v květnu, v červnu, v červenci, budu bojovat o nejvyšší mety i letos. A letos to musí jezdit hlavně
v září. Nad Olympiádou a tudíž i Paralympiádou
visí podle některých zpráv kvůli viru Zika otazník,
ale to nás, kteří se na ni připravujeme, netrápí.
Zimní měsíce se musejí využít. Jedině tehdy se
dá nerušeně trénovat, najíždět kilometry, vylepšovat technika a doufat, že se tvrdá dřina v budoucnu projeví na výsledných časech. Abych byla
konkrétní – v prvním únorovém týdnu jsem měla
za úkol strávit devět hodin na handbiku, dvě hodiny v posilovně, dvě hodiny v bazénu. Každý trénink na handbiku mám rozplánovaný na minuty.
Po jeho skončení ždímu tričko, pak dvě hodiny
odmrazuju nohy u kamen. Přesto doufám, že se
zima do české kotliny nevrátí. Trénovat venku je
daleko zábavnější. Na silnicích se setkávám
s přátelsky naladěnými osobami, jako jsou cyklisté a většina řidičů, ale občas potkám i pěkné
zvíře. Například koně. Jakmile ho zahlédnu, brzdím, neboť koně mají s handbikem problém.
Místa našeho vzájemného potkávání jsou ideální
pro trénink rychlých startů (na opačnou stranu
než běží zvíře, pochopitelně).

Už bych se ráda proměnila ve vlídnou
a moudrou stařenku. Věk na to mám. Místo
toho jsem pořád stejná, lehce praštěná,
těžce umanutá, a od doby, kdy jsem utíkala
ze školky přes plot, si pořád dělám, co chci.

29. prosinec 2012
Když jsem se konečně po dvou dnech cvičení dostala do pohody, je tady víkend.
Dnes se mi celkem dařilo. Prolezla jsem se
po kolenou. Na tom, že nohy neovládám, se
nic nezměnilo. Posunuji se rukama a zapojením toho, co zbylo z břišních svalů. Mám
radost z jakéhokoliv pohybu. Navíc může
být užitečné umět i něco víc než plazení à la
Meresjev. (---) Po obědě jsem se projela
v lese, stihla jsem vertikál a dokonce mi
vyšla chvilka i pro výtvarnou dílnu. U vertikálu jsem se potkala s panem Vurstem, kaplanem z Motola. Uvedl mě do rozpaků. Prý
je nabíjím svou pozitivní energií. Je to
možné. Jsem ráda, pokud to ostatním pomáhá, ale já za to nemohu.

Do Paraplete chodím na celý den jednou
týdně. Nejlepší je, že jsem mezi svýma. Smějeme se tomu, jak nám v autobuse často stařenky říkají „jen seďte“, když uhýbáme
s vozíkem, aby mohly projít. Jak nám miminka nabízejí dudlík v duchu „já mám
kočár, ty máš kočár, tak si také dej“. Dětičky, co už kočárku odrostly, zase chtějí
svézt a přemýšliví prvňáčci řeší, jak se ta
paní na vozíku asi obléká.

1. květen 2013
Zdeněk (manžel) mi poprvé dovolil jet na
handbiku po normální silnici. Jako řidič si
prý dovede představit, co mě na přeplněných
a děravých okreskách na okraji Prahy čeká.
Mám ovšem zakázáno jezdit sama. Vzhledem k tomu, že bez jeho pomoci nenasednu,
vzpoura nehrozí. Do Lipan je to z Kolovrat
do kopečka, ale po krásně hladkém asfaltu.
Zpátky to jede jak blázen. Přes Zdeňkovy
pokyny „jeď, co to dá“ si tajně přibržďuji. Na
začátku obce je povolená jen čtyřicítka.

Srdečně zveme na setkání s Kateřinou Antošovou,
ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 19 hodin v Infocentru s knihovnou.
Autorka představí svůj Paradeník, který si čtenáři mohou zakoupit a nechat i podepsat.

Kateřina Antošová
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INFOCENTRUM S KNIHOVNOU

Březen lákal nové čtenáře
Měsíc březen máme už od dob minulých spojený s knihou,
četbou, literaturou. Kolovratská knihovna se opět snažila
přilákat nové čtenáře zajímavými akcemi.
Už v únoru představil výtvarník, spisovatel a performer
Ivan van Chrasten svoji knihu Na počátku bylo bahno, napsanou originálním trnovým písmem. Po celý březen vystavovala ukázky ze své tvorby ilustrátorka dětských knih Petra
Hauptová Řezníčková z Kolovrat. A koncem dubna čeká
návštěvníky knihovny další setkání s knihou – pozvání přijala
Kateřina Antošová, jejíž Paradeník si můžete zakoupit v knihovně už nyní.
Nezapomněli jsme ani na doprovodné akce – besedu
o jedlé zahradě anebo o antickém Římě. Rodinné centrum
Macek využilo variabilní prostory k velikonočnímu tvoření.
Do knihovny se na jaře vypravily i čtyři třídy prvňáčků a jejich mladší kamarádi ze školky, aby se dozvěděli, jaké poklady ukrývá a co všechno se v ní dá dělat.
Někteří ze čtenářů, kterým se nepodařilo vrátit knihy včas,
využili „poplatkové prázdniny“ a nově příchozí se mohli po
celý měsíc registrovat zdarma.
A když jsme u nových čtenářů – v loňském roce se do knihovny přihlásila rovná stovka. Díky čtenářům a přátelům
knihovny jsme včetně nakoupených knih rozšířili fond o osm
stovek titulů. V regálech se na pár měsíců zabydlely i knihy
z výměnného fondu Městské knihovny Praha, které po čase
opět obměníme.
Pravidelní návštěvníci knihovny už vědí, že ve čtvrtek
a v pátek odpoledne tvoří v knihovně výtvarný kroužek Pastelka, a přístup k dětské literatuře je trochu omezený. Neváhejte se však na nás obrátit, rády vám při hledání či výběru
knih pomůžeme.
Blanka Oujezdská

Sezónu zahájily mapové pohlednice

Ivan van Chrasten v chrastí

Školáci hravě vyřešili hádanky

Vernisáž ilustrací patřila dětem

INZERCE
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Zvláštní výhody pro stavební firmy a Ĝemeslníky

PRONTO ěíþany, s.r.o.
dodává topenáĜský a instalatérský materiál
na hrubou stavbu i na koneþnou kompletaci
ýernokostelecká 152/62, tel.: 323602235 Po – Pá 7:30 – 17:00 So 8:30 – 12:00
www.pronto-ricany.cz
Vše pro vás - pro zákazníky
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KOLOVRATŠTÍ VÝTVARNÍCI

Styl grafﬁti má své hráče i pozorovatele,
tvrdí kolovratský výtvarník Aleš Kovárna
■ Na sklonku minulého roku opět vystavoval v Infocentru s knihovnou mladý kolovratský výtvarník Aleš Kovárna.
Náměty pro svoje velkoplošná plátna čerpá z organického světa, blízká mu je abstrakce. Na jeho webových stránkách
rydikr.cz se dočteme, že se také věnuje designu a graffiti neboli umění street–art.
Aleši, jaká byla vaše cesta k tvorbě, které se
věnujete dnes?
K výtvarnému umění mám zřejmě vrozený
vztah. Maluji prakticky od dětství. Maminka má
dodnes v ložnici pověšený obrázek vycházejícího sluníčka, který jsem namaloval v osmi letech. Je na něm zajímavé stínování. Na střední
škole jsem se dostal k malování graffiti a odsud
se vyvinula má pozdější tvorba, ale pokud se
ptáte na umělecké vzdělání, jsem samouk a tvořím spíše pocitově. Pouze v době před talentovými zkouškami na uměleckou truhlařinu jsem
navštěvoval výtvarnou přípravku.
Čím vám učaroval styl graffiti?
Nápisy na zdech se mi líbily odjakživa. Je
to o tom, že mě víc baví malovat písmena než
portréty a krajinky. Nedá se to moc popsat –
je to asi jako se sportem. Když vás zaujme,
tak ho provozujete anebo na něj koukáte
a fandíte. U graffiti je to stejné, má své hráče
a své pozorovatele. Já jsem spíše pozorovatel,
protože má tvorba zasahuje pouze na legální
stěny, takže s opravdovým graffiti to nejde
moc dohromady. Už v době, kdy si ostatní
děti malovaly spíše autíčka a kytičky, já jsem
do památníčků spolužačkám vytvářel obrazce
z písmen. Tehdy se zřejmě projevilo moje designové vnímání reality.

Pouliční malíři či sprejeři jsou spíše spojováni s nelegálními uměleckými projevy. Jak
vnímáte tento současný trend?
Musím přiznat, že bezúčelné čmárání po
zdech nemám rád. Už jen proto, že jako truhlář jsem mnohokrát restauroval takto znehodnocené historické dveře. Samozřejmě, že
graffiti má své kouzlo, ale i své místo. Třeba
i pouhý teg, tedy podpis, velký nápis či jiná
malůvka, když je dobře nebo vtipně zakomponovaná do okolního prostoru – to je to
pravé kouzlo graffiti. Tak to vnímám já. Legální tvorba je však něco naprosto jiného.
Mnoho bývalých sprejerů to dotáhlo tak daleko, že v současnosti dělají graffiti na zakázky. Pod některými z nich je podepsán
výtvarník, který si říká Pasta Oner. Dodnes je
považován za ikonu graffiti. On a další výtvar-

níci stejného zaměření malují v podchodech
nebo třeba vylepšují vzhled fasád trafostanic.
Zdařilým příkladem je také originální ztvárnění objektů betonárky ZAPA.
Grafitti má blízko k designu a reklamní
tvorbě. Jak to máte vy?
Graffiti – to pro mne vždy byly velké razantní nápisy na ilegálních místech. Ať už je
legální anebo ilegální, jde o nápad a styl
tvorby. Má vize je přenést prvky graffiti do
svých obrazů. Mám rád jednoduché provedení barev a tvarů. Zároveň si hlídám, abych
od ostatních nekopíroval, ale udržel si originální přístup.
Čím se snažíte odlišit od ostatních?
Objekty maluji z jiného pohledu, než je
zvykem, často si hraju s perspektivou. Ale jde
mi především o zachování jednoduchého
a čistého stylu. Každý máme však svůj vlastní
přístup. Já osobně mám rád oblé, organické
tvary. A pokud bych měl srovnat začátky
street–art u nás, je znát, že se tento druh
umění hodně posunul kupředu.
Věnujete se také exteriérovému a interiérovému designu. Jednou z vašich posledních realizací je prodejna textilu na říčanském
náměstí nebo restaurace v centru Uhříněvsi.
Ale svůj styl propůjčujete také drobnějším
předmětům…
V poslední době jsem se zaměřil na šperky,
zejména náušnice. Většina z nich je ze dřeva
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a do některých jsou zasazeny kameny. Mám
vizi, že bych se výrobě šperků a drobných
předmětů věnoval v budoucnu více. Mám rád
mozaiku a intarzie, což je možná vidět i na
mých obrazech.
Co vás čeká v nejbližší době?
Na konci května představím svoje práce
v rámci prodejní výstavy s názvem Umění
v Dubči, která se koná už podruhé v historickém špejcharu.
Rád bych se zúčastnil přehlídky nezávislého výtvarného umění, kterou letos už počtvrté pořádá klub ROXY ve svém experimentálním prostoru NoD. Tato akce je
skvělou příležitostí pro začínající i známé výtvarníky. Každý z přihlášených může vystavit
jen jedno dílo, ale trojici vítězů pak čeká společná výstava. A v průběhu prosince to bude
opět výstava obrazů v kolovratském Infocentru s knihovnou.
Svoji tvorbu prezentujete pod jménem Rydikr.
Kde se toto slovo vzalo?
V podstatě to nemá žádný význam, je to
jméno filmové postavy – Riddick, které jsem
si zvolil v začátcích své tvorby. Líbilo se mi,
jak to zní a dobře se mi malovala písmena,
která toto slovo obsahuje. Trošku jsem ho
zjednodušil na Rydik a na konec přidal písmeno „r“. Tak vznikl Rydikr. Jméno používám dodnes jako uměleckou přezdívku
a značku.
Blanka Oujezdská
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Jazyk je klíčem k tajemství každé kultury
■ V létě to bude rok, kdy P. Georges M. Mondo SVD opustil rodné Kongo a vydal se na pastorační misii do Čech.
Jeho druhým domovem se stala uhříněveská farnost, kde působí jako pomocný duchovní a vypomáhá i při bohoslužbách v Kolovratech. Jak se jeho představy o naší zemi lišily od reality i to, jak zvládá češtinu, prozradil v rozhovoru.
Mnoho dobrovolníků z České republiky působí v katolických misiích ve vaší zemi. Jejich
práce je spojená s rozvojovou, zdravotní
a hospodářskou pomocí. Vy jste se naopak
rozhodl pomáhat u nás, konkrétně v uhříněveské farnosti. Co vás k tomu inspirovalo?
Pocházím z Demokratické republiky Kongo,
z hlavního města Kinshasa.
Narodil jsem se jako čtvrtý
do velké katolické rodiny
se sedmi dětmi. Mám tři
bratry a tři sestry. Byl jsem
vychováván v katolické
víře. Už jako dítě jsem chodíval do kostela
a v katolickém prostředí jsem i vyrůstal.
Stejně tak jsem navštěvoval misijní základní
školu. Jako každý kluk, i já jsem chtěl být lékařem nebo vojákem, ale bohužel jsem později zjistil, že mi nejde chemie a mám strach
z krve. Na střední škole jsem studoval psychologii a pedagogiku, abych se mohl stát učitelem. Po studiích jsem se připojil k řeholní
Společnosti Božího Slova (SVD), abych se
stal duchovním. Pro moji rodinu i přátele to
bylo překvapení. Nikdo nečekal, že půjdu do
kněžského semináře, ačkoliv jsem byl zapálený katolík. Ale Boží cesty jsou nevyzpytatelné – Bůh zavolá toho, koho chce a kdy
chce.
Pomáháte také při bohoslužbách v Kolovratech. V čem spočívá vaše práce?
Jako nový misionář v České republice potřebuji čas a možnost pobýt v prostředí, které
mi pomůže adaptovat se v nové zemi. Bydlím

tedy na faře u kostela Všech svatých v Uhříněvsi. Jak je známo, pod farnost patří ještě
další tři kostely – v Kolovratech, v Královicích
a v Dubečku. Chtěl bych se naučit češtinu
a poznat zdejší kulturní tradice, ale také náboženský život ve vaší zemi. Proto se podílím
na všech aktivitách, které farnost organizuje.
Také chodím od pondělí do pátku na intenzivní kurs češtiny. Učím se češtinu tři hodiny
denně. Jde to dobře, už začínám trochu rozumět i mluvit. Doufám, že časem to bude ještě
lepší. Jakmile jazyk zvládnu, přejdu do jiné
farnosti, kde budu pracovat jako výpomocný
duchovní. Bude to pravděpodobně v létě.
Když jste se rozhodl pro katolickou misii
v zahraničí, jaké podmínky jste musel splnit?
Teologická studia a formace nového kněze
jsou obecně dlouhotrvající proces. Než jsem
se stal knězem, připravoval jsem se jedenáct
let. V letech 2003 až 2007 jsem studoval filozofii na Univerzitě Sv. Augustina v Kinshase.
Od července 2007 jsem strávil jeden rok v noviciátě, kde jsem se připravoval na své poslání
a složil jsem řeholní sliby u Společnosti Božího Slova. Poté jsem byl vyslán ke studiu teologie do Ghany v západní části Afriky. Tam
jsem od října 2008 do července 2009 intenzivně studoval angličtinu, protože Ghana je
anglicky mluvící zemí. Poté jsem až do května
2014 studoval teologii v semináři v Tamale na
severu Ghany. Mezitím jsem si v hlavním
městě zkusil pastorační práci s dětmi z ulice
a s bezdomovci. Nakonec jsem v červnu 2014
v Kinshase přijal kněžské svěcení a od loňského července působím v Čechách.

Při pravidelné nedělní
bohoslužbě v Kolovratech
s P. Jaroslawem Batógem
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Je to vaše první zahraniční misie, anebo jste
pomáhal předtím i v jiných zemích?
Česká republika je moje první oficiální
misie, kam jsem byl vyslán jako kněz. Ovšem
po mém přijetí do řádu jsem chvíli pracoval
v Kongu a v Ghaně. Zatímco jsem čekal na
víza do Čech, pracoval jsem půl roku jako duchovní ve farnosti v Ghaně.

S vietnamskou komunitou v Praze

Než jste přijel do České republiky, znal jste
naši zemi? Co vás k nám přilákalo?
Abych byl upřímný, nevěděl jsem toho moc
o vaší zemi. Ve škole jsme měli zeměpis, a tak
jsem si pamatoval, že v Evropě leží země,
která se jmenuje Československo. Až později
jsem se dozvěděl o rozdělení této země. Ale
pro nás, misionáře Božího Slova, jsou Čechy
a Slovensko jedno území. Naši bratři působí
v obou zemích.
Tedy to, co mě lákalo, byla spíše práce našich bratří, než samotná země. Až ve chvíli,
kdy jsem věděl, že odjedu pracovat do Čech,
začal jsem se zajímat o vaši zemi víc. Například jsem se dozvěděl, že jen málo lidí u vás
chodí do kostela. Myslel jsem si, že uvidím
prázdné kostely, anebo v nich bude jen pár
starých lidí, jako je tomu v některých západních zemích.
Jak se vaše představy lišily od reality?
Hned po první nedělní mši v Uhříněvsi
jsem viděl, že situace není tak zlá, jak jsem si
myslel. Například na těchto mších se schází
kolem sedmdesáti lidí; v Kolovratech a v Dubečku je to trochu méně. A není to pouze
jedna generace lidí, ale scházejí se všichni
společně – od úplně malých dětí až po seniory. Vidím děti a mladé lidi, jak jsou šťastní,
když přijdou na mši nebo na jiné akce naší
farnosti, a proto věřím, že do budoucna se to
bude jen zlepšovat. Byl jsem se podívat i do
jiných míst v Čechách, a mohu říct, že situace

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
je podobná, a někde je to dokonce lepší. Přestože u vás církev není úplně odepsaná, bude
třeba vynaložit hodně úsilí probudit ji ze
spánku. Ale abych to shrnul, nemám z vaší
země pocit, že by byla zcela ateistická.

Děti z uhříněveské farnosti v Kobylisích
Pocházíte ze země s odlišnými kulturními
tradicemi. Měl jste po příchodu zkušenost
s tím, čemu se říká kulturní šok?
Něco takového jsem zažil, když mi jeden
z českých kamarádů, kterému je asi třicet let,
říkal, že dosud nikdy nebyl v kostele. Dokonce se nikdy ani nepomodlil a o Bibli neví
nic. Také nerozuměl tomu, proč by se mladý
člověk jako já měl stát knězem. Cítím lítost
za něj, ale i za spoustu dalších lidí, kteří nevědí nebo nechtějí vědět nic o Ježíši Kristu.
Myslím si, že Krista v sobě potřebujeme
všichni, ať už se nám to líbí nebo ne. A co se
týká kulturních odlišností – od prvních dnů
v semináři jsem byl připravován na to, abych
se snažil porozumět všem lidem bez rozdílu.
S pozitivním myšlením se mi docela daří začlenit se do české společnosti, protože mým
posláním je starat se o českou komunitu
v České republice.

Mše pro děti z ulice v Kinshase

V naší zemi je většina lidí bez vyznání, což je
i důsledek bývalého režimu. Myslíte si, že se
to v budoucnu změní?
Statistiky říkají, že Česká republika je jednou z nejateističtějších zemí Evropy. Ale
všiml jsem si, že ačkoliv se ke křesťanství hlásí
jen malá část populace – jsou to opravdu
dobří křesťané se silnou vírou. Nechodí do
kostela, protože by museli, ale z přesvědčení.
Také vidím, že hodně lidí staví svůj život na
křesťanských hodnotách, které dodržuje.
Právě proto věřím, že časem semínko, které
tito věřící dnes zasejí, vyroste a dozraje z něj
ovoce. To je naděje, že se náboženská obec
v České republice bude rozrůstat. S pomocí
Boží se to podaří.
Před pár dny skončily velikonoční svátky.
V našich zemích jsou ale pro většinu lidí dů-

ležitější Vánoce. Co symbolizuje tento svátek
pro vás?
Velikonoce jsou zároveň historickým i liturgickým svátkem. Z historického hlediska není
postava Ježíše mýtus, ale objevuje se v průběhu lidských dějin. Stal se člověkem, aniž by
ztratil božskou přirozenost, aby mohl lidi zachránit. Byl odsouzen k smrti svými kritiky.
Trpěl, byl ukřižován, zemřel, vstal z mrtvých
a vstoupil do nebe, odkud přišel. A to vše
proto, že nám chtěl získat věčný život, který
jsme my sami hříchem ztratili. A to není křesťanská pověra nebo výmysl. Za dva tisíce let
nikdo nepopřel fakt, že Ježíš žil, zemřel a žije
stále, protože vstal z mrtvých. Velikonoce
jsou náboženským svátkem a člověk potřebuje víru pro pochopení tohoto příběhu. Bez
porozumění křesťanskému tajemství nemá
oslava Velikonoc smysl. Křesťanské společenství vzniklo až po utrpení, smrti, vzkříšení
a nanebevstoupení Ježíše Krista. Velikonoce
jsou základem křesťanské víry, protože potvrzují naději věčného života. To znamená, že
každého, kdo v Ježíše věří a řídí se tím, co
nám přikazuje, čeká věčný život. Připomínají,
že po tomto pozemském životě existuje další
život. A je na nás jakou cestu si zvolíme.
Střední Evropa se potýká s uprchlickou krizí.
Jak toto novodobé stěhování národů vnímáte
vy?
Domnívám se, že mnoho lidí, kteří musí riskovat svoje životy, aby našli bezpečí v Evropě,
si tento úděl nevybrali dobrovolně. Byli donuceni opustit svůj domov v chaosu, který vyvolala válka. Je jisté, že mnozí z nich by raději
zůstali ve své vlastní zemi, pokud by tam mohli
žít v míru. Myslím si, že teď hlavně potřebují
klid a bezpečí, místo toho, abychom je předem
odsuzovali a viděli v nich kriminálníky. Musíme si uvědomit, že jsou vlastně oběťmi.
Misionářem se člověk stává na celý život.
Pravý misionář se snaží přijmout všechny
správné hodnoty nové země, od řeči až po
kulturu, a chce v ní působit co nejdéle. Jaké
jsou vaše plány?
Pro naši Společnost Božího Slova je misie celoživotní závazek, takže moje poslání zde nemá
omezenou dobu. Doufám a modlím se, abych
byl ve své službě užitečný tak dlouho, jak mi
Bůh dovolí. Teď mám jen jeden cíl – správně se
naučit česky, protože jazyk je klíčem k tajemství
každé kultury. Jeden učitel mi řekl: Když mluvíte s někým v jazyce, kterému rozumí, informace směřuje do hlavy. Ale když mluvíte
s někým v jeho mateřském jazyce, zpráva jde
přímo do srdce. Jsem si naprosto jistý, že zde
nemohu pracovat bez toho, abych neuměl
dobře umět česky. To je nyní moje priorita. Od
toho se bude pak odvíjet zbytek plánů.
za rozhovor poděkovala
Blanka Oujezdská
Zdroj fotografií: http://uhrineveska.farnost.cz
Autorka rozhovoru děkuje Zdeňce Rybové
za korekturu textu.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky
pomůže potřebným školákům
Druhý lednový víkend proběhla v Kolovratech a Uhříněvsi Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou ČR. Do osmi pokladniček
se vybralo celkem 45 054 Kč.
Římskokatolická farnost Všech svatých
v Uhříněvsi ve spolupráci s MČ Praha-Kolovraty a ZŠ Kolovraty navrhla využít
25.000 Kč na projekt finanční pomoci dětem
žijících ve finančně a sociálně tíživé situaci.
Těmto dětem škola z výtěžku sbírky přispěje
na zaplacení školních pomůcek, na školní exkurze, družinu, školu v přírodě nebo školní
kroužky. Pro tento účel bylo vytipováno
11 dětí, kterým bude z výtěžku nabídnuta
pomoc. Zbývající částka bude použita na sociální projekty prostřednictvím Charity ČR.
Více na www.trikralovasbirka.cz. Všem,
kteří se do sbírky zapojili koledováním nebo
finančním příspěvkem, upřímně děkujeme.
Jitka Novotná

Velikonoční jarmark potěšil
a pobavil malé i velké
Týden před Velikonocemi do Kolovrat opět
zavítali prodejci kraslic, velikonočních dekorací či originální keramiky nebo šperků, aby
své rukodělné zboží nabídli návštěvníkům
tradičního jarmarku. Také tentokrát byl jarmark rozšířen o prostor na Viničkách, kde
své dobroty nabídli prodejci občerstvení.
V tomto parčíku hlavně ti nejmenší návštěvníci objevili ohrádku s domácími zvířaty
a arénu s koníky, na kterých se mohli povozit. Velikonoční jarmark zahájili jako obvykle
žáci kolovratské pobočky ZUŠ Bajkalská
koncertem v místním kostele. Program pokračoval sledem hudebních vystoupení na
pódiu v atriu, kde se prostřídaly děti z mateřské a základní školy se sborem Coro Piccolo
a kolovratskámi seniorkami, které si říkají
JazzBáby. Program zpestřili hosté - sbor renesanční hudby Villanella při ZUŠ U Půjčovny z Prahy 1 či soubor Ritornello
s kramářskými historickými písněmi. Organizátoři nezapomněli ani na folklór. Pozvání
tentokrát přijal dětský soubor lidových písní
a tanců Klíček z Řevnic.
-ouj-

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
s Alenou Svobodovou
VEČER středa: 18.40 – 19.40 hod.
DOPOLEDNE čtvrtek: 09.00 – 10.00 hod.
v malé tělocvičně ZŠ, Mírová 57, Kolovraty
Co můžete očekávat:
• nenásilné protažení těla a uvolnění kloubů
• cvičení bez poskakování
• cviky rehabilitační • prvky z čínských cvičení
• pilates • krátké masážní techniky
Každá hodina je originální. Cvičení přináší
uvolnění, dobrou náladu a energii pro další dny.
Rezervace:
e-mail: alenkasvobodova@seznam.cz
telefon: 776 611 529
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NAŠI SENIOŘI
Senioři jsou stále aktivní
Koncem loňského roku měl Klub důchodců
59 členů. Někteří noví k nám přišli během roku
a někteří odešli tam, odkud není návratu.
První naše loňské setkání bylo 28. ledna a potom
jsme se scházeli každé dva týdny mimo velkých
prázdnin v klubovně Hasičské zbrojnice. První naší
společnou akcí byla únorová návštěva divadelního
představení Kutloch aneb I muži mají své dny v Divadle U22 v Uhříněvsi za účasti 25 členů. V polovině března jsme vyrazili na výlet na Žižkovskou
věž, sešlo se nás 13. Měli jsme dobrou průvodkyni,
přálo nám počasí a výhled na Prahu byl kouzelný.
Moc se nám to všem líbilo. Koncem dubna jsme
byli pozváni na posezení s hudbou do Horních Měcholup. Sešlo se nás 22 členů. Začátkem května
jsme si užili překrásný výlet do Kroměříže, kam nás
jelo 48 členů. Prohlédli jsme si zámek i zámeckou
zahradu a odpoledne květinovou zahradu.
Počasí nám opět přálo, a i když to byl celkem náročný den, všichni jsme to ve zdraví zvládli. V sobotu 16. května se 22 členů zúčastnilo „Dne
matek“ v Uhříněvsi. O den později se konal zájezd
do Hradce Králové na „Veselou trojku“. Dopoledne jsme si prohlédli část starého města a odpoledne jsme sledovali program. Padesátka účastníků
byla moc spokojena.
Výlety za zábavou i poznáním
Koncem června byl zájezd do skanzenu v Zubrnicích, prohlídka muzea vláčků a starého nádraží.
Odpoledne nás čekala prohlídka zámku Děčín. Zájezd byl opět pěkný, bylo nás však pouze 29 účastníků. Ve dnech 20. – 25. července se jedenáct z nás
zúčastnilo akce Prahy 10 – rekreačního pobytu na
farmě v Biskoupkách u Zbiroha. Začátkem září
jsme pořádali poslední letošní výlet na Berounsko.
Navštívili jsme železorudný důl Chrustenice
a sklárny Rückl Crystal v Nižboru. Zakončení bylo
v Třebáni u Máni. Účast – 42 výletníků. V poslední
zářijovou sobotu se dvacítka našich členů vypravila
na hru Loupežník do Divadla Na Vinohradech.
Začátkem října bylo opět na programu divadelní
představení. Tentokrát to byly Bosé nohy v parku
v Divadle U22 v Uhříněvsi, které vidělo 28 členů.
V sobotu 14. listopadu se konalo již tradiční Svatomartinské posvícení. Účast byla velká, prodali
jsme 85 vstupenek. A v listopadu opět divadlo U22
v Uhříněvsi a představení Sex pro pokročilé. Tuto
komedii vidělo 12 účastníků.
Členové klubu přispěli na charitu
V poslední listopadovou sobotu jsme přišli fandit JazzBábám, které hráli jednu ze svých starších
her Penzion splněný sen. Některé z nás si také
v tomto představení zahrály. Začátkem prosince
jsme byli opět pozváni na odpoledne s hudbou
a tancem do Horních Měcholup. Sešlo se nás tam
27 členů. V pátek 4. prosince jsme slavili Den seniorů v Uhříněvsi za účasti tří desítek našich členů.
Den poté – 5. prosince čtyři naše členky navštívily
Adventní koncert na Smíchově, kde jsme předaly
na charitu finanční dar od našich členů v částce
1 200 Kč. V polovině prosince 23 našich členů jelo
předvánoční setkání s hudbou a tancem do Nedvězí. Na zakončení roku jsme i tentokrát pořádali
předsilvestrovské posezení v klubovně hasičárny.
Všichni jsme si to dobře užili, rozloučili se s rokem
2015 a popřáli si do toho nadcházejícího všechno
nejlepší, hodně zdraví a opět příjemné společné
akce, výlety a divadla.
za Klub důchodců Kolovraty
Věnceslava Čepeláková
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Dobré kultury není nikdy dost
■ Věra Vondrovicová, která řadu let vede se svým manželem Jiřím pěvecký
sbor JazzBáby, tentokrát představila dalšího kolovratského patriota, souseda
a dobrého kamaráda Petra Mühla.
Petře, bydlíš v Kolovratech dvacet let a vím, že
za tu dobu sis toto místo
zamiloval. Cítíš se jako
„náplava“? Já toto slovo
osobně nemám ráda.
Ne. Rozhodně se tak necítím.
Co Tě do Kolovrat přivedlo?
Pocházím z Podkrkonoší, ale pracoval jsem
v Praze, odkud je i moje žena. Shodli jsme se
na tom, že se nám v Kolovratech líbí. Bydlel
jsem tady kdysi v podnájmu. A tak jsme se
tady rozhlédli a společně usadili. Zrekonstruovali jsme domek v ulici Na Parkáně – a jsme
tady rádi. Děti chodí do zdejší školky a školy.
Vím o tobě, že jsi kreativní producent České
televize. Můžeš prozradit, co tato profese obnáší?
Má se to tak, že buď já, nebo někdo jiný
přijde se zajímavým nápadem na pořad.
Nápad zpracuji do takové podoby, aby se dal
vyrobit. Takže kolem mne se pohybuje hodně
lidí a mojí povinností je dohlédnout na to, aby
se pořad dostal do vysílání. Ale hlavní je, že
tu práci mám rád.
To určitě zabere spoustu času, a proto je
těžké tě vůbec zastihnout. Pokud si vůbec najdeš na odpočívání čas, jak ho trávíš?

Rád čtu a ke čtení využívám i jízdu vlakem.
Například mám hodně rád historii – i tu kolovratskou. Když mám zrovna čas, někdy jen
tak sedím, přemýšlím a vymýšlím nové pořady. Snažím se ve všem hledat inspiraci.
Vím o tobě, že jsi pracoval i v Americe.
To je na dlouhé vyprávění. Jen jako příklad
uvedu, že jsem dělal diskotéky v krajanské
hospodě Bohemian Hall v New Yorku. Shodou okolností to bylo v době, kdy slovenský
zpěvák Jožo Ráž poprvé po svém uzdravení
z následků havárie vystupoval za oceánem.
Tento rozhovor vznikl v restauraci U Čeréze,
kam ráda chodím...
Já to tady taky mám rád, protože je to spíš
takový klub, kde potkávám zajímavé lidi,
s nimiž si mám co říct. Fanda Jeništa to tady
dobře vede.
Když jsme před posledním představením našeho sboru sháněli pomoc pro Honzu Maturu, který přivezl velmi složitou techniku, ty
jsi ani na chvíli nezaváhal…
Pomáhat se má vždy. A navíc – kultury je
pořád třeba a nikdy jí není dost.
Tak s tím mohu jen souhlasit. Děkuji za rozhovor a za to, že mezi námi v Kolovratech žijí
takoví lidé, jako jsi ty a že jich není málo.
Mám z toho radost.
Věra Vondrovicová

Blahopřejeme oslavenci

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2016
oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Oravcová Kamila • Habartová Irena
Černochová Miluše • Dinnebierová Helena
Vilimovská Ludmila • Hodíková Veronika
Černý František • Lehký Petr
Čermák Jiří • Hráská Marcela
Myslivcová Jiřina • Zajíčková Libuše
Marešová Stanislava • Vomáčka Jiří
Vachoušek Jaromír • Pazourková Zdeňka
Důbravová Emilie • Pensdorf František
Procházková Libuše
Nováková Jaroslava • Vondrovic Jiří
Vilímková Miluška
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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Jazzbáby přejí čerstvému jubilantovi, sbormistru a režisérovi Jiřímu Vondrovicovi
k jeho významnému životnímu jubileu hodně
zdraví a neustálou inspiraci. Dne 25. března
2016 oslavil své 75. narozeniny.
Jazzbáby tímto děkují nejen panu Vondrovicovi, ale také svému publiku za stálou přízeň. Nedávno zaplnily sál hotelu Fortuna
v Praze 10, kde svým vystoupením pobavily
180 seniorů. „Rozesmály jsme celý přednáškový sál samozřejmě ve žlutých tričkách s nápisem JazzBáby Kolovraty. Tak věřím, že
jsme naši obec úspěšně reprezentovaly,“ říká
za všechny Věra Vondrovicová.
(red)

VOLNÝ ČAS / PŘÍRODA A MY

Geocaching neboli Hra za miliardy
■ Geocaching (geokešink) je název hry, ve které geocacher (kačer) hledá geocache (keš) za pomoci vybavení, jehož
typickým představitelem je přijímač GPS (speciální nebo jako součást telefonu) nebo mapa.
Geocaching je dobrodružství spojující prostřednictvím internetu desetitisíce lidí po celém
světě všech generací. Je to vlastně takový turistický klub, poskytující motivaci k výletům, na jejichž konci se ukrývá „poklad“. Pokud chcete
chodit na výlety, ale nevíte kam, je pro vás a vaše
děti geocaching to pravé. Celý systém funguje
díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o založených skrýších
mezi účastníky hry. Ti pak mohou se souřadnicemi, které jsou zveřejněny na speciálních stránkách geocaching.com, vyrazit na lov skrýše.
Pokud chcete začít hledat, musíte se nejprve
zaregistrovat na stránkách geocaching.com. Odměna za nalezení keše se většinou ukrývá uvnitř
plastikové krabičky. Krabička zpravidla obsahuje zápisník (logbook), do kterého se zapíšete
pod stejnou přezdívkou jako jste registrovaní na
geocaching.com. Pokud se jedná o větší krabičku, můžete v ní objevit i nějaké drobnosti
k výměně (hračky z kinder vajíček, náramky).
Platí pravidlo, že Keš (krabička) je většinou
schovanáu nějakého zajímavého místa (ať už
u kostela, poblíž památky nebo v parku). Ke

každé keši její vlastník (owner) vytváří na internetu popis (listing). Je vidět, že nejde jen
o strohý záznam místa, protože ve většině případů bývá tento popis velmi poučný a zajímavý.
Obecně se tak kačeři dostanou na místa, kam by
je jinak vůbec nenapadlo zavítat a vzájemně si
tak mohou připravit velmi zajímavé zážitky.
Geocaching bych ve stručnosti shrnul asi
takto: Je to hra, při které mi systém navigačních
satelitů za stovky miliard pomůže nalézt malou
plastovou krabičku uprostřed lesa.
V příštích zpravodajích vám přineseme další
zajímavosti ze světa geocachingu, a protože keší
je v Kolovratech dostatek, vždy ocitujeme i pár
postřehů, jak vidí kačeři naši obec a co při tom
zažívají.

zmrzlejma chodidlama asi 5 minut. Když už jsem
je přestával cítit, kešku jsem nalezl a následně jsem
si i všimnul mostku vedoucího přes vodu… To ale
nevadí, však tělo také něco vydrží, ne?

• Jak jsem lovil kešku brod: říkám si, je to brod, tak
musím asi skrz vodu. Venku 2 nad nulou, zuju boty,
nechávám je na silnici, jdu vodou a pak hledám.
Byla už docela tma a já tam bez světýlka pobíhal se

• Varování pro příští generace: neskákejte přes
potok, klouže to... a vody je tam skoro po pás ;-)

• Krásná podzimní procházka nádhernou přírodou :-) To bych napsal, kdyby nebyla tma jak
v pytli, nepršelo a nefoukal ledový vítr... :-)
• Překvapilo mě, že mě místní kolemjdoucí mládež pozdravila. Člověk hned pozná, že už prakticky není v Praze :)
• Vzhledem k tomu, jaký krásný, skoro jarní den
dneska byl, by byla škoda sedět doma, tak jsme si
udělaly malej výlet do Kolovrat a okolí … Přijely
jsme sem hezky vláčkem a parádně se prošly
a mohly tak obdivovat, jak jsou ty Kolovraty
krásně uklizené a čisté.

Petr Bartoš

Od zahradničení k permakultuře, od teorie k praxi
■ S jarem ožívají i ty kousky přírody, které jsme si ohradili poblíž našich domovů, tedy naše zahrady. Využíváme je dle
svých individuálních preferencí – k nerušenému odpočinku, k odreagování se a znovunabytí sil, k potěše ducha, ke hře,
k posezení s přáteli, k nedělním manévrům s motorovými stroji a někteří stále ještě i k pěstování zeleniny a ovoce.
Na podobu konkrétní zahrady má
vliv jak potenciál místa, tak možnosti
a schopnosti jeho uživatele, případně designéra či poradce. Pokud
se chceme zahradou zabývat natolik,
abychom pochopili její fungování,
odmění se nám vskutku pohádkově.
Zjistíme, co všechno příroda dokáže
obstarat sama, kde jí pomoci můžeme, kde je naopak zasahování ke škodě
či zbytečné, osvojíme si znalosti o životním cyklu pěstovaných plodin, dokážeme vybrat vhodné rostliny, efektivně zkombinovat jednotlivé prvky
na zahradě, aby si vzájemně prospívaly, přilákat užitečné živočichy, hospodařit se zdroji, minimalizovat odpad – a výčet zdaleka nebere konce.
Získané znalosti pak můžeme snadno vztáhnout sami na sebe, na svůj
život profesní, rodinný, společenský. Takhle nějak vypadá situace, kdy člověka již nemůže minout pojem „permakultura“.
Co je permakultura?
Toto slovo poprvé použil v 70. letech australský vědec a designer Bill
Mollison. Původně měl na mysli trvale (z angl. permanent) udržitelné
zemědělství (z angl. agriculture). Byl totiž svědkem masivního kácení australských pralesů pro dřevo na export, vedle čehož mohl pozorovat s přírodou spjatý život domorodých Aboridžinců. Brzy se význam pojmu
rozšířil na trvale udržitelný životní styl a tak jej chápeme i dnes.
Základní pilíře permakultury jsou: Péče o zemi, Péče o lidi a Sdílení
(společné využívání poznatků, prostředků, přebytků atd.). Z těchto pilířů
vyvstává sedm oblastí, kterými se permakultura zabývá:
• Utváření prostředí
• Využívání přiměřené technologie a nástrojů
• Kultura a vzdělávání
• Zdraví a duchovní a spokojený život

• Etická ekonomika a finance
• Vlastnictví půdy a komunitní samospráva
• Péče o půdu a přírodu.
Permakultura zkoumá způsoby, jak žít spokojeně, vědomě a v souladu
s přírodou. K tomu využívá jak moudrosti našich předků, tak i moderních
technologií.
Koho by toto téma zajímalo více, může si vyhledat informace na stránkách neziskové organizace zastřešující permakulturní aktivity v Čechách:
www.permakulturacs.cz. Zde je i mapa ukázkových projektů, z nichž nejbližší od Kolovrat je v sousední Uhříněvsi: www.facebook.com/koprivy.
Na permakulturních principech vzniká i kolovratská komunitní zahrada: www.facebook.com/bohumilazahrada. Zde společně zahradničí
sedm rodin a vítáme další zájemce.

V Říčanech vzniká KPZ
neboli Komunitou podporované zemědělství
Rádi byste kupovali zeleninu a ovoce pěstované ekologicky a v blízkém
okolí? Můžete se obrátit na Ekocentrum v Říčanech.
Vzniká zde tzv. KPZ, což znamená Komunitou podporované zemědělství. Princip KPZ spočívá v tom, že si spotřebitelé na sezónu předplatí
zelináře, který jim pak dodává své výpěstky. Toto řešení je výhodné pro
obě strany – zemědělec má jistotu odbytu a jeho zákazníci mají každý
týden postaráno o čerstvé a zdravé jídlo. Předplatné v ideálním případě
zahrnuje i pojištění pro případ neúrody. V únoru 2016 proběhla první
dodávka jablek a hrušek z farmy v Tismicích.
Aktuální informace o říčanské KPZ si vyžádejte na e-mailu: eko.ricany@post.cz nebo sledujte aktuální dění na facebookových stránkách
Jíme dobře – Říčany a okolí. Informace o komunitou podporovaném zemědělství v ČR naleznete na www.kpzinfo.cz.
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Alena Kopřiva Chadová
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SPORT

Aktivity spolku Sport Kolovraty

Bilance týmů Studio Sport

■ Spolek Sport Kolovraty již podvacáté uspořádal zimní sportovní zájezd pro děti. Tentokrát jsme strávili týden od 10. do
16. ledna v Jánských Lázních, obklopeni sjezdovkami jak pro
malé, tak i pro větší a pokročilé lyžaře.

■ Volejbalový klub Studio Sport v této sezóně reprezentuje
v Přeboru Prahy celkem 6 týmů ve čtyřech věkových kategoriích. Každý rok si dáváme „jednoduchý“ cíl: aspoň jedna medaile pro Studio Sport.

Počasí nám přálo a tak si děti užily hry na sněhu, lyžování i plavání v Aquaparku. Pobytu se zúčastnilo celkem 37 dětí a pevně věříme, že mají na co vzpomínat.

A zase máme splněno
už před závěrem soutěží.
Ale pěkně popořadě.
Nejstarší kategorie kadetek odehraje poslední
turnaj Přeboru Prahy ve
II. lize a celkově zatím
drží 7. místo. Starší žákyně v této sezóně mají
slabší rok – ten čas od
času přijde na všechny
kluby v Praze – a tak bojují ve III. lize o celkové
Takhle bojují mladší žákyně
umístění do 10. místa.
Zatím jsou na 12. pozici.
Už tradičně má Studio
Sport silné nejmladší
ročníky – mladší žákyně
jsou účastnice 1. ligy
a aktuálně jsou ze 17
startujících týmů na
4. místě.
A teď ta slíbená medaile. V Přeboru Prahy
v minivolejbalu hrají celkem tři naše týmy. Ten
nejmladší v konkurenci
48 startujících zaujímá
Starší žákyně s trenérkou Danielou Baumrukovou
27. místo, další naše
družstvo je na krásné 10. pozici a naše nejlepší jsou suverénně nejlepší i v celé
Praze – Áčko Studia Sport už je jistým vítězem Přeboru Prahy bez ohledu na
výsledek posledního turnaje!
PaedDr. Jiří Baumruk, www.studio-sport.cz

Tímto rokem uzavíráme úspěšnou tradici dětských zimních sportovních zájezdů a i proto bych velmi ráda poděkovala dobrovolníkům, kteří se již několikátým rokem v době své dovolené a bez nároku na odměnu podíleli na
zajištění bezpečného a zábavného průběhu tohoto sportovního týdne pro děti.
Z Kolovrat to jsou: MUDr. Jana Vydláková, Ing. Mgr. Michaela Konečná,
Ing. Rudolf Ullrich a letošní rok nám pomáhal i Pavel Tošnar.

Malí hráči košíkové i tenisté trénují v místní tělocvičně
Každý čtvrtek v období od října do dubna hrajeme košíkovou v tělocvičně
ZŠ Kolovraty, a to od 17.15 hodin s mladšími dětmi a od 18 hodin se staršími
dětmi. Pravidelně si chodí zahrát celkem 32 dětí. Zdarma a ve svém volném
čase se o děti starají 3 trenéři. Děti se velice snaží, hlavně ti nejmladší. Učí se
správně driblovat a pohybovat s míčem v omezeném prostoru. Každý střelený
koš jim přináší velké uspokojení. Hrají s nadšením a radostí. Chtěla bych touto
cestou poděkovat Václavu Trajhanovi, který nám již pátým rokem pomáhá
a děti ho uznávají.Ve stejném období v tělocvičně probíhá příprava tenistů od
5 do 13 let jak pro rekreační, tak i závodní tenis.
Ráda bych tímto za všechny děti poděkovala MČ Praha-Kolovraty za finanční
podporu, která nám byla v rámci grantu na tyto aktivity poskytnuta.
Hana Vlastníková

Sokol zahájil jarní sezónu
■ Jarní fotbalová sezóna už klepe na dveře a naplno se rozběhla o velikonočním víkendu, kdy první mistrovské zápasy
odehráli muži a dorostenci.
Jarní program je opět bohatý, kolovratské fotbalisty čeká 86 mistrovských
utkání ve všech kategoriích. A mužstvo se pokusí v jarní části o záchranu
v první A třídě, B mužstvo připravuje mladé hráče pro dospělý fotbal. V mládežnických kategoriích drží naše týmy zajímavé pozice. Oba dorosty budou
bojovat o postup do přeboru Prahy. Starší žáci už třetím rokem v přeboru hrají
a usilují o prodloužení této série. Mladší žáci se drží ve středu tabulky první
třídy. Přípravky kromě soutěžních utkání plánují účast na turnajích, starší přípravka v půlce května vyráží na zahraniční turnaj do Vídně.
Fotbalový program letos na jaře doplňují oslavy výročí devadesáti let fotbalu v Kolovratech. V roce 1926 byl založen první fotbalový klub v Kolovratech, ještě pod jménem Čechoslovan. V rámci oslav chystáme otevřený
„čarodějnický“ beachvolejbalový turnaj, prvomájový turnaj minipřípravek
a oslavy vyvrcholí v sobotu 25. června, kdy se výběr kolovratských fotbalistů
utká s výběrem Vladimíra Šmicera. Na celý den připravujeme doprovodný
program. Pozvánku na oslavy najdete na vedlěšjí straně a na stránkách
www.sokolkolovraty.cz.
Tomás Reitmeier

Přehled prvních domácích soutěžních utkání
25. 3. 2016
26. 3. 2016
9. 4. 2016
9. 4. 2016
10. 4. 2016
16. 4. 2016
24. 4. 2016
24. 4. 2016
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10:30
15:00
14:30
16:30
14:15
13:15
13:00
14:45

PÁ
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE

KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY
KOLOVRATY

ĎÁBLICE
ČAFC
DOLNÍ CHABRY
HRDLOŘEZY
FA PRAHA
JM CHODOV
HOSTIVAŘ
DOLNÍ CHABRY

MUŽI A
SD
MŽ
MUŽI B
SŽ
SP
MP
MD

Tabulky po podzimní části soutěží
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. A třída
Újezd nad Lesy
Ďáblice
Dolní Chabry
Dubeč
Uhříněves
Štěrboholy
Hostivař
Březiněves
Libuš
Kyje
PRAGA
Dolní Počernice
Vyšehrad B
Sokol Kolovraty

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
9
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
2
0

R
0
2
2
2
1
2
1
2
2
2
4
1
1
2

P
1
2
4
4
5
5
6
6
6
6
5
8
10
11

skore
46:17
40:20
29:15
33:20
26:27
28:25
29:34
30:27
27:24
26:31
19:24
27:42
21:45
18:48

B
36
29
23
23
22
20
19
17
17
17
16
13
7
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dorost 1. třída
Admira
Sokol Kolovraty
Zbraslav
Klánovice
Ďáblice
Satalice
Střešovice "B"
ČAFC Praha
Kunratice
PRAGA
Hostivař
Slivenec
Stodůlky

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
11
10
8
7
7
6
6
4
3
3
3
2
0

R
0
0
0
2
2
2
0
2
1
1
0
2
4

P
1
2
4
3
3
4
6
6
8
8
9
8
8

skore
48:10
42:17
43:24
40:14
34:21
35:16
34:31
23:29
21:58
23:62
29:40
20:45
18:43

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
8
7
7
7
6
4
4
3
2
2
0

R
0
1
2
2
1
2
1
0
2
1
0
0

P
1
2
2
2
3
3
6
7
6
8
9
11

skore
58:6
55:13
38:17
48:27
47:21
27:22
25:33
30:28
19:56
17:51
7:43
6:60

St. Žáci Přebor Prahy
1 Vršovice
2 DUKLA
3 Loko Vltavín
4 Podolí
5 Aritma
6 Braník
7 Střešovice
8 Sokol Kolovraty
9 Dolní Chabry
10 Uhříněves
11 FA Praha
12 Zbraslav
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2. třída
Junior
Vršovice "B"
Hrdlořezy
Dubeč "B"
Sokol Kolovraty "B"
Kyje "B"
Chodov "B"
Hostivař "B"
Štěrboholy "B"
ČAFC "C"
Kunratice "B"
PRAGA "B"

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
8
7
7
5
5
4
4
4
4
2
2

R
1
2
2
0
1
0
1
1
1
0
1
0

P
1
1
2
4
5
6
6
6
6
7
8
9

skore
35:12
39:11
26:20
18:19
34:26
42:29
29:32
23:28
22:39
28:33
21:48
10:30

B
28
26
23
21
16
15
13
13
13
12
7
6

B
33
30
24
23
23
20
18
14
10
10
9
8
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ml. Dorost 1. třída
Sokol Kolovraty
Přední Kopanina
Smíchov
Újezd nad Lesy
Ďáblice
Střešovice
Aritma
Dolní Chabry
Strašnice
PRAGA
Junior
Satalice

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
9
7
7
6
5
5
4
3
2
1
0

R
0
0
1
0
3
2
1
2
3
0
0
0

P
0
2
3
4
2
4
5
5
5
9
10
11

skore
50:8
42:13
36:21
45:21
28:18
24:14
19:22
20:33
11:21
18:30
12:61
8:51

B
33
27
22
21
21
17
16
14
12
6
3
0

B
30
25
23
23
22
20
13
12
11
7
6
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ml. Žáci 1. třída
Libuš
Aritma
Chodov
Háje "B"
Zbraslav
Sokol Kolovraty
Kačerov
Braník "B"
Junior
Strašnice
Dolní Chabry,

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
10
8
8
7
5
4
3
3
2
2
0

R
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2

P
0
1
2
3
4
6
6
7
7
8
8

skore
48:16
82:17
51:32
65:25
31:22
31:52
31:52
28:42
25:62
14:48
11:49

B
30
25
24
21
16
12
10
9
7
6
2

SPORT

Série nohejbalových turnajů ZIMNÍ POHÁR 2016
začala pro MAESTRO CLUB úspěšně
■ První turnaj ZIMNÍHO POHÁRU 2016, který pořádá PRAŽSKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, se konal 30. 1. 2016
v pražských Nebušicích. Náš tým na něj vyrazil v sestavě Petr Souček, Jiří Dlouhý a nová posila Pavel Nestrojil.
Los nás zavedl do skupiny B společně s týmy
DTJ Slatiny a SK Radotínský. V úvodním zápase
jsme se potkali se Slatinami. V obou setech jsme
nakonec slavili vítězství 10:9 a připsali si první body
do tabulky. Druhý zápas proti Radotínu jsme měli
plně pod kontrolou a vyhráli 10:4, 10:4. Z prvního
místa jsme postoupili rovnou do čtvrtfinále.
V něm jsme se potkali proti starým známým týmu TJ Spoje. V prvním setu jsme soupeře přejeli
10:4, abychom ve druhém dostali trošku za uši 6:10. Ve třetím setu jsme rozhodující náskok získali
až ve druhé polovině setu. Vítězství 10:7 ve třetím
setu nás poslalo do seminifále.
Semifinále nás bohužel nezastihlo v nejlepší kondici a s týmem TJ Pankrác jsme prohráli jasně 7:10,
7:10. Zápas o třetí místo byl o něčem jiném. Vyhráli
jsme dvakrát 10:6 a turnaj zakončili na krásném
třetím místě.
Vítězství bylo nadosah
Druhý turnaj ZIMNÍHO POHÁRU 2016 se
konal v sobotu 13. února v Kolovratech. Do boje
jsme vyslali dvě trojice. Áčko ve složení Pavel Nestrojil, Petr Souček a Petr Pavlů, Béčko ve složení
Pavel Martínek, Tomáš Neoral a Jiří Dlouhý.
Los určil, že ve skupině B hrálo naše Áčko s týmy
SK WATTO SOKOL NEBUŠICE „A“ a DTJ Slatiny. Áčko nejdříve nastoupilo proti WATTO „A“,
se kterým si poradilo nezvykle hladce - 10:1, 10:4.
Výborný výsledek nás povzbudil. Už po prvním vyhraném setu 10:7 bylo jasné, že skupinu vyhrajeme.
Druhý prohraný set 9:10 už na tom nic nezměnil.
Béčko si zahrálo ve skupině D pouze jeden zápas
proti Stop Zevling, neboť tým SK Radotínský ne-

dorazil. V zápase se našim dařilo a vítězství 10:7,
10:7 je také nasměrovalo k vítězství ve skupině D.
Ve čtvrtfinále nastoupilo naše Áčko proti béčku
WATTO. Naši hráči působili trošku nervózním dojmem, přesto zvítězili ve dvou setech 10:8, 10:2
a opět se podívají do semifinále. Naše Béčko nastoupilo ve čtvrtfinále proti WATTO „A“. Prohráli
jsme celkem jasně 2x 7:10.

V semifinále naše Áčko narazilo na Žluté Lázně.
Oba sety byly velmi vyrovnané. Vyhráli jsme 2x 10:8
a postoupili do vysněného (a nečekaného) finále.
Ve finále nastoupilo naše Áčko proti Pankráci
s Davidem Sýkorou a Michalem Charvátem. První
set jsme vyhráli 10:8. Bohužel ve druhém jsme
úplně vypadli z role a prohráli jasně 3:10. Vše musel
rozhodnout třetí set. Vypracovali jsme si nadějný
náskok, který gradoval vedením 9:5. Ovšem ani pět

POZVÁNKA

mečbolů nám na vítězství nestačilo a my jsme nakonec prohráli 9:10. Vítězství nám proklouzlo mezi
prsty, přesto se turnaj vydařil! Musíme poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách a také restauraci U Boudů, která zajistila občerstvení.
Zimní pohár putoval do Kolovrat
Třetí turnaj ZIMNÍHO POHÁRU 2016 se
konal v sobotu 27. února v pražském Radotíně. Los
určil, že ve skupině B hrálo naše Áčko s týmy Žluté
lázně a TJ Spoje. V prvním zápase jsme sehráli vyrovnané utkání se Žlutými lázněmi, které vyhrály
2x 10:9. Béčko hrálo ve skupině C. V prvním zápase
kluci prohráli s SK WATTO SOKOL NEBUŠICE
„A“ ve dvou setech. V dalším zápase proti Sokolu
Řeporyje museli vyhrát, aby se v osmifinále nepotkali s naším Áčkem. To se nakonec povedlo.
To Béčko mělo svůj úkol daleko těžší, vyzvalo
tým DTJ Slatiny. Nejdříve to vypadalo, že kluci tahají za kratší konec. Ovšem nakonec postoupili
také do semifinále. V něm na nás čekalo klubové
derby a hlavně to znamenalo, že z tohoto turnaje
již máme jisté druhé místo! Klubové derby nenabídlo nijak pěkný nohejbal, přesto se o vítězích rozhodovalo až v závěrech setů. V obou bylo šťastnější
Béčko a vyhrálo 10:9, 10:9. Poté naše Áčko nastoupilo v boji o třetí místo. Bohužel porážka v klubovém derby zanechala větší šrámy, než se zpočátku
zdálo. V obou setech jsme se soupeřem drželi krok
jen polovinu setu, druhá půlka patřila vždy soupeři.
SK WATTO SOKOL NEBUŠICE „A“ tak zaslouženě vyhrálo 2x 10:8 a obsadilo třetí místo.
Nyní nás čekalo finále s naším Béčkem, které nastoupilo proti Žlutým lázním. Naštěstí se neopakovalo selhání z minulého týdne, naši hráči dotáhli
třetí set k vítězství 10:6 a mohli se radovat z vítězství ve třetím turnaji ZIMNÍHO POHÁRU.
Navíc jsme se díky 6 bodům za vítězství posunuli
na průběžné první místo v celém seriálu Zimního
poháru KNS PRAHA.
Petr Souček

Průběžné pořadí po 3. turnaji
1.
2.

13 bodů (3+4+6)
11 bodů (6+2+3)

3.

TJ Pankrác

4.

ŽLUTÉ LÁZNĚ

8 bodů (1+3+4)

10 bodů (4+6+0)

5.

SK Radotínský

3 bodů (1+1+1)

6.–8.

TJ Spoje

2 bodů (1+1+0)

6.–8.

SK Start Praha

2 bodů (0+1+1)

6.–8.

DTJ Slatiny

2 bodů (1+0+1)

9.–10. Stop Zevling

1 bodů (0+1+0)

TJ SOKOL
9.–10.
KUNRATICE

1 bodů (0+0+1)

11.
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MAESTRO CLUB
Kolovraty
SK WATTO SOKOL
NEBUŠICE

Sokol Řeporyje

0 bodů (0+0+0)
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SPORT
PLAY–OFF
Hráč
Legner David
Konečný Jiří
Souček Petr
Kořínková Šárka
Dospěl Jaromír
Radová Renata
Konečný Kamil
Konečná Jana
Konečná Marie
Součková Jiřka
Suchánek Luděk
Konečný Josef
Černá Hanka

Na turnaji v bowlingu uspěly i děti
nához
146
130
154
139
147
131
194
123
187
114
121
90
116

FINÁLE
Hráč
nához konečné umístění
Konečný Kamil
195
1
Dospěl Jaromír
186
2
Legner David
153
3
Suchánek Luděk 145
4
Souček Petr
144
5
Konečná Marie
133
6
SKUPINA O UMÍSTĚNÍ
Konečný Jiří
149
7
Kořínková Šárka 140
8
Součková Jitka
127
9
Konečná Jana
127
10
Konečný Josef
116
11
Radová Renata
107
12
Černá Hanka
88
13

■ V neděli 21. února 2016 uspořádal MAESTRO CLUB Kolovraty, z.s.
v herně Xbowling na Žižkově již 12. ročník bowlingového turnaje O putovní
pohár prezidenta klubu. Letos poprvé se uskutečnil i turnaj pro děti. Turnaje
se zúčastnilo 13 hráčů, dětské soutěže 3 děti.
Nejdříve se hrála kvalifikace, která určila dvojice (a trojici) pro play–off. Kvalifikaci vyhrál
o tři kuželky Luděk před Majkou. V kvalifikaci padly i čtyři dvoustovky! Pořadí na dalších místech ukazuje tabulka:
KVALIFIKACE
Hráč

kolo 1
223
178
159
183
132
202
142
131
93
120
146
107
104

Suchánek Luděk
Konečná Marie
Konečný Kamil
Dospěl Jaromír
Souček Petr
Legner David
Konečný Jiří
Kořínková Šárka
Radová Renata
Konečná Jana
Součková Jiřka
Konečný Josef
Černá Hanka

kolo 2
153
195
204
180
202
130
171
157
184
132
102
96
90

součet
376
373
363
363
334
332
313
288
277
252
248
203
194

pořadí po 1. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V play–off již takové náhozy nepadaly, ale i tak hráči, kteří po kvalifikaci byli v první polovině
tabulky, potvrdili svou převahu. Žádné překvapení se nekonalo, ve všech dvojicích i v jedné
trojici vyhrál hráč, který byl po kvalifikaci na lepším místě.
Finále bylo napínavé. Brzy se ukázalo, že o prvenství budou bojovat Kamil s Jardou. Boje
byly napínavé do posledního hodu – ten nakonec rozhodl ve prospěch Kamila – první místo
uhájil o devět kuželek. Boje o třetí místo byly také velice napínavé a bojovali o něj všichni čtyři
zbývající hráči finále. V koncovce byl nakonec o osm kuželek lepší David. Skupinu o 7. místo
vyhrál Jirka náhozem 149 bodů. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulkách v levém sloupci.
Níže vidíte přehled všech náhozů, celkový nához a průměr hráčů za celý turnaj:
PŘEHLED NÁRODŮ
kolo 1 kolo 2 play-off
159
204
194
183
180
147
178
195
187
223
153
121
132
202
154
202
130
146
142
171
130
131
157
139
93
184
131
120
132
123
146
102
114
107
96
90
104
90
116

Hráč
Konečný Kamil
Dospěl Jaromír
Konečná Marie
Suchánek Luděk
Souček Petr
Legner David
Konečný Jiří
Kořínková Šárka
Radová Renata
Konečná Jana
Součková Jitka
Konečný Josef
Černá Hanka

finále
195
186
133
145
144
153
149
140
107
127
127
116
88

součet celkem
752
696
693
642
632
631
592
567
515
502
489
409
398

průměr
188,00
174,00
173,25
160,50
158,00
157,75
148,00
141,75
128,75
125,50
122,25
102,25
99,50

Letos poprvé se v rámci turnaje O putovní pohár prezidenta klubu uskutečnil i „Dětský turnaj“ pro děti členů klubu. Zúčastnili se celkem tři hráči – Franta a Jindřiška Koryntovi a Vojta
Souček. Děti odehrály celkem tři hry. Na prvním místě se umístil Vojta Souček (přehled náhozů
v tabulce).
Hráč

hra 1

hra 2

hra 3

součet

umístění

Vojta Souček

99

97

119

315

1

Franta Korynt

88

80

94

262

2

Jindřiška Koryntová

86

66

52

204

3

Děkujeme všem hráčům za účast i za předvedené náhozy a těšíme se příští rok opět na viděnou.
Jana Konečná
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INZERCE
AKCE SOKOLOVNY PRŮHONICE

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824

LLETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁ
ÁBORY

(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
Web: www.jeniksklo.cz

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

NOV Ě
• pískování skel, lepení skel UV lampou •
info@sokolovnapruhonice.cz
T: +420 267 310 506
www.sokolovnapruhonice.cz

• 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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