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Editorial
Milí čtenáři,
knihovna s infocentrem oslavili v květnu
patnáct let společného
soužití pod jednou střechou. Výročí tak trochu
slaví i čtvrtletník Kolovratský zpravodaj s měsíčníkem. Městská část
začala zpravodaj vydávat už počátkem devadesátých
let, ale až se vznikem „infocentra“ se jeho redakce
natrvalo usídlila v těchto prostorách.
Obálka zpravodaje se obměňuje či inovuje tak,
jak se střídají grafici, obsah však zůstává stále stejný.
Rubrika rozhovorů se zajímavými osobnostmi, kterou kdysi založil Jiří Zejfart a pojmenoval ji „Žijí
mezi námi“, nechybí v žádném čísle. A ani nebude,
protože zdejších lidí, kteří se věnují zajímavým koníčkům nebo dosáhli úspěchů ve své profesi, je tolik,
že Rozhovory s osobnostmi jsou prakticky nevyčerpatelné. Rovněž ani dnes není nouze o svědectví
z historie, ačkoliv Jiří Missbichler už do periodika
nepřispívá. Pamětníků je v Kolovratech stále dost.
Oblíbené rady pěstitelům pokaždé najdete ve
druhé části čtvrtletníku pod heslem Permakulturní
okénko. Její autorka Alena Kopřiva Chadová tak
převzala štafetu od spolku zahrádkářů, kteří plnili
rubriku před léty. A organizace, které nabízejí program dětem i dospělým v jejich volném čase? Ty
o svých akcích referují odjakživa. Někdy zaplní i dvě
stránky – to proto, že díky štědrým dotacím obce
mohou neustále nabízet opravdu kvalitní program.
Přejeme hezké čtení, příjemné léto a budeme se
těšit na Vaše tipy do pravidelných i nových rubrik.
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím na začátku léta. V posledních měsících je pro každého
z nás nepříjemným faktem rekonstrukce ulice Přátelství (Černokostelecká)
mezi Uhříněvsí a Říčany. Ohledně objízdných tras jednáme, ale ne vždy jsou
naše požadavky vyslyšeny. Bohužel je jen málo alternativ a při rekonstrukci
křižovatek mezi ulicemi Přátelství a K Říčanům to nebude jednoduché.
Samostatnou kapitolou je příprava okruhu R511. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili projednávání této zásadní stavby v polovině května v Divadle U22
v Uhříněvsi. Trasa okruhu je v územním plánu od devadesátých let, takže je
překvapivé, že o stavbě stále někteří občané nevědí. Nyní se snažíme, aby negativní dopady na městskou část byly minimální, jedná se tedy o valy a rozsáhlou zeleň. Při jednání
s ŘSD jsme se dohodli na rozšíření protihlukové zdi v horní části Kolovrat a na zalesnění u výjezdů
z tunelu. Pomoc s realizací zeleNa Den dětí (1. 6.) přijalo pozvání k slavnostnímu
ných pásů přislíbil za pražský mapřivítání 15 batolat v náručích svých rodičů,
gistrát náměstek Petr Dolínek, a to
foto Pavel Klikar
vysoce nad rámec požadavků vyplývajících z EIA (studie dopadu na
životní prostředí).
Další pozitivní správou je, že po
několika letech se nám podařilo
navýšit množství spojů MHD a zavést noční spoj. Velké poděkování
patří řediteli ROPIDu Ing. Petru
Tomčíkovi za konstruktivní jednání.
Mnohé z obyvatel naší městské
části letos zklame uzavřené koupaliště, avšak je nutné, aby prošlo rekonstrukcí. Věříme, že příští rok
nám všem přinese zrekonstruovaný
areál daleko více radosti. Obdobně
počítáme s dočasným uzavřením hřiště s umělým povrchem, které chceme rovněž rekonstruovat.
Prostředky na obě dvě akce máme zajištěny.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě kulturních a společenských
akcí u nás v Kolovratech. S mnohými z vás jsem se potkal na Velikonočním jarmarku, Pálení
čarodějnic, Kolovratském majálesu, Vítání dětí, na Kolovratském parníku a dalších akcích. Velký
dík patří zejména všem sponzorům, bez kterých by akce nemohly být tak rozsáhlé. Obdobně i všem
dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci. Zvláštní poděkování pak patří Knihovně s infocentrem, které se letos chopilo organizace Kolovratského parníku, člence zastupitelstva Natálii
Halmanové, která byla hlavní organizátorkou Kolovratského majálesu, a mé zástupkyni Stanislavě
Bartošové, která organizovala Dětský den.
S přáním krásného léta
Mgr. Antonín Klecanda, starosta MČ Praha-Kolovraty

Slovo zástupkyně starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
to, co dělá naší městskou část příjemným místem pro život, jsou také kulturní
a společenské akce. V jarním období se jich u nás koná hned několik, kdy si
každý může najít podle svého věku a vkusu to své. Kromě akcí kulturních je to
také každoroční Dětský den, který letos začátkem června potěšil mnohé děti
a rodiče. Vždy si při jeho organizování uvědomím, kolik je za těmito akcemi
ukryto práce mnoha pomocníků i dobrovolníků. Ráda tedy využiji této příležitosti k poděkování těm, kdo jsou ochotni věnovat svůj volný čas a energii pro
potěšení druhých. Poděkování patří též sponzorům.
Jako v každém vydání najdete i v tomto čísle Kolovratského zpravodaje informace o aktuálních
akcích a dění týkajících se naší městské části, ať už je to revitalizovaná vodní nádrž v Lipanech nebo
třeba chystaná část silničního okruhu kolem Prahy. Mnohá důležitá témata se nás týkají dlouhodobě,
a je dobré se k nim moci vracet. Aby byly takové informace stále dobře dostupné, bude je nyní možné
nalézt také na webu www.kolovraty.cz v rubrice Zajímá vás.
Nastávají letní měsíce a pro většinu z nás také doba zasloužené dovolené a prázdnin. Přeji všem
příjemné prožití léta.
Mgr. Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty
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INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Usnesení Zastupitelstva MČ
1. zasedání – 15. března 2017
Kronikářkou obce se pro rok 2017 stala Alena Svobodová.
Plnění rozpočtu
1) Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu hlavní
činnosti k 31.12.2016
Upravený rozpočet (v tis Kč):
příjmy: 38.417,20
výdaje: 38.404,95
rozdíl: 99,97%
Plnění rozpočtu k 31.12.2016
příjmy: 38.404,95
výdaje: 37.586,96
rozdíl: 98,22%
2) Zastupitelstvo schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
Upravený plán
Skutečnost
výnosy
3.700
3.973
náklady
2.880
2.672
hosp. výsledek
820
1.301
Odkoupení pozemku
Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě části pozemku parc. č. 815/33 (orná půda) v k.ú. Kolovraty, cca 123 m2 pro účely plánované cyklostezky.
Schválilo i záměr zřízení věcného břemene ve výši
10 tisíc Kč.

Neotálejte s žádostí o Kotlíkové dotace

Z

ahradní kompostéry, údržba obecního majetku, nové jízdní řády, cyklogenerel či územní plán – to jsou témata, která podrobněji rozebírá starosta Antonín Klecanda (AK) a jeho zástupkyně Stanislava Bartošová (SB).
V loňském roce městská část zjišťovala, zda
mají obyvatelé Kolovrat a Lipan zájem o zahradní kompostéry. Jaké jsou vyhlídky, že lidé
kompostéry dostanou?
AK: Na základě zájmu obyvatel jsme podali
žádost o grant. Bohužel zájem v celé republice
byl ohromný; náš projekt sice formálně prošel,
ale celkově byl pod čarou. Abychom v dalším
kole uspěli, zažádáme o větší kompostéry s tím,
že vyřadíme nejmenší nabízené nádoby, a zároveň navýšíme počet míst na třídění textilu. Může
se to zdát podivné, ale když chceme kompostéry,
bere se zřetel i na další tříděné komodity. Za pořízení nádoby na textil dostaneme 5 bodů, nyní
nám chyběly 2 body. Počítáme s tím, že zájemci
z loňska svůj postoj nezměnili. Kdyby se chtěl
někdo přihlásit, kdo loni zájem neměl, ale změnil názor, anebo naopak, kdo již zájem nemá,
tak nám může napsat.

2. zasedání – 24. května 2017
Plnění rozpočtu:
1) Zastupitelstvo schválilo plnění rozpočtu hlavní
činnosti k 31.3.2017
Upravený rozpočet (v tis Kč):
příjmy: 25.107,50
výdaje: 26.141,30
rozdíl: -1.033,80
Skutečnost k 31.3.2017
příjmy: 5.897,38
výdaje: 3.540,45
rozdíl: 2.356,93
2) Zastupitelstvo schválilo plnění plánu hospodářské činnosti 31. 3. 2017
Upravený plán
Skutečnost
výnosy
3.700
912
náklady
2.770
345
hosp. výsledek
1.000
567

Naši jubilanti
Ve druhém čtvrtletí roku 2017
oslavili významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Spitzerová Miluše • Chadimová Jana
Hrdlička Jaroslav • Martinic Bedřich
Švubová Anna • Filipová Marie
Dobrá Hana • Štáf Josef
Poruba Karel • Musil Oldřich
Trnečka Josef • Blaha Ján
Petridesová Anna • Bednářová Věra
Krausová Anežka • Kumštová Růžena
Dudová Zdeňka • Fiedlerová Alenka
Růžička Jiří • Bako Vladimír
Křapáček Pavel • Vápeníková Zdeňka
Kubínková Hana
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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V loňském roce mohli obyvatelé Kolovrat
a Lipan čerpat tzv. Kotlíkovou dotaci a také využít projekt Čistá energie Praha 2016. Kolik lidí
využilo možnost nahradit zastaralé kotle za
topné systémy šetrné k přírodě i vlastní kapse?
AK: Obě dotace běží i letos. Navíc byly rozšířeny pro ty, kteří ještě topí v kamnech. Bohužel
žadatelů z Kolovrat bylo velmi málo. Obávám
se, že to lidé začnou řešit až po prvních pokutách za nevyhovující zdroj. Povinné revize, které
platí od loňského roku, musí každá domácnost
předložit na požádání. Starší a nevyhovující
zdroje už revizi nedostanou.
V případě, že někdo topí ještě např. pevnými
palivy, dosáhne až na 75% dotaci, a to nejen na
kotel, ale i na rozvody tepla (radiátory). Není
důvod s žádostí otálet. Přejít z pevných paliv na
plynový kotel nebo tepelné čerpadlo nemusí být
v budoucnu již tak výhodné jako nyní.

domů dostat i historicky první noční linkou.
Jaké jsou ohlasy?
AK: Jsem rád, že se nám povedlo prosadit
nejen častější spoje ve dne, ale i noční spojení.
Autobus neprojíždí sice centrem Kolovrat, ale
i z okrajových částí je to nyní blíže, než když
noční autobus jezdil pouze do Uhříněvsi. Co se
nám zatím nepovedlo, je prosadit přímé spojení autobusem do Říčan. Přestože jsme měli
několik návrhů, ROPID ani jednomu nevyhověl.
Na jaře se uskutečnilo setkání občanů s odborníky, kteří společně hledali optimální řešení pro
chodce i cyklisty. Jaké jsou výsledky tohoto setkání?
AK: Na jaře byla zpracována hlavní část cyklogenerelu. Nyní máme odevzdaný materiál
k připomínkám. Na podzim bychom chtěli veřejnosti představit konečnou fázi. S tím souvisí
i cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic, která je
již vyprojektována a čekáme jen na stavební povolení.
Obec postupně zatepluje a opravuje objekty,
které má ve svém vlastnictví. Které přijdou na
řadu v nejbližší období?
AK: Máme v plánu zateplení a rozšíření hasičské zbrojnice. Na akci jsme obdrželi dotaci
2 miliony. Nyní vyřizujeme všechna potřebná
povolení tak, aby mohl být vybrán realizátor.
Akce by měla proběhnout do konce roku.
Chtěli bychom se pustit i do zateplení fasády
víceúčelové budovy s poštou, lékaři a školní jídelnou. Na akci máme schválenou dotaci z evropských fondů. Realizace by měla proběhnout
v nejbližších dvou letech.
Nedávno jsme nechali opravit lávku přes Říčanský potok poblíž čističky. Nekonečné vyměňování shnilých prken je už minulostí.

Obyvatelé z okolí bytovek firmy Bemett upozorňují na nevzhledné prostory u vstupů do těchto
domů. Obávají se, že vodní nádrž bude v létě
líhní komárů. Může obec sjednat nápravu?
SB: Městská část zajišťuje údržbu pozemků,
které má ve správě, nebo které jsou součástí veřejných prostranství. Údržba zeleně se týká zejména sečení trávy i další údržby zeleně (keřů,
stromů) s ohledem na kapacitní a finanční možnosti. Co se týče společné zeleně u bytových
domů firmy Bemett, ta je včetně retenční nádrže
na dešťovou vodu v soukromém spoluvlastnictví
majitelů bytů. Developerská firma Bemett nepředjednala převod zeleně na městskou část,
a povinnost udržovat tyto společné prostory má
tedy společenství vlastníků, které by v bytových
domech mělo vzniknout.

V příštím roce bude zahájena velká investiční
akce – stavba základní školy s druhým stupněm. V jaké fázi jsou přípravy?
AK: Na pozemku proběhla hluková a další
měření, zároveň se zpracovává projektová dokumentace, kterou připomínkuje škola a městská část.

Od dubna platí nové jízdní řády s přidanými
spoji a navíc obyvatelé městské části se mohou

Rekonstrukce Černokostelecké se přehoupla
do druhé poloviny. Jak je vedení městské části
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spokojeno s postupujícími pracemi a dílčími
změnami v dopravě?
AK: Rekonstrukce jde rychleji, než bylo původně předpokládáno. Bohužel o objízdných
trasách se dozvídáme na poslední chvíli. Nejednou se stalo, že ve středu je nám něco sděleno
a v pátek je to jinak.
Městská část poskytuje občanům maximální informační servis - zpravodaj, měsíčník, odběr
novinek z webu obce, SMS zprávy a také informuje obecním rozhlasem. Zvuk z amplionů
však ruší děti spící v odpoledních hodinách…
AK: Hlášení je dlouhodobě nastaveno tak, že
probíhá mezi 11:45 a 12:00 hod. dopoledne, odpoledne pak mezi 15:45 a 16:00 hod. Tato doba
byla vybrána na základě rozhovorů s maminkami právě tak, aby rozhlas děti nebudil.
Zájemci o koupi parcely se často ptají, jestli se
může na vybraném pozemku stavět a jaký typ
stavby je povolen. Rovněž je zajímá, jak je to
s rozšiřováním zástavby u konkrétního místa.
Kde najdou odpověď?
SB: Prvním krokem by mělo být nahlédnutí
do územního plánu, v našem případě do platného územního plánu hl. m. Prahy. Ten určuje
základní podmínky, co se dá v daném území
dělat, vymezuje zastavěné území, plochy a koridory určené k přestavbě, pro veřejně prospěšné
stavby, opatření a územní rezervy a stanoví podmínky pro jejich využití. Má část grafickou (barevný výkres) a textovou, a je platný pro celé
území Prahy. Do územního plánu lze nahlédnout na internetu, odkaz je i na webu Kolovrat.
Také lez využít odkaz www.geoportal.praha.cz,
případně lze požádat o územně plánovací informaci Stavební úřad v Uhříněvsi. Současný
územní plán má aktuálně platit do r. 2022.
Praha nyní tvoří nový, tzv. Metropolitní plán,
který by měl současný územní plán nahradit.
Kdo provádí změny územního plánu?
SB: Dílčí změny územního plánu týkající se
menších území či jednotlivých pozemků mohou
probíhat průběžně. O těchto změnách (stejně
jako o celém územním plánu) rozhodují orgány
hlavního města Prahy, naše městská část k nim
pouze dává stanoviska. Celý proces je poměrně
zdlouhavý, v současné době většinou trvá zhruba
2 roky. Vzhledem k tomu, že se po nějakou
dobu změny územního plánu v Praze nepořizovaly, projednává Praha nyní i několik starších
podaných podnětů na změny, z nichž některé
jsou staré i 10 let.
Lze očekávat rozšiřování zastavitelné plochy?
SB: Na území MČ Praha-Kolovraty se v platném územním plánu nachází velké množství rozvojových zastavitelných ploch, které dosud
zastavěné nejsou. Protože Praha prosazuje zásadu, aby byly nejprve využity současné zastavitelné plochy a aby se toto území nerozšiřovalo
směrem ven, nelze nějaké větší rozšiřování zastavitelných ploch v dohledné době očekávat. A nebylo by to ani v zájmu městské části.
–red-

Vyberte nejlepší lavičku pro městskou část
Víte, kolik máme typů laviček v městské části?
Jen v úseku od kostela k úřadu lze napočítat
10 druhů. Některé z laviček mají svá nejlepší léta
dávno za sebou. Vedení městské části se snaží lavičky postupně obměňovat a jejich vzhled trochu
sjednotit. Kterou však vybrat? To řeknou nejlépe
ti, kdo je využívají. Proto otevíráme anketu, v níž
můžete dát oblíbené lavičce svůj hlas. Naleznete ji
na stránkách www.kolovraty.cz (ANKETA). Do
ankety jsou zařazeny běžné typy laviček, mnohé
z nich v naší městské části naleznete i dnes. Anketa
je otevřena zatím do 10. září, kdy proběhne první
vyhodnocení tohoto průzkumu.
–red-
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Růže pro Kolovraty si můžete adoptovat
Na jaře letošního roku se podařilo naší městské části získat darem od manželů Pelcových, majitelů růžové školky ve Skuřině u Sobotky, 130 ks přírodních sadových a 20 ks šlechtěných růží.
Další, tzv. ovocné růže, pěstované pro zvlášť zajímavé a výnosné šípky má obec přislíbeny od jejich
sběratele. Šlechtěné růže byly na jaře vysazeny u pomníku padlým v 1. světové válce. Držme jim palce,
aby se ujaly a zkrášlily toto pamětní místo uprostřed obce. Přírodní sadové růže by obec ráda vysadila
ve spolupráci s místními občany na vycházkové okruhy, jejich okolí či jiná vhodná místa kolem Kolovrat.
Na jaře a v létě tato místa zkrášlí květy růži a na podzim určitě zralé plody udělají radost milovníkům
chutného a zdravého šípkového čaje, marmelády či vína. Výsadba je plánována na sobotu 21. října.
Každý zájemce, ochotný s výsadbou pomoci, je srdečně vítán. Vítány jsou samozřejmě celé rodiny,
které si mohou skupinky růží „adoptovat“. Růže budou vysazeny tak, aby nebránily provozu na stezkách
či jejich údržbě a budou opatřeny popisem druhu, vlastností atd. Na září plánujeme v Knihovně s infocentrem setkání s odborníkem na pěstování růží RNDr. Jiřím Žlebčíkem z VÚKOZ v Průhonicích.
Zájemce, ochotné účastnit se podzimní výsadby růží, prosíme, aby kontaktovali místostarostku Stanislavu Bartošovou (bartosova@kolovraty.cz). Bližší informace budou zveřejněny v srpnu a září 2017.
Věříme, že společně se nám podaří výsadbou růží naše krásné kolovratské stezky ještě více zatraktivnit pro místní občany a další návštěvníky.
Kontakt na dárce: www.ruzepelcovi.cz
Jarmila Rojková
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Obec prosazuje hlukové odstínění okruhu

Na udicích závodníků
uvízlo sedm stovek ryb
V předposlední květnovou sobotu se na kolovratském návesním rybníku konaly už sedmé
rybářské závody.
Dopoledních dětských závodů se zúčastnilo
36 dětí. Vítězové na 1. až 3. místě byli oceněni diplomy a poháry. Nejlépe si vedla Adéla Pešoutová,
Jan Schilbach a Marek Stěhule. Děti ulovily 313
ryb, z toho 302 bílých ryb (karasů, cejnů, perlínů
a línů), 2 pstruhy a 9 kaprů. Největší rybu ulovil
Dominik Kubínek – kapra měřícího 57 cm.

Ž

e se kolem dostavby Pražského rychlostního okruhu opět cosi děje, zaznamenala asi většina našich občanů. V květnu se konala na toto téma debata v Uhříněvsi, které se kromě
pořadatelů a představitelů zainteresovaných organizací (ŘSD, Magistrát hl. m. Prahy, dopravní
experti, starostové dotčených obcí a další) zúčastnilo také mnoho občanů z Kolovrat a Lipan.
Co nás čeká a kdy se bude stavět?

Stavba SOKP 511 je část Pražského rychlostního
okruhu SOKP. Z jedenácti úseků je dosud v provozu
jen sedm, tedy 41,3 kilometru, úsek SOKP 511 povede
mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.
Samotná délka úseku, který stavba 511 tvoří, bude
dlouhý 12,571 km. Rychlostní komunikaci mají v každém směru tvořit tři pruhy. Na samotné stavbě 511
budou čtyři mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a to
s názvy Dubeč (Běchovice), Uhříněves, Říčany a Lipany. V souvislosti se stavbou vzniknou tři desítky různých mostů, mostků a propustků, mj. v Kolovratech
bude most přes Říčanský potok a severně od něj povede trasa v 372 metrů dlouhém tunelu Na Vysoké.

S výstavbou se počítá mnoho let
Závod dospělých, do kterého se přihlásilo 31 závodníků, začal po poledni. První tři vítězové, Petr
Stěhule, Pavel Vokál a Martin Sulan, si odnesli diplomy a poháry. Dospělí ulovili 454 ryb z toho
442 bílých ryb (karasů, cejnů, perlínů a línů)
7 kaprů, 2 pstruhy, 2 amury a jednoho úhoře. Daniel Pešout chytil největší rybu letošních závodů,
kapra měřícího 63 cm.
Celkem bylo uloveno 767 kusů ryb. Pořadatelé
děkují všem partnerům závodů za podporu a MČ
Praha-Kolovraty za poskytnutí dotace.

Pavel Vokál

Druhý ročník Kolovratského
majálesu si užili všichni
Druhou květnovou sobotu se na hřišti s U-rampou konal už druhý ročník Kolovratského majálesu, který si užili návštěvníci všech věkových
kategorií.

Stavba 511 je z dopravního hlediska bezesporu
velmi důležitá a mnoha oblastem dopravně uleví. Našich občanů se týká bezprostředně, neboť povede
z velké části i po našem území, a tedy k nám dopravu
naopak přivede. Vedení trasy po našem území se nevyhneme, neřešila by to v současné době ani alternativní varianta trasy. S výstavbou se počítá již mnoho let,
plánovaná trasa je dlouhodobě znázorněna v platném
územním plánu hl. m. Prahy. V roce 2009 bylo vydáno
původní územní rozhodnutí. Vzpomenout můžeme
i veřejnou prezentaci v roce 2004 v sále U Boudů. Již
v minulosti se městská část k této stavbě vyjadřovala
a na základě společného postupu s okolními obcemi
v r. 2007 bylo dosaženo některých zásadních úprav –
zejména týkajících se nivelety (míry zahloubení) této
komunikace apod. Tyto dohody jsou zachovány i v současné dokumentaci, stejně jako například to, že z komunikace nebude přímý sjezd na Lipany.

Obec prosazuje hlukové odstínění
Vzhledem k zastaralosti a změně některých podmínek probíhají nyní znovu některá řízení. Aktuálně běží

Na akci si zahrály kapely RockTom, Houpací
kůň, Crossroads, Five O'clock Tea, Covers for Lovers, Pohřební kapela a Circus Brothers.

–nh
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nové posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Protože nám záleží na tom, aby dopady z výstavby a provozu Pražského okruhu na naše obyvatele byly co
nejmenší, za městskou část jsme poslali k dokumentaci
EIA řadu připomínek. Týkaly se zejména hluku, emisí
a zachování průchodnosti územím, což jsou faktory,
které budou mít na naše obyvatele největší vliv. Zaslané připomínky za městskou část jsou k náhledu na
webových stránkách. Připomínky zaslaly také některé
místní spolky.
Naším cílem je, aby kompenzační opatření byla co
největší, nad rámec těch, která jsou nutná dle zákona.
Prosazujeme větší hlukové odstínění zejména nejproblematičtějších míst, která jsou k okruhu nejblíže,
a také vybudování dostatečných zelených valů a pásů,
které by okruh dostatečně odstínily z hlediska emisí
i pohledově. Hlavní město Praha slíbilo nad rámec
zákonných požadovaných opatření realizovat ve své
režii další kompenzační opatření, která sníží negativní
dopady stavby. Jedná se například o protihlukové valy,
nadstandardní zelené pásy, zábrany proti střetu ptáků
apod., což zaznělo na zmíněné debatě v Uhříněvsi od
náměstka primátorky Petra Dolínka.

Výstavba by mohla začít za dva roky
Co se týká termínu výstavby, Praha by chtěla mít
tuto část okruhu postavenou co nejdříve, reálně by
však mohla výstavba začít nejdříve v r. 2019. Do té
doby musí proběhnout několik dalších řízení. Protože
tato chystaná výstavba vyvolává u obyvatel naší městské části mnoho otázek i oprávněných obav, chceme
také, aby se obdobná debata jako byla v Uhříněvsi konala přímo u nás, zaměřená přímo na naše občany, a to
nejlépe v průběhu podzimních měsíců.

Stanislava Bartošová

ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Koupaliště čeká velká rekonstrukce

Lipanská nádrž láká křišťálovou vodou

Kolovratské koupaliště, tedy přesněji relaxačně-sportovní areál
s koupalištěm, by po rozsáhlé rekonstrukci mohlo přivítat první
návštěvníky už příští sezónu. Městská část získala na obnovu
areálu dotaci od pražského magistrátu.

Nádrž v Lipanech se dočkala rekonstrukce už tento rok a koupání
v křišťálově čisté vodě v zátiší borovic už okusili první plavci.
Vstup do vody je však na vlastní nebezpečí, nádrž má charakter
okrasného jezírka.

Pokusy přetvořit původní
požární nádrž na koupaliště
začaly v 90. letech. Mnozí
z nás si jistě pamatují dobu,
kdy byl areál volně přístupný, a v nádrži se dalo
koupat. Kvalita vody ze studen se však postupně zhoršovala a k oficiálnímu
koupání nádrž přestala vyhovovat. Proto se začalo
pracovat na přebudování
nádrže na koupaliště a na
úpravě celého areálu.
Jelikož provoz byl pro
městskou část velmi zatěžující (cca 500 tisíc Kč za sezonu v roce 2006 a obdobně
v roce 2007), rozhodla se
najít nájemce, který by areál provozoval. V roce 2009 se do koupaliště investovalo 2 846 825 Kč - rozvody, pokus o první kolaudaci. V roce 2010
byly provedeny úpravy areálu, umístění buněk s toaletami a občerstvením
a také proběhl pokus o druhou kolaudaci, tentokrát za 2 410 134 Kč. Mimo
výše uvedené částky platila městská část úpravy dna bazénu, stěrkování,
malování, atd.
Přes tyto náklady nebylo nikdy dosaženo úplné kolaudace všech částí
areálu, ale pouze dočasného zkušebního provozu. Přestože městská část
slíbila sjednání nápravy, nestalo se tak a k 30.9.2015 vypršelo poslední prodloužení zkušebního provozu.
Hygiena nepovolila další provoz, jelikož z bazénu uniká při suchu velké
množství vody a při vysoké hladině spodních vod se naopak do něj dostávají nečistoty. Vzhledem k předpokládaným nákladům na vystěrkování,
foliování, změnu filtračního systému, zmenšení nádrže tak, aby nebyl roh
bez filtrace (kde se voda kazí, jelikož necirkuluje), bylo 24.2.2016 schváleno Zastupitelstvem MČ Praha-Kolovraty toto usnesení:
1) ZMČ Praha-Kolovraty souhlasí s renovací koupaliště (požární nádrže)
a vypsáním výběrového řízení na provozovatele.
2) ZMČ Praha-Kolovraty schvaluje spoluúčast MČ Praha-Kolovraty ve
výši 20 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však 2 miliony Kč.
Jelikož částka by rozhodně nestačila, rozhodli jsme se vypsat výběrové
řízení na provozovatele, který se bude finančně podílet na rekonstrukci
bazénu a celého areálu. Následný provoz areálu bude zajištěn provozovatelem bez dalších investic městské části. V letních měsících bude v bazénu
regulovaná cena pro občany MČ Praha-Kolovraty tak, aby se nestalo, že
z areálu vznikne něco, co je pro občany cenově nedostupné. Bohužel tento
záměr se nezdařil. Provozování bazénů není snad nikde výdělečné, a proto
se investoři příliš nehrnou. Navíc areál je v současnosti poddimenzován
z hlediska sítí a musí být navýšena většina přípojek (voda, elektřina, plyn).
Jen samotné přípojky budou stát cca 4 miliony Kč.
Aby bylo možné areál rekonstruovat, podařilo se získat dotaci od
Magistrátu hl.m. Prahy, za kterou je možné dovést sítě v dostatečné
kapacitě a přebudovat bazén. V současnosti pracujeme na povoleních
a zároveň na přípravě smluv s novým provozovatelem. Ideální by bylo,
kdyby provozovatel do areálu ještě něco investoval, co by jej udělalo
atraktivnější a zároveň zajistilo jeho bezproblémový provoz po dobu
dalších 20 až 30 let.
Na červnovém zastupitelstvu tak bude revokováno výše zmíněné usnesení ve své druhé části, jelikož dotace od magistrátu by měla zajistit fungující pěkný bazén, který by měl být v provozu ideálně již od roku 2018.

Tato bývalá požární nádrž, která byla zbudována v roce 1986, si říkala
o rekonstrukci již dlouhou dobu. Panely byly rozklížené, voda jimi protékala a údržba byla náročná. Také bylo zřejmé, že by si zasloužila i lepší
vzhled.
Starostovi Antonínu Klecandovi se podařilo vyjednat od pražského magistrátu potřebné finance na tuto investici. Dva miliony korun obec obdržela na podzim loňského roku a hned se započalo s pracemi. Při
stanovení cílové podoby byla snaha najít optimální podobu této vodní plochy i maximálně přihlédnout k přáním a požadavkům místních občanů na
relaxační využití celého prostoru.
Nádrž byla rekonstruována do podoby okrasného jezera při maximálním využití přírodních mechanizmů čištění vody, zapojení do okolní krajiny a respektování krajinného rázu. S čistotou vody pomáhají vhodné
rostliny. Břeh jezera je osazen mobiliářem vyrobeným originálně pro tuto
zakázku, převážně z tuzemského modřínového dřeva - altánem, lavičkami,
tabulí na kreslení. Hlubší část jezera je doplněna přípobřežní regenerační
zónou, což je mělká a vhodnou vegetací (vodními rostlinami) zarostlá část
nádrže s pozvolným spádem.

Antonín Klecanda, starosta

Vodní plocha po rekonstrukci zkrášlila tento kout Lipan a je vidět, že
již začíná být hojně využívána i navštěvována. S čistotou vody pomáhají
vhodné rostliny. Vzhledem k charakteru okrasného jezera není jezírko oficiálně určeno ke koupání (není vedeno jako koupaliště) a vstup do vody
je pouze na vlastní nebezpečí. V okrasném jezeru není rovněž povoleno
koupání psů, zejména z hygienických důvodů a kvůli zamezení poškození
břehů. Z důvodu ochrany a zachování rostlin není rovněž možné do jezera
umisťovat ryby.

Vedení obce věří, že tato investice občany potěšila a že přírodní okrasné
jezero vydrží takto hezké po dlouhou dobu. Ať tedy občanům dlouho
slouží.
-redprvní 4 fotografie z archivu Okrašlovacího spolku lipanského
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V prvním ročníku participativních projektů zvítězil nápad zvýšit
atraktivitu vycházkových okruhů rozmístěním herních prvků

L

ochneska, zubatka, zebra, vláček či neposedná kladinka – to jsou názvy hracích prvků, které by měly přilákat
k návštěvě vycházkových okruhů ještě více dětí, ale i dospělých. Dřevěné hračky a prolézačky mohou posloužit
také jako orientační body v pětadvacetikilometrové spleti stezek. Pro tento projekt s názvem Zatraktivnění vycházkových okruhů hlasovalo nejvíc občanů. Do tzv. Participativního rozpočtu bylo podáno celkem 11 projektů, které
jejich autoři představili začátkem dubna v sále U Boudů.

Krátká anotace
Na vycházkové okruhy se rozmístí hrací prvky,
které by zatraktivnily okruhy především pro děti,
mládež, ale i pro dospělé. Zároveň by se staly orientačními body na okruzích, které jsou leckdy nepřehledné.

Fotograﬁe vytipovaných míst s navrženými herními prvky
1. Parcela č. 853/1 (ostatní plocha)

Neposedná kladinka

2. Parcela č. 853/1 (ostatní plocha)

Zubatka

3. Parcela č. 849 (zahrada)

Vláček

4. Parcela č. 837, 838 nebo 839

Lochneska

Popis výchozí situace
Vycházkové okruhy jsou krásné, ale je na nich
málo zajímavých míst a cílů pro děti a mládež. Děti
rády chodí na procházky, když vědí, že na ně po
cestě čeká něco zábavného. Okruhy jsou však pro
ně z velké části zatím jen cestami kolem polí. Svým
členěním jsou trasy navíc nepřehledné a je těžké si
předem říci, kudy se budeme procházet, když chybí
orientační body.

Popis navrhovaného řešení, účel, cíl, aktivity
Autorky projektu by na vycházkové okruhy nechaly instalovat herní prvky, atraktivní pro děti,
mládež, ale i pro dospělé. Vybraly takové prvky,
které skvěle zapadnou do přírody, jsou prostorově
nenáročné a při procházkách potěší všechny návštěvníky. Na některé okruhy nebylo možné prvky
navrhnout z důvodu jiného vlastnictví pozemků,
kvůli předpokládané stavební aktivitě v místě či
z důvodu příliš úzkého profilu a tím ztížené průchodnosti. Bylo vytipováno 8 míst vhodných pro
umístění hracích prvků. Jedná se o tyto parcely ve
vlastnictví MČ Praha-Kolovraty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parcela č. 853/1 (ostatní plocha)
Parcela č. 853/1 (ostatní plocha)
Parcela č. 849 (zahrada)
Parcela č. 839 (trvalý travní porost), nebo 838
(ostatní plocha), nebo 837 (zahrada)
Parcela č. 819/19 (orná půda) nebo 825 (trvalý
travní porost)
Parcela č. 825 (trvalý travní porost)
Parcela č. 815/47 (orná půda)
Parcela č. 815/24 (orná půda)

Na těchto místech by byly umístěny tyto dřevěné
prvky: Neposedná kladinka, Zubatka, Vláček,
Lochneska, Dutý zavěšený kmen, Přírodní průlezka
– kmeny, Venkovní xylofon a Zebra. Ke každému
prvku je možné umístit ceduli velikosti A4, která
bude obsahovat popis s jeho parametry. V případě,
že by se cedule neumisťovaly, je možné ze zbývajících peněz přidat na okruhy ještě jeden herní prvek.

Výsledné řešení a cílová skupina
Herní prvky jsou určeny primárně pro děti
a mládež do 15 let. Některé prvky však nemají
omezení věkem či váhou, takže je může použít kdokoliv (např. venkovní xylofon). Herní prvky budou
sloužit k vylepšení okruhů pro děti, mládež i pro
dospělé.
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5. Parcela č. 819/19 (orná půda)
nebo 825 (trvalý travní porost)

Dutý zavěšený kmen

Vysloužilé úsporné žárovky
patří do sběrných nádob
Pokud úsporné žárovky skončí
v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické
rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
6. Parcela č. 825 (trvalý travní porost)

Přírodní průlezka

7. Parcela č. 815/47 (orná půda)

Venkovní xylofon

8. Parcela č. 815/24 (orná půda)

Zebra

Když doslouží klasická wolframová žárovka,
obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné
zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují
až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše.
Je potřeba je odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. Ten
v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost
dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora. „Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k úniku rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace
rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která
je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami

Odhadované náklady na realizaci projektu
včetně nákladů na údržbu
Celkem bez DPH
Celkem s DPH

238 000 Kč
288 000 Kč

(V ceně jsou zahrnuty jednotlivé herní prvky,
informační tabulky a doprava včetně staveništní
manipulace.)
Revize herních prvků se provádí jednou za rok
a stojí kolem 1 500 Kč.
Projekt, který získal 138 hlasů, bude realizován
v srpnu.
-red-
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Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte
na www.ekolamp.cz. V Kolovratech najdete
malou sběrnou nádobu ve vstupních prostorách
Knihovny s infocentrem.
Nejbližší Sběrný dvůr se nachází v Uhříněvsi,
v Bečovské ulici 23. Je otevřen ve všední dny od
8:30 do 18 hod (v zimě do 17 hod.) a v sobotu
od 8:30 do 15 hod. Sběrný dvůr je dostupný jak
občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
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KOLOVRATŠTÍ HASIČI

Pálení čarodějnic láká celé rodiny
Kolovratští hasiči referují o tom, jaké akce připravili pro pobavení
ostatních a které projekty podpořili.
Na prvním místě bychom rádi zmínili tradiční Pálení čarodějnic. Jak
bývá dobrým zvykem, počasí opět slibovalo velký průšvih. S blížící se nedělí
to začalo vypadat nadějně, takže se největší komplikací stalo podpálení
připraveného klestí neznámým žhářem. Díky rychlému zásahu naší jednotky se podařilo část klestí zachránit a po dovezení několika dalších vozíků to na vyplnění hranice stačilo. Hranice byla letos bohužel o něco
menší než minulý rok, což souvisí s nedostatkem dřeva na stavbu. Veříme,
že to ale nebylo znát a večer si to všichni hezky užili. Podle účasti si troufáme tvrdit, že se na Pálení čarodějnic chodí každý rok dívat čím dál více
rodin s dětmi, což nám dělá velkou radost.
V půlce května jsme se zapojili do tradiční sbírky Ligy proti rakovině.
Letos jsme nebyli tak úspěšní jako loni, takže už během dopoledne bylo
jasné, že se všechny květinky nepodaří udat. Proto jsme část odebrali a odvezli do hlavního stanu na Václavském náměstí, kde jich byl nedostatek.
Přesto se díky vám podařilo podpořit tuto sbírku částkou 7 150 Kč.
Závěrem bychom chtěli upozornit na jednu věc, která není vidět, ale
pro celý projekt je naprosto nezbytná. Jde o organizační část celé sbírky,
která je precizně zpracována, a to pro účastníky znamená minimální administrativní potažmo časovou zátěž. Jestli váháte, zda se připojit, tak nic
neřešte a zapojte se – je to brnkačka.
Michal Oplt, starosta sboru,
foto Pavel Klikar

Mladí hasiči v soutěžích obstáli
Pražská uzlovačka, soutěž na rozhledně Vysoká či Modletická liga
– to jsou hlavní závody letošní sezóny, ve kterých si mladí hasiči
poměřili síly s konkurencí.
Sezónu jsme začali Pražskou uzlovačkou v Horních Měcholupech. Soutěže jsme se zúčastnili s jedním družstvem starších žáků, se čtyřmi staršími
jednotlivci a jedním dorostencem. Letos se nám moc nedařilo, a družstvo
starších žáků skončilo na 19. místě z 23.
Ve starších jednotlivcích se nejlépe umístila Štěpánka Stárková, a to na
23. místě z 41. Za dorost nastoupila Zuzka Vlastníková, která skončila na
13. místě z 62. Musíme konstatovat, že minulý rok jsme byli lepší, a proto
se v zimním období budeme muset více věnovat této disciplíně. Na konci
března jsme konečně mohli zahájit trénování požarního útoku venku
u rybníku.
V sobotu 22. dubna jsme se zúčastnili souteže na rozhledně Vysoká
u Kutné Hory. Naši svěřenci museli zdolat 144 schodů do výšky 32 metrů.
Počasí nám moc nepřálo, po celou dobu závodu pršelo. Kvůli tomu to na
železné konstrukci rozhledny velmi klouzalo. S nejlepším časem 42:41 starších žáků se umístila Kateřina Šachová na 12. místě. Matěj Vosáhlo jako
dorostenec běžel už kategorii mužů. Narozdíl od dětí už musel bežet na
vrchol rozhledny v plné hasičské výzbroji a s časem 36:56 skončil na
9. místě z 28. Na této soutěži se nám velice libilo i přes nepřízeň počasí.
Proto jsme se rozhodli, že se na podzim vratíme zpět, abychom znovu poměřili síly s konkurencí.
V květnu nám začala soutěž v požarním útoku Modletická liga. Letos
jsme přihlásili jen družstvo starších žáků. První závody proběhly ve Svojšovicích, kde jsme skončili na 4. místě. O dva týdny později nás čekal další
závod, a to v Křížkovém Újezdci. Bohužel zde zasáhla velká marodka,
a tým jsme sestavovali na poslední chvíli. Některé děti běžely svoji pozici
prvně a zkoušely si to před startem přímo na souteži. První pokus se nám
moc nepovedl, ale druhý jsme zdárně dokončili. Protože na těchto závodech byly spojené dvě ligy dohromady, neznáme přesné umístnění, a tak
musíme počkat do dalších závodů, kde bude vyhlášení této soutěže.
V červnu jsme se podíleli na Dětském dnu, kde jsme ukázali, jak
probíhá požární útok a s čím děti běhají. Také jsme si připravili jednu
z disciplín – stříkání na terč. Posledním zpestřením celého dne byla ukázka
dětí, které uhasily maketu hořícího pivovaru.
Michal Beneš, vedoucí mládeže
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Lipany získávají vlídnou tvář

Noc kostelů přilákala i školáky

Před rokem Okrašlovací spolek lipanský otevřel při společenském setkání rodáků a přátel obce desetiletí, které
bude slavnostně uzavřeno při sedmistém výročí první
písemné zmínky o osadě Lipany.

V kolovratském kostele sv. Ondřeje se i tento rok konala
Noc kostelů. Organizátoři přivítali 80 návštěvníků a kostel si prohlédlo také několik tříd základní školy.

Prvním počinem z deseti plánovaných byla úprava autobusové čekárny, kterou si lipanští občané vystavěli z financí vybraných mezi sebou. Vznikl projekt
tzv. knihobudky, která se v krátké době stala oblíbeným místem výměny knih
a časopisů.

Návštěvníci si mohli prohlédnout hlavní kostelní loď s vystaveným relikviářem s ostatky svatých, kněžiště, zákristii s ornáty, kůr s varhany či věž se zvonem. Zakončení bylo v bývalé márnici, kde organizátoři přichystali občerstvení.

Druhou akcí zmíněného decenia je výsadba keřů na lipanské návsi. Záměr
vychází z předchozí studie úpravy zeleně v Lipanech, která nebyla v 90letech
dokončena. Okrašlovací spolek zažádal pražský magistrát o podporu a získal
z fondu životního prostředí částku 80 tisíc korun, kterou místní úřad navýšil
o dalších 13 tisíc. Ostatní finance zajišťuje spolek z členských příspěvků a doplňuje je brigádnickou aktivitou. Vysázeno je 326 keřů, jsou zasazeny 2 lípy
a odborně ošetřeny tři vzrostlé stromy. Dochází tak k výrazné změně v centru
obce a Lipany získávají vlídnou tvář „pražské vesničky“
Okrašlovací spolek lipanský

Na turnaji LipaCup si nejlépe vedli
Lipanský tygři a Dolňáci
Na lipanském fotbalovém plácku letos Okrašlovací spolek lipanský uspořádal
již třetí ročník fotbalového turnaje LipaCup.

Foto Pavel Klikar

Děti soutěžily, odpovídaly na různé otázky a ty mladší stavěly z kostiček kostel
nebo věž. Když prošly všechna stanoviště, tak je na konci čekala malá odměna
za vyplnění tajenky: „Kdo myslí jen na sebe, těžko přijde do nebe“. Ve 20 hodin
byl varhanní koncert v podání Jakuba Janšty. Poté následovaly modlitby Taizé
a na závěr farář Jaroslaw Batóg požehnal všem přítomným a celé obci.
Jan Dvořák

Zúčastnilo se ho pět družstev dospělých: Vokůrky, Hospodský povaleči, Dolňáci, Horňáci, Růžovky lipanský a dvě družstva dětská: Žáby a Lipanský tygři.
Po lítých bojích si vítězství ve své kategorii odnesli Lipanský tygři a Dolňáci.

Energii všem dodal výborný hospodský guláš. Vítězové si odnesli medaile
a poháry a pochutnali si na skvělých dortech. Díky všem zúčastněným i divákům, rozhodčímu i časomíře, kuchaři i cukrářce. Za rok ahoj…
Okrašlovací spolek lipanský
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Školka má logopedickou zahradu
V rámci zvyšování úrovně vzdělávání předškolních dětí
se naše mateřská škola zapojila do projektu Evropské
unie. Získaly jsme tímto finanční prostředky na osobně
profesní růst pedagogů a to v oblastech, které pomohou
rozšířit a zkvalitnit pedagogickou nabídku.
Dále pak na posílení našeho týmu především o pedagogické asistenty,
kteří již od září pomáhají učitelům v nejmladších třídách zajistit individuální přístup, saturovat dětské potřeby a připravit dětem bezpečnější a komfortnější prostředí.
Během školního roku se podařilo zrealizovat logopedickou zahradu,
která je umístěna na pozemku mateřské školy (pod pavilonem Berušek
a Rybiček). Její jednotlivé prvky by měly děti rozvíjet v mnoha oblastech
komunikačních dovedností, přirozenou formou při běžné hře. Pro financování této zahrady jsme využili finančních prostředků mateřské školy
a prostředků, které školce poskytli rodiče.

i na další životní etapu po opuštění bezpečného přístavu mateřské školy.
Nelze opomenout ani naší heterogenní třídu (Rybičky), ve které se sešly
děti různých věkových kategorií. Zde jistě nebylo zcela jednoduché naplnit
vzdělávací potřeby jednotlivých dětí, ale pod vedením zkušené paní učitelky a jejího týmu se vše vydařilo a každý se rozvíjel dle svých schopností.

Děti překvapují vynalézavostí a neutuchající energií
V každé třídě se tedy pracovalo trochu odlišným způsobem, jedno však
bylo pro všechny společné. Dnes a denně se v nich odehrával příběh zaměřený na určité téma, prostřednictvím kterého se děti rozvíjely ve všech
vzdělávacích oblastech. Denně tvořily, zkoumaly, seznamovaly se, domlouvaly se, učily se a to vše s naprostou urputností, vytrvalostí či nadšením
pro ně vlastním. Paní učitelky neustále překvapovaly svou vynalézavostí
a neutuchající energií. Při hře prožívaly nejrůznější dobrodružství, plnily
si své sny a navazovaly nová přátelství, která mnohdy mohou vydržet až
do dospělosti. Kromě interního vzdělávání v jednotlivých třídách se nám
podařilo uskutečnit i několik společných akcí.
Za zmínku stojí například pravidelná divadelní představení, lampionový
průvod, prezentace integrovaného záchranného systému pro předškolní
třídy, přednáška společnosti Ornita s živými exponáty nebo například ojedinělá ukázka dovedností psa Sorbona, který si s dětmi zahrál i fotbal. Jako
každý rok oslavily děti společně s rodiči příchod Vánoc a Velikonoc, a to jak
precizně připravenými tvořivými dílnami, tak různými formami vystoupení.
Je toho hodně, co jsme podnikli, zažili, vyzkoušeli a dokázali. Čeká nás
už jen pár dnů, než se děti rozjedou do různých koutů, aby prožily společně
se svými rodinami letní prázdniny. S mnohými se uvidíme zase v září, někteří nás však opustí úplně, protože usednou do školních lavic. Všem jim
přejeme báječné prázdniny se šťastným návratem do svých domovů.
Novým prvňáčkům pak ještě úspěšný start v dalším stupni vzdělávání.
Mirka Mourková

INZERCE
Další projekty jsou v procesní fázi, jsou zaměřeny na environmentální
a polytechnickou oblast vzdělávání a měly by opět rozšířit, zkvalitnit a zpestřit naši zahradu, tak aby byla pro dětský rozvoj stimulující a zajímavá.
Vzhledem k potřebám současné společnosti a kvůli několika nepříjemným zkušenostem jsme se rozhodli zvýšit bezpečnost našich dětí a zabránit
tak vstupu cizích osob do našich pavilonů. Některá už jsou v běhu a další
budeme uvádět do chodu příští školní rok. Rádi bychom poděkovali za
vaši vstřícnost a dodržování pravidel při vstupu do budov MŠ, výrazně tím
zvyšujete bezpečnost vašich dětí.
Na závěr bych chtěla poděkovat za všechny finanční a jiné prostředky,
které jste věnovali škole; byly vždy využívány s velkým rozmyslem a na
opravdu důležité a přínosné věci. Věřím, že si děti rok v naší školce opět
užily a že se k nám opět rády vrátí.
Michaela Konečná, ředitelka

Máme
lidský
férový
přístup.
Máme
lidský a
a férový
přístup.
Chcete
zažít?
Chcete to
to zažít?
Neváhejteaapřidejte
přidejte sese
k nám.
Neváhejte
k nám.
V SOUČASNOSTI HLEDÁME TYTO KOLEGY:

Rok v mateřské škole
Konec školního roku se kvapem blíží a zdá se téměř neuvěřitelné, že jsme toho opět tolik zvládli a prožili. Po
stříšku dětmi naplněná mateřská škola byla každý pracovní den od samého rána připravena poskytnout zázemí našim dětem.
Zaměstnanci často ještě před rozedněním otevírali její brány a od prvního dne krůček po krůčku postupovali k vymezeným cílům. Do nejmladších tříd (Berušky a Kytičky) v září nastoupili noví vykulení předškoláčci,
kteří spolu se svými paní učitelkami objevovali svět mateřské školy. Prozkoumávali její nejrůznější zákoutí, seznamovali se s novými kamarády,
ochutnávali neznámá jídla a každý den se doslova po hlavě vrhali vstříc
novým výzvám a zážitkům. Prostřední třídu (Sluníčka) obsadili již zdatní
školáci, kteří poučeni z loňského roku mohli navázat na dovednosti již získané a bez ostychu se ponořit do dalšího objevování, a to nejen na půdě
mateřské školy, ale i v oblastech vzdálenějších. Nejstarší třídy (Autíčka
a Koťata), které byly naplněny samými skutečnými „ předškoláky“, to rozjely hned v počátku. Plny elánu se začaly připravovat nejen na školu, ale
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Jsme česká ﬁrma hrdá na to, že jsme největší a nejúspěšnější
prodejce elektroerozivních strojů v ČR a SR.

• Obsluha pily na graﬁt
• Recepční na 1/3 úvazek
• Skladník
Co vám můžeme nabídnout?
• Prima partu
• Pravidelný příjem
• Za vaše dobré výsledky dobrá odměna
• Když budete chtít stoupat výš,
dáme vám příležitost
Vaše pracoviště bude v Říčanech u Prahy.
Zaujali jsme Vás? Pak neváhejte a zašlete nám svůj
životopis na e-mail: mvejvodova@penta-edm.cz
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Kolovratští školáci prokázali talent v mnoha disciplínách
Kolovratská základní škola má
v právě uplynulém školním roce za
sebou řadu soutěží, projektů a školních akcí. O ohlédnutí jsme požádali
ředitelku Vladimíru Reinerovou.
Naši žáci se tradičně skvěle umístili v matematických soutěžích. V obvodním kole Pythagoriády jsme získali 6 skvělých umístění - Vojta
Ďoubal obsadil 1. místo, Matouš Bernard
2. místo a Adéla Šustová 3. místo. Dalším výborným výsledkem je 1. místo Vojty Ďoubala
a Mirka Dandy v krajském kole Matematického
klokana. Uspěli jsme také v Dopravní soutěži
malých cyklistů, kde žáci pátých tříd (Ema Růžičková, Bára Čermáková, Pavel Petrok a David
Stibůrek) obsadili v konkurenci deseti družstev
druhé místo a čtvrťáci (Katka Jakešová, Katka
Novotná, Filip Richter a Jáchym Zadražil)
skončili pátí. Ze školního kola v dámě postoupili
tři žáci naší školy do finále, kde se umístili na
13. až 15. místě.

v ulici Albíny Hochové. Tam plánujeme umístit
venkovní stoly pro stolní tenis a další herní
prvky. Sportovní aktivitu žáků jsme podpořili
účastí v projektu „Olympijský víceboj“ a realizací projektu „Sport není za trest“, který pro nás
připravilo Studio Sport. Díky tomuto projektu
měli žáci možnost využít nabídky tréninků míčových her a škola zároveň získala další vybavení
pro tělesnou výchovu.

Pochlubit se můžeme prvními čísly školního
časopisu, zjednodušujeme administrativu a nově
zavádíme elektronickou registraci k zápisu, přihlašování do školní družiny a ke školnímu stravování.

Do prvních tříd nastoupí 63 dětí

Skvěle si vedeme ve sběrové soutěži pražských škol - z 51 zúčastněných škol si držíme
stále s velkým náskokem 1. pozici. Sběrem papíru tak škola k dnešnímu dni získala za odevzdání 61 tun starého papíru téměř 141 tisíc Kč.
Výtěžek ze sběru, spolu s výtěžkem ze školního
plesu (25 tisíc Kč) bude využit na nákup a instalaci výukových či relaxačních prvků na zahrady
školy. V současné době probíhá instalace výukových tabulí s environmentální tematikou na
dvoře budovy v ul. Mírová, které jsou financovány pražským magistrátem v rámci dotačního
programu na podporu projektů ke zlepšení
stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok
2016 (s ukončením realizace v roce 2017).

Ve spolupráci s ekologickým centrem Toulcův
dvůr připravujeme instalace vyvýšených motýlích záhonů a hmyzích domečků. Nezapomínáme ani na sportovně relaxační vyžití žáků
a dále vybavujeme prostředí kolem budovy

V dubnu proběhl zápis do 1. tříd pro školní
rok 2017/18. Zápisu se zúčastnilo 72 dětí, do
první třídy v příštím školním roce nastoupí
63 dětí. Ve dnech 31.5., 7.6. a 14.6. probíhala Hra
na školu, na které se budoucí školáčci seznamují
s prostředím školy a budoucími spolužáky.

vyhlášení vítězů sběrové soutěže a soutěže o nejlepší čtenářský deník. Ani letos jsme nezapomněli na slavnostní loučení s páťáky za
přítomnosti pana starosty. Školní rok byl ukončen „posledním zvoněním páťákům“.

Od září škola chystá spoustu kroužků
Školní rok 2017/18 zahájíme v pondělí 4. září
2017. Výuka bude probíhat v budovách Mírová,
K Poště, Albíny Hochové a opět také ve vile ZUŠ.
První třídy umístíme do budovy K Poště. Podrobné rozmístění tříd bude zveřejněno v průběhu prázdnin na webových stránkách školy.
Opět chystáme bohatou nabídku kroužků – angličtina pro mladší i starší žáky, sportovní gymnastika, školní časopis, keramika, míčové hry,
výtvarný kroužek a také přípravka z českého jazyka a matematiky. Z dotace ESF pak zdarma nabídneme opět doučování a přípravu na vyučování
pro žáky ohrožené školním neúspěchem, Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her.
Celý příští školní rok bude probíhat v duchu
oslav 120. výročí vzniku školy. Těšit se můžete
na řadu akcí, které připomenou počátky kolovratské školy. V této souvislosti hledáme pamětníky i ty občany, kteří by mohli zapůjčit staré
fotografie, ročenky, či jiné písemnosti spojené
s historií školy.
Vážení přátelé, za všechny zaměstnance školy
Vám děkuji za podporu. Přejeme Vám příjemné
letní dny a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Mackovské čarodějnice
řádily na U rampě
Letošní čarodejnice byly pořádně deštivé, a tak
nezbývalo, než je o pár dní posunout. Žádná
správná čarodějnice totiž nesnáší promáčené
šaty a navlhlé koště.

Úspěšné bylo pro naše žáky přijímací řízení
na víceletá gymnázia. Z hlásících se 29 žáků jich
bylo přijato 17. Ostatní přestupují na 2. stupeň
především do Základní školy Bří Jandusů a Základní školy U Obory.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla proběhla
tradiční školní soutěž – Škola má talent. Talentů
máme opravdu hodně a pro porotu bylo velmi
těžké vybrat ty nejlepší z nejlepších. Nakonec se
o 1. místo podělili Vojta Špejzl (Rubikova
kostka) a Vojta Šupík (kouzelník), 2. místo vyrovnaně patří Klárce Chlumecké (gymnastika)
a Jonáši Cingerovi (hra na kytaru) a 3. místo si
odnesly Bára Dolanová s Kateřinou Novotnou
a Emou Emanuelovou (tanec a zpěv) a Kačka
Pšeničná s Pavlou Michálkovou (tanec). Koncem června se konal Den páťáků, slavnostní
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A proto jsme ohně letos zapálili až v pátek
5. června. O to víc radosti jsme našim malým
mackovským příznivcům udělali. Na čarodějnickou trasu plnou pořádně zapeklitých úkolů jich
přišlo něco přes šedesát, a to nepočítáme dospěláky. U závěrečného ohně si za řádné splnění úkolů děti vyzvedly špekáček, chléb a něco
malého na památku a na mlsání. Moc děkujeme
MČ Praha-Kolovraty za finanční příspěvek a těšíme se zase za rok!
Petra Schoulová

13

DĚTSKÝ DEN
Čáry máry na Dětském dnu
Letošní Dětský den ovládli kouzelníci, ježibaby, čarodějové, mágové a další bytosti ze světa
tajemných sil. O dokonalou atmosféru se opět
postaral tucet kolovratských organizací a spolků,
které dětem po celý rok nabízejí spoustu aktivit
v jejich volném čase. Dětský den pod názvem
Čáry máry se konal v první červnovou sobotu
tradičně na místním fotbalovém hřišti.
Na úvod se opřeli do strun a bicích mladí rockeři
ze Základní školy, kteří si říkají Rockovraty. Na pomyslném pódiu se pak vystřídali tanečníci irských
tanců, sportovci z oddílu Taekwon-do a členové
Městské policie, kteří ukázali dětem, jak si dovedou
poradit v nebezpečných situacích. K doprovodným
akcím patřily projížďky na koních, čarodějnické malování na obličej, modelování z balónků nebo
ukázky vybavení a práce záchranářů.
Mezitím děti doslova obíhaly čarodějnické
stánky neboli chýše a doupata, aby za splnění úkolů
získaly razítka a mohly si vyzvednout některou z lákavých odměn.
Základní škola aneb Druidové připravili pro děti
míchání lektvarů stejně jako v čarodějnické kuchyni
Knihovny s infocentrem, kde se ukázalo, jak mají
malí čtenáři načteno. U kouzelníka Čáryfuka tenisového klubu Sport Kolovraty čekal na děti pytel
plný překvapení podobně jako u čarodějek z Jazykovky Kolovraty, kde děti vytahovaly z tajemné bedýnky hrůzostrašné věci. Notnou dávku odvahy
museli malí soutěžící prokázat i v Hagridově boudě
spolku Karate Kibo, plné obřích pavouků. Zasloužit si razítko z Kouzelnické školky stánku Mateřské
školy vyžadovalo šikovnost na pohybové dráze,
u stánku Sokola zas měli výhodu ti, kteří si hravě
poradili s míčem, a u Kouzelného Boba taekwondistů se mrštnost také vysoce cenila. U čarodějnic
ze spolku Naše Kolovraty se blýskli ti, co nejdéle
udrželi na jednom prstu koště a u Harryho Pottera
v jazykovce Angličtina Kolovraty zas měli navrch ti
jazykově nadanější. U Baby Háty Rodinného centra
Macek se vyráběly přívěšky a v Soptíkově u hasičů
si děti nanečisto vyzkoušely, co obnáší boj s živlem.
Na Hradě čar a kouzel Domu UM se pak mohly
dosyta vyřádit. Na závěr nechyběla očistná koupel
v hasičské pěně. Ještě předtím si však 15 nejlepších
luštitelů převzalo odměny za správnou tajenku tradičního, tentokrát čarodějnického, kvízu.
„Děkuji všem účastníkům a dobrovolníkům za
spolupráci při realizaci Dětského dne v Kolovratech. Akce byla zdařilá, dětem se líbila, i počasí
nám přálo,“ poděkovala spolkům, organizátorům
i dobrovolníkům zástupkyně starosty Stanislava
Bartošová.
Program připravily tyto spolky a organizace:
Sokol Kolovraty, Sport Kolovraty, Taekwon-do
Chon-ji, RC Macek, dobrovolní hasiči z Kolovrat,
Naše Kolovraty, Angličtina Kolovraty, Knihovna
a infocentrum, ZŠ, MŠ, Jazykovka Kolovraty, Karate Klub Kibo, Irské tance, Dům UM, Městská
policie, Úřad městské části Praha-Kolovraty, moderátoři Vašek Pokorný a Tomáš Janoušek,
u odměn Lucka Čížková a Daniela Stárková
a poutače a plakáty připravila Lucie Hofmanová.
Úřad městské části děkuje za finanční příspěvky
a věcné dary těmto sponzorům: MUDr. Milada
Czinnerová, Petr Zejfart, SPORTKLUB KOLORATY – Josef Pěnkava Jan Černý - SKLENÁŘSTVÍ JENÍK, Pekařství Frydrych, Restaurace
U Boudů, , Muzeum Grévin, Bořivoj Pšeničný
a Sokol Kolovraty (zapůjčení hřiště).
-ouj-
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VOLNÝ ČAS V KOLOVRATECH
Rodinné centrum MACEK

Cvičení s Janou Kněžínkovou

Klubovna (Konírna), Mírová 66/21, ve dvoře U Boudů
Info: www.rcmacek.cz, petra.schoulova@gmail.com
https://www.facebook.com/RCMACEK, www.rcmacek.cz
Pro sezónu 2017/8 připravujeme: KoloZávod, Drakiádu, Dýňovou slavnost,
Mikulášskou a Čarodějnice

dynamické lekce aerobního charaktekteru pro dospělé v malé tělocvičně ZŠ Kolovraty,
www.knezinkova-cviceni.cz
Pondělí 19:00 - 20:00: Hýždě, boky, bříško - bez rezervace
Středa 19:00 - 20:00: Body form - bez rezervace
Pátek 19:30 - 20:30: Bossa / Spiderap - s rezervací

JÓGA – cesta sebepoznání
Cvičeni hatha jógy pro muže i ženy každého věku, pro začátečníky i pro pokročilé, www.joga-surya.cz
Jóga centrum SURYA organizuje od 6. září 2017 každou středu od 19:30 do 21:00 v sále
U Boudů cvičení hatha jógy. Hodiny vede lektor jógy Jakub Szotkowski.
Přihlášky zasílejte na e-mail info@joga-surya.cz.
Info: www.joga-surya.cz nebo tel: 777 731 090

Zdravotní cvičení s Alenou Svobodovou,
cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy, v malé tělocvičně ZŠ
jemné protažení těla a uvolnění kloubů bez poskakování, rehabilitační cviky
VEČER: středa 17.30 - 18.30 hod. a 18.40 - 19.40 hod.
DOPOLEDNE: čtvrtek 08.00 - 09.00 hod. a 09.00 - 10.00 hod.
Rezervace: alenkasvobodova@seznam.cz, tel.: 776 611 529

Cvičení nejen pro ženy
www.maestroclub.cz, info@maestroclub.cz
a) pilates – zdravotní cvičení v pomalém tempu, vhodné pro každý věk, ženy
i muže – PONDĚLÍ 9-10 hod. – cvičitelka Marcela Borgesová, tel. 737 108 545
b) cvičení na formování postavy – ÚTERÝ 20-21,15 hod. – cvičitelka Monika Borgesová,
tel. 731 406 255
c) pilates pro pokročilé – NEDĚLE 19-20 hod., Monika Borgesová, 731 406 255

Sokol Kolovraty,

www.sokolkolovraty.cz
Fotbalový oddíl - děti a mládež v sedmi věkových kategoriích
Tréninky třikrát týdně – termíny na webu
Nábory v době tréninků po předchozí dohodě
Pořádáme předsezonní soustředění
Pravidelně se účastníme zahraničních turnajů
Přípravky a žáci se v zimním období připravují také v tělocvičně
Kontakty na trenéry/vedoucí
MINIpřípravka U7 – Jaromír Procházka
Mladší přípravka U9 – Jana Milcová
Starší přípravka U11 – Lukáš Uherek
Mladší žáci U13
– Tomáš Reitmeier
Starší žáci U15
– Jan Kolář
Mladší dorost U17 – Jiří Baloun
Starší dorost U19
– Petr Veselý

VOLEJBAL pro dospělé a mládež od 15 let,
jan.ruzicka@gmail.com, 724 009 826
NOHEJBAL pro dospělé a mládež od 15 let
soucek@maestroclub.cz, 604 695 462
BOWLING: konecny@maestroclub.cz, 606 956 455
Pohybové studio pro ženy, muže i děti všech věkových kategorií,
www.fitkolovraty.cz

602 127 809
720 191 450
737 510 730
731 648 152
777 246 534
602 230 956
732 539 434

NV kurzy,

Škola Taekwon-do ITF Chon-ji Kolovraty
korejské bojové umění pro kohokoli, kdo má odvahu zkoušet něco nového a rád získává
nové přátele, nábor celoročně při trénincích začátečníků,
v tělocvičně ZŠ Praha-Kolovraty, www.chon-ji.cz
Úterý 16:00 - 17:00 Začátečníci
17:00 -18:00 Pokročilí
Čtvrtek 19:00 - 20:00 Všichni
20:00 -21:30 Dospělí
Pátek 15:00 - 16:00 Začátečníci
16:00 -16:30 Pokročilí

Studio Sport
STUDIO
SPORT

d) pilates pro začátečníky a mírně pokročilé – NEDĚLE 20-21 hod.,
cvičitelka Monika Borgesová, tel. 731 406 255

volejbal (přípravka, minivolejbal, mladší a starší žákyně)
http://studio-sport.cz,
jiri.baumruk@seznam.cz, danielabaum@seznam.cz

www.nvkurzy.cz, tel. 776 750 009
NV kurzy je jazykovka v Kolovratech, která nabízí jazykové kurzy angličtiny a němčiny
pro žáky základních škol, středních škol a dospělých. Studenti jsou připravováni na
úspěšné složení mezinárodních certifikátů, vstupních testů na gymnázia, maturitní či státnicovou zkoušku. Pro malé studenty je zajištěn odvod a přívod do družiny. Na webových
stránkách jsou podrobné informace a také už i vypsané kurzy na nový školní rok 2017/2018
a letní kemp 2017.

Angličtina Kolovraty, Ing. Margita de Heij Kolářová
deheij.kolarova@seznam.cz, telefon: 603 912 749, www.anglictinakolovraty.cz Výuka anglického jazyka pro děti předškolního a školního věku - úzká specializace na YOUNG
LEARNERS - individuální přístup, kombinovaná skupinová výuka český lektor a rodilý
mluvčí - přípravný kurz ke zkoušce Cambridge Young Learners English - znovu připravíme
kurz konverzace s RODILÝM MLUVČÍM pro Young Learners (5.-7. třída).

Angličtina Kocmichová, www.anglictinakocmichova.cz
Individuální i skupinovou výuku obecné a obchodní angličtiny pro všechny věkové kategorie – od malých dětí po seniory, všechny úrovně, příprava na maturitu, na mezinárodní
zkoušky pro děti i dospělé

Sport Kolovraty,

www.tksportkolovraty.cz
celoroční provozování tenisového klubu pro děti i dospělé, košíková pro děti od 6 do
15 let (říjen až duben), provoz mládežnických závodních družstev

Karate Klub Kibó pro děti od 6 do 10 let
nácvik technik Shotokan Karate, každé úterý 16 - 17 hod., malá tělocvična
Kontakt: 736 630 951 - Pavel Beneš
karatekibo@seznam.cz, www.karatekibo.cz

Kamiwaza karate pro děti, www.karate1.cz
Volejbal a minivolejbal pro děti, www.spirit-sport.cz

www.soovakolovraty.wix.com/soova
H. Sršňová (sOOva, Lesní klub sOOvička): 604 316 874
A. Kopřiva Chadová (Bohumila zahrada): 607 704 611
■ 24. 7. – 11. 8.

Lesní klub sOOvička,
letní provoz, domluva předem (H. Sršňová)
■ úterky 10 - 12 h.: Tematická setkávání rodičů s dětmi na Bohumila zahradě
■ soboty 10 - 12 h.: Pracovní setkávání zahradníků, přátel a zájemců
o komunitní zahradničení na Bohumila zahradě

Klub U Boudů, www.klububoudu.cz
Mírová 66, Kolovraty - spojení ČD (5 minut od zastávky),
MHD (zastávka Škola Kolovraty)

Jóga v denním životě, www.joga.cz
Kurs jógy pro zlepšení životní vitality pod vedením Aleny Stellnerové
- v Říčanech v MŠ Landie v Orlické ulici každé pondělí od 19 hod.
Info: www.joga.cz, 728 346 069, praha@joga.cz.
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sOOva, vzdělávací spolek

Pro sezónu 2017/18 připravujeme: nedělní divadla pro děti, kurz Védské meditace, přednášky a praxe Záře cesty diamantového vozu, cestopisné úterky, Chanukový večer a další
společenské večery a 9.9.2017 - megaevent Vesmírná keš / Cache in Space
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Z HISTORIE
Infocentrum oslavilo 15 let
Knihovna s infocentrem už patnáct let sídlí ve společných prostorách - v moderním a nadčasovém
objektu v centru obce, kde kdysi stál Stárkův hostinec. Novodobou historii tohoto místa, které je
dnes vstupní bránou do Kolovrat, si připomenuli
hosté malé oslavy koncem května.
Historik František Dudek připomíná, že hospody plnily významnou funkci informačních a osvětových center odpradávna. Stárkův hostinec byl
nejstarší v obci; vznikl před dvěma sty lety. Štamgasti si pochvalovali kvalitní pivo, které hospodský
přechovával ve sklepě vylámaném ve skále. Na oblíbenou nedělní partii karet se sem scházely i místní
osobnosti, a tak to byl opravdový VIP lokál. Stará
hospoda nepřežila poválečnou kolektivizační éru
a její místo na starobylém území Viniček nyní zaujímá moderní informační a vzdělávací centrum.
„Jeho pracovníky již zdobí vavříny úspěchů,
a tak si přejme, aby kvalitou nápadů a služeb nám
všem prospívali mnohem více, nežli se to dříve dařilo hostinskému Stárkovi,“ vzkázal hostům večera
František Dudek.

Za vznik infocentra s knihovnou vděčí Kolovraty
někdejšímu starostovi Marku Ovečkovi, který si
přál vytvořit místo, kde by se lidé setkávali při nejrůznějších příležitostech. Dnes je infocentrum koncertním i přednáškovým sálem, klubovnou,
hernou, minigalerií a dokáže se proměnit i v taneční sál. Za pestrou nabídku akcí a služeb v inspirativním prostředí bylo odměněno titulem
Knihovna roku 2009.

Devadesátník Jiří Vomáčka bránil Prahu
při Květnovém povstání jako hasič

J

edním z kolovratských devadesátníků je i Jiří Vomáčka, který své významné životní jubileum oslavil už předloni na jaře. Ačkoliv je upoután
na invalidní vozík, nenaříká si. Na těžký život byl zvyklý. Léta jezdil s technikou po polích od Úval až po Sázavu a jako hasič pomáhal bránit Prahu při
Květnovém povstání.

Jiří Vomáčka žije posledních pár let u své
dceři v Kolovratech,
ale pochází z nedalekého Kuří. Kolovraty
a okolí však důvěrně
zná. Už v roce 1952
nastoupil do tehdejší
Strojní a traktorové
stanice, na jejímž
místě dnes stojí bytový areál Mladotova.
„Moji rodiče měli hospodářství. Musel jsem
doma pomáhat. Chodil jsem mlátit obilí a už
jako čtrnáctiletý jsem tahal osmdesátikilové
pytle. Ale byl jsem na to zvyklý. Když se mě kamarádi u houpaček ptali, zda nepojedeme na
výlet třeba do Jevan, já jsem odpověděl, že pojedu na pole. Přesto bylo moje dětství krásné,“
vzpomíná pan Vomáčka. Jako devatenáctiletý
mladík byl totálně nasazený, odvezli ho až
k Baltu, odkud jezdil domů, do Kuří. Lány na
východ od Prahy brázdil nejdříve na traktoru.
Pak přesedlal na kombajn a vyfasoval jednu ze
čtyř ruských mašin „okopírovaných“ podle
amerických strojů z 30. let. „Když jsme po kolektivizaci přijeli do kolchozu, všichni na nás
koukali, ale bylo jasné, že nás potřebují. A my
jsme zas potřebovali uživit naše rodiny. Holt,
doba byla taková,“ mávne rukou.

S plným nasazením bojovali povstalci i v okolí
Staroměstské radnice, která sloužila jako jedno
z ústředí protifašistického odboje. „Bylo to
sedmého května, radnici ostřelovaly z Dlouhé
dva tanky. Jak jsme prolézali hořící radnici, střílel po nás z Týnské věže mladý kluk. Do druhého
patra jsem se dostal jen po venkovním požárním
žebříku. Celá střecha včetně trámů skončila
v plamenech. Když jsem slezl, všiml jsem si, že
mi z ohořelých bot koukaly palce. Večer jsme
pak prolézali rozbombardovanou budovu, kde
zůstala spousta obětí - byl to hrozný pohled,“ popisuje dramatické okamžiky povstání.

Z povstání vyvázl jen s kulkou v koleni
O půlnoci ze sedmého na osmého května dne
boje utichly; Němci kapitulovali. „Stáhli jsme se
ke kostelu sv. Mikuláše. Chtěli jsme se napít, bušili jsme na dveře, ale nikdo nám neotevřel. Až
do rána jsme seděli na schodech. Náhle slyšíme
dupot, jak ulicí ve čtyřstupech pochodují ozbrojení Němci. Bylo jich tisíce. Šli od Prašné brány
přes Staroměstské náměstí do Pařížské ulice
a hrozili, že se vrátí a náměstí vydláždí našimi
hlavami,“ uzavírá pamětník smutnou kapitolu
pražských dějin. On sám to odnesl naštěstí jen
kulkou v koleni: „Bylo to na konci povstání, kdy
se začaly dělat prohlídky. Šli jsme s kamarádem
Olšanskou ulicí a někdo po nás vystřelil. Kamarád, se kterým jsem toho hodně prožil, takové
štěstí neměl; dostal tři kulky.“

Při ostřelování rozhlasu měl namále

Při výběru spolupracovníků, kteří pomohli myšlenku infocentra s knihovnou realizovat, mělo bývalé vedení šťastnou ruku. Autorem projektu je
architekt Václav Mašek, který si do Kolovrat přijel
prohlédnout výstavu z historie tohoto zařízení a setkal se také s bývalým i současným starostou.

„Mám radost, že infocentrum dobře slouží svým
návštěvníkům. Těší mě také, že veškeré zařízení je
pořád jako nové a těch patnáct let není vůbec
znát,“ ocenil architekt péči a podporu obce.

-ouj-

Štěstí stálo u něj i při boji s ohněm

Jiří Vomáčka byl přímým účastníkem bojů
o Prahu. Události Květnového povstání, při
nichž několikrát mohl přijít o život, si dodnes
pamatuje minutu po minutě. „Bránili jsme tehdy
budovu Československého rozhlasu. Všude vládl
chaos a kolem lítaly kulky. To si neumíte představit, co mladých kluků tam tenkrát padlo,“
vybavuje si tragické okamžiky povstání.
Při ostřelování budovy měl také namále:
„Střelba zasáhla plynovou lampu za mnou
zhruba ve výšce hlavy. Další nebezpečná kulka
prolétla těsně nade mnou, když jsem stál v Sokolské ulici, kde hasiči dodnes sídlí. Kdosi po nás
střílel z domu na rohu Žitné. Tehdy tam padlo
jedenáct lidí. My jsme měli holé ruce, mohli jsme
se bránit jen sekyrkami.“ Spolu se svými kolegy
byli v ohrožení i při přesunu hasičského auta
k místům bojů. „Pod sedadly jsme měli plno munice – stačil by jeden granát a všichni vyletíme do
vzduchu,“ popisuje poslední dny bojů o Prahu.
Hasiči zasahovali i v poničené budově Národního muzea. „Ležely tam čtyři tužkové bomby.
Věděl jsem, že na ně nesmím sáhnout holou
rukou, protože vlhko by mohlo způsobit explozi.
Vzal jsem proto lopatu a hodil na ně písek. Pak
bylo třeba zakrýt i střechu. Naštěstí to vydrželo,“
pokračuje ve vyprávění.

Po válce Jiří Vomáčka začal pracovat u pražských hasičů. „Hned rok po válce jsme zasahovali
na Maninách ve skladu vysoce hořlavých materiálů. Kamarád, který byl ode mě jen patnáct
metrů, to bohužel nepřežil. Při likvidování požáru
papírny ve Vraném nad Vltavou jsem tam málem
zůstal – propadl jsem se z druhého patra do přízemí, ale jsem tady,“ vybavuje si náročný zásah.
Rok nato už tolik štěstí neměl. Při hašení požáru
přečerpávací stanice Benzina ve Strašnicích utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na obličeji a na rukou. „V roce 1951 unikl z Podolské
vodárny chlór. Musel jsem vlézt do zamořeného
prostoru sice jen dvakrát po deseti minutách, ale
když jsem vylezl, vůbec jsem nemohl mluvit, jen
jsem sípal. Měl jsem totiž špatně těsnící masku,“
vzpomíná bývalý profesionální hasič.
Než se Jiří Vomáčka dostal k zemědělské technice, okusil těžkou dřinu v dolech na Kladně
a v hutích v Poldovce, ale to byla prý jen přestupní stanice. Pracoval až do svých 75 let, ale ani
pak nepomýšlel na odpočinek. „Dalších deset let
jsem dělal listonoše, abych se udržel ve formě.
Ale přece jen mi bylo nejlépe, když jsem seděl
v pásáku a brázdil pole od Úval až po Sázavu.“
Blanka Oujezdská
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Společné zpívání je hluboký prožitek i účinná terapie

U

mění vyjádřit hlubokou emoci v osmi taktech. To je lidová píseň, jejíž jazyková krása, síla a působivost okouzluje
účastníky seminářů Prožitkového zpívání, které vede Zuzana Vlčinská. Muzikoložka a psychoterapeutka nedávno vydala knihu pro společné zpívání i léčení hudbou – Písně na cesty krajinami duše.
Po kom jste získala vlohy pro hudbu?
Pocházím z hudební rodiny, kde se hodně
hrálo a zpívalo. Otec je velmi nadaný muzikant,
takže i obyčejné písničky jsme sdíleli v celkem
vysoké kvalitě. Při zpívání třeba u táboráku
nebo u vánočního stromečku jsme si byli jako
rodina nejblíž.

A jak vnímáte další rovnocennou složku lidových písní, tedy hudbu?
Ta mě fascinuje ještě víc. V pohybu melodie
je život duše, její plynutí je často záznamem
proudění energie v těle v určité situaci. Mnohé
z písní proto pomáhají hlubokým emocím
proudit tak, jak je třeba, a to je hojivé. Věřím,
že to tak fungovalo i v minulosti. Někomu se
něco přihodilo, byl třeba opuštěn někým blízkým, nešel se však opít, ale zazpíval si. Tím se
o sebe postaral. Nechal odtéct svůj smutek
a hořkost, ozdobil je, rozloučil se, zároveň se
podpořil, mohl sám sebe slyšet, jak krásně zpívá,
opřel se o svůj hlas a dech. Takové písně jsou
vlastně připraveny i pro nás. Když se ocitneme
v podobné situaci, máme nástroj, který už někomu dřív pomohl.

a pořád to nebylo všechno, pořád by se dalo napsat a vyzkoumat mnohem víc.
Když jsem začala pracovat s lidmi, cítila jsem,
že při práci s hlasem se jde velmi rychle do hlubokých vrstev psychiky a potřebovala jsem mít
i tuto stránku věci ošetřenou. Proto jsem šla do
psychoterapeutického výcviku, který mě hodně
zformoval.

Píseň je tedy lékem…

Čím to je, že právě při zpěvu lidé pociťují
vzájemnou blízkost?
Při zpívání se dostáváme se do hlubších rovin,
než při běžném mluvení. Když se narodíme, nejdříve křičíme, vokalizujeme, vyjadřujeme se hlasem. Při zpěvu se částečně vracíme do těchto
raných vrstev a můžeme v nich spočinout a občerstvit se. Hlas se přenáší i kůží a přes ucho se
dostává k mozku. Jde o fyzické dotýkání přímo
v centru naší bytosti. Hudba jsou vlastně strukturované emoce. Zpívat spolu znamená dotýkat
se druhých prostřednictvím svého hlasu a prožívat emoci, která má krásný tvar. Ten tvar se jmenuje píseň.

Ve všech knihách o muzikoterapii se často
píše, že hudba souvisí s magií, ale nikde se nedočtete, zda a jak se to děje i dnes. Pro mě je
magie právě tohle hluboké hojivé propojení
s vlastním prožitkem. Nebo třeba zpívat s ostatními citlivě k sobě i k nim. Když se to děje ve vícehlasu, je to zároveň společná i velmi intimní
chvíle. Zpěv neruší intimitu prožitku, naopak ji
umocňuje. Píseň je tedy nástroj jak s druhými
sdílet ty nejniternější věci krásným a bezpečným
způsobem. Při zpívání nemusíme opouštět svou
vlastní intimitu, ale zároveň si můžeme všimnout, že ostatní jsou na tom podobně.

Dalším zdrojem mého terapeutického přístupu i nástrojů je to, že jsem ve 14 letech přišla
o hlas. Hledala jsem ho různými cvičeními a rehabilitacemi dvacet let a při tom jsem se naučila
hodně o souvislostech hlasu, těla a duše. Hlasový projev s psychikou úzce souvisí. Někdo
koktá, chraptí nebo jeho hlas působí nejistě.
Vždycky jde o psychickou diagnózu nebo následky nějakého traumatu. Je například známo,
že mnohým lidem odejde hlas, když jim umírají
rodiče. Hlas tak zrcadlí bolestnou ztrátu i velkou
změnu v životě člověka. Funguje jako nástroj
péče o sebe sama, působí efektivně a přitom
jemně. Hlas také integruje, propojuje tělo
s myslí, duší, představami. Můžeme ho doslova
v sobě nahmatat. A když přidáme i příběh, který
se s emocemi propojí, všechny složky se vyladí.

Co se děje při lekcích prožitkového zpívání?

Váš sborník obsahuje víc než stovku známých i méně známých lidových písní.
V čem je síla těchto písní?
Lidovky jsou zhuštěný život, koncentrát prožívání. Na malé ploše, což je třeba jen deset vteřin, se tu mohou stát zásadní věci. Fascinuje mě
krása jazyka. Přestože jsou to prosté texty –
třeba, že ráno podstrojím dobytku, večer se vracím z pole – nejde o nic primitivního, ale někdy
o velmi expresivní básnické dílo s vlastní poetikou a obrazností. Autoři těchto písní, naši předkové, nebyli žádní hlupáci. Z jejich textů je
patrná hrdost a vznešenost. Z některých písní je
zřejmé, že vznikly, když se jejich zpěvák setkal
s něčím, co ho přesahovalo: s krásnou přírodou,
velkým citem, západem slunce, bolestí… a postaral se o sebe tak, že si zazpíval. Takové písně
mají velké kouzlo a sílu. Ráda bych uměla
přesně popsat, kde se ta síla skrývá, ale uniká to
všem mým hudebně-analytickým nástrojům.
Můžu se jen nechat fascinovat.

Studovala jsem hudební vědu, což je teorie.
Mě vždycky zajímalo, jak hudba funguje. Jak se
to například děje, že když slyším nějakou
skladbu, mám pocit, že vyšlo sluníčko, při jiné je
mi smutno a při další se mi chce tancovat? Kde
to je v těch tónech a souzvucích schované? Na
vysoké škole jsem strávila dva roky analyzováním jedné osmitaktové písničky za druhou.
O každé jsem pak napsala skoro dvacet stránek
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Proč jste se rozhodla věnovat se muzikoterapii?

Začínáme od těla a dechu, hmatáme hlas
v těle, „zvědomujeme“ hlasové opory, pocity
a proudění dechu. Většinou to nakonec dopadne tak, že si všichni krásně zazpívají. Nejde
ale o vyrábění krásného a čistého zpěvu. Naopak ráda pracuji s nejrůznějšími „zakázanými“ zvuky, jako je hekání, sténání, vzdychání.
I ty patří do spektra našeho hlasového projevování se, bez nich by to nebylo celé a jeli bychom jenom na výkon. Vydávat takové
emocionální zvuky může být zpočátku
nezvyklé, ale je to cesta, která časem vede k celostnějšímu uchopení vlastního hlasu a k uvolnění. Intonace také není tak důležitá, jak si
většina z nás myslí.

Mohou se kurzů účastnit i lidé, kteří nemají hudební sluch?
Pokud o někom prohlásíme, že nemá hudební
sluch a proto nemá zpívat, je to jen laická
a značně nepřátelská nálepka. Když o sobě

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
říkáme, že neumíme zpívat, je to spíše znamení,
že se bojíme odhalit to citlivé v sobě, abychom
nebyli takto onálepkováni nebo přímo zraněni.
Když jsou lidé citliví k sobě i k písni, kterou zpívají, vždy je to krásný, živý a sdělný projev. Tedy
začínáme od vzdychání a hekání a většinou končíme vícehlasně s nějakou ne úplně snadnou písničkou.

Jaké písně se nejvíce hodí pro tuto formu
terapie?
V individuálu používám písně, ke kterým má
klient vztah, třeba mu je zpívala babička nebo
někdo jiný blízký, anebo je má prostě rád. Léčivým způsobem lze zpívat prakticky cokoli, ale
vždy se vrátím ke genialitě starých lidových písní,
kde je ten hojivý a sebeuvědomovací proces už
připraven. Obecným tématem práce s hlasem je
vztah k sobě samému. Je to velmi důležité, ale
málokdo je dnes vychován k tomu, aby měl
hezký vztah sám k sobě. Asi by šlo říct, že zpěv
je znějící vztah k sobě. Ale je to jen část toho složitého a z většiny skrytého působení hlasu.

Věnujete se prožitkovému zpívání 25 let.
Za tu dobu se proměnilo i společenské
klima. Jak se odrazilo na vaší práci?
Pozoruji, že tváří v tvář globalizaci se lidé začínají starat o kousky země, kde žijí - vznikají rodinné farmy, obchůdky se zdravou výživou,
konají se sousedské akce, tedy je znát, že lidé se
začínají vracet k sobě. Jsme zahlceni produkcí
na hudebních nosičích, což souvisí s kultem sebeprezentace. Zazpívat si spolu je ale něco
úplně jiného, než zpívat na koncertě, na YouTube nebo dokonce jen poslouchat CD. Aktivní
zpěv nás uvnitř vyživuje, podporuje a spojuje
navzájem. Je dobře, že vznikají amatérská sdružení a sousedské sborečky, že se lidé vracejí
k písničkám našich babiček, jako k osvědčenému receptu na to, co potřebujeme a co nás vyživuje. Mám pocit, že dnes jsou lidovky a world
music obecně celkem v kurzu a beru to jako nadějné znamení.

V úvodu vaší sbírky stojí, že kniha může
být užitečná těm, kdo touží obohatit svoje
prožívání o obrazy, myšlenky a tvary
ukryté v písních. Jak vznikala?
Je to vyústění pětadvaceti let mojí práce. Písně jsou vybrány ze sbírek moravských,

českých a slovenských písní, je to 128 písniček
z tisíců. S každou z nich jsem pracovala ve skupině i s jednotlivcem minimálně několik měsíců,
takže můžu svědčit o tom, co ta která píseň umí
a umožňuje. Písně jsou upraveny do vícehlasé
podoby kvůli možnosti prožitku vícehlasu, ale
do samotné melodie nezasahuji, nechci rušit její
kouzlo. Písně jsou v knížce rozdělené do kapitol
podle emoce nebo archetypu, který navozují
a pomáhají zpracovat. Knihu vnímám jako první
krok, po kterém budou následovat další. Hlas je
pro mne terapeutický nástroj, který chci dál prozkoumávat.

Čím je specifická naše lidová hudba?
V českých, moravských a slovenských písních
máme obrovský poklad, který nám země jako
Belgie či Holandsko, kde folklór není, mohou
závidět. Jsou to naše znějící kořeny, paměť pocitového života našich předků. Mnoho písní se
dochovalo díky sběratelské práci Erbena či Sušila a desítek dalších velmi vzdělaných sběratelů. V Čechách se lidová hudba vyvíjela déle
než na Moravě a skutečně zajímavých starých
nápěvů je zde méně, ale jsou. Starší hudební
jazyk odpovídající období gotiky, renesance
a baroka jde k duši přímo svým gestem a melodikou. Když si poslechnete například valašské
písničky nebo slovenské trávnice, můžete slyšet,
že jejich interpreti jsou hlavou v nebi a nohama
pevně zapření v zemi. V těchto písních není ani
kousek sentimentu či jiných falešných pocitů.
I při vší nesnadnosti života je v nich přímost
a ryzost, jaká je dnes vzácná. Cítím, že z takových písní naši předkové čerpali sílu, odvahu,
ukotvení a uměřenost. A taky jsou často velmi
vtipné.
V některých částech Moravy je folklór stále
živý, zpívají, hrají a tančí jej mladí lidé a také
proto z těch krajů jich tolik neodchází do měst.
Vnímají tu nenahraditelnou hodnotu tradiční
kultury.

Reﬂexe účastníků seminářů
Ty letité písně stále fungují. Dovídám se z nich,
že mé praprababičky se radovaly a trápily úplně
stejně jako já. Ve svědectví těch písní je obrovské
kouzlo, jelikož jiné, tak autentické a intimní informace o pocitech žen z těch časů prostě
nemám…
Pohlížím zpět bez folklorizujícího dekoru, bez sentimentu. Nezávidím jim. Jednu věc ano. Co mě
okouzluje a nabíjí, je jazyková krása, síla a působivost jejich písní. Umění střídmě vyjádřit hlubokou emoci ve třech slokách. Touhu po lásce,
čistotě, kráse, přírodě, dobrých dětech, dobré
smrti ... to máme stejné. Jinam jsme nedošly.
-IvaNaučila jsem se mnohému - lépe vnímat své tělo,
svůj dech....prozkoumávat, kam dýchám a jak,
jak stojím - konečně jsem si někde zazpívala bez
studu a bez pochybností, zda vůbec umím zpívat.
Naučila jsem se také nové lidové písně, které
jsem dříve neznala. Pochopila jsem, jaký má
moje tělo vliv na můj hlas a jaký může mít uvolněný hlas vliv na mé tělo. Myslím, že mi zpívání
ve skupině pomáhá na cestě k větší sebedůvěře.
-Petra-

Petr Kalaš byl oceněn
Řádem za zásluhy
Expert na životní prostředí a poradce ministra
životního prostředí Ing. Petr Kalaš, který žije
v Kolovratech, převzal koncem května z rukou
francouzského velvyslance Řád za zásluhy.

Před patnácti lety jste byla u zrodu Půlnočního zpívání v kolovratském kostele.
Určitě máte radost, že se tradice udržela…
Bylo to v době, kdy jsme se přistěhovali do
Kolovrat. Tehdy byl starostou Marek Ovečka
a my jsme s manželem hned cítili dobrou atmosféru, která tady v té době byla. Řekli jsme si,
že bychom také chtěli přispět něčím, co umíme
a máme rádi ke společnému životu obce. Začínalo nás asi deset a vloni nás už zpívalo přes
pětadvacet, dokonce s dětmi ve věku od devíti
let. Holčičky přinesly společnému zpívání krásnou přímost a bezprostřednost v nacvičování
i při koncertě.
Zkoušíme většinou od listopadu a je to příjemné a aktivní setkávání se se sousedy. Program se každý rok trochu obmění: první půlka
je nazkoušený koncert a ve druhé znějí známé
koledy, aby si zazpívali i ti, kteří se přijdou jen
podívat. Je to vlastně takový dárek, který si
coby sousedé dáváme navzájem, a také způsob,
jak se setkat a chvíli spolu pobýt.
Blanka Oujezdská
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Francie udělením vyznamenání ocenila dlouhodobé úsilí Petra Kalaše v boji proti změně klimatu na národní, mezinárodní i evropské
úrovni. Velvyslanec Roland Galharague ho
vnímá jako občana otevřeného a odpovědného
světu a připomněl i jeho celoživotní práci
v oboru. Kalaš je také spoluzakladatelem a viceprezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
Petr J. Kalaš žije od roku 2004 v Kolovratech,
kde založil Občanské sdružení Prknovka a dobrovolně spolupracuje s městským úřadem v oblasti zlepšování našeho životního prostředí.
Do příštího vydání Kolovratského zpravodaje
připravujeme rozhovor s touto významnou
osobností.
-ČTK, red-
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Druhá sezóna na Bohumila zahradě je v plném proudu

A

přišlo jaro. Na komunitní zahradě znovu štěbetají jak ptáci, tak zahradníci. Částečně jsme se sice setkávali i přes
zimu, také Lesní klub sOOvička vytrvale fungoval i v mrazivých dnech, ale se sluníčkem je to přeci jen veselejší.

Čeká nás spousta práce, a tak s radostí vítáme
nové členy. Další jarní vzpruhou, za kterou jsme
velmi vděčni, jsou tři přidělené granty od MČ
Praha-Kolovraty: na vybudování veřejně přístupné
předzahrádky s květinovými záhony a bosonohou
stezkou, na komunitní zahradu (informační směrovky, kurzy pro veřejnost, materiál) a na venkovní
vybavení pro Lesní klub sOOvička, které bude
sloužit nejen dětem z klubu, ale všem příchozím.

Spolupracujeme s přírodou
Tak abychom se do toho pustili. Obnovujeme
loňské záhony a doceňujeme mulčování (přikrytí
povrchu záhonu vrstvou slámy či listí a zbytků rostlin), díky kterému jsou některé záhony zcela bez
plevele a pro nás bez práce. Odstraňujeme mulč
tam, kde chceme sít drobnější semínka – mimochodem drtivou většinu jich máme vlastnoručně vypěstovaných, tudíž kvalitních a zdarma. Naopak
ponecháváme mulč na záhonech, kam plánujeme

sázet sazeničky (rajčata) nebo větší semena (dýně,
cukety, fazole). I letos budeme pěstovat brambory
v mulči, čímž se vyhneme okopávání, což je historicky novější a mnohem pracnější způsob jejich pěstování. Loni se nám tento způsob osvědčil, jen je
třeba občas mulč přidat.

Potěcha pro všech pět smyslů
V předzahrádce sázíme jedlé keře a zakládáme
nové záhony dle návrhu žen, které si předzahrádku
vzaly pod svůj patronát. Práce není kvůli štěrkovému povrchu zrovna snadná, takže na své si přijdou i zdatní muži s krumpáči. Do základů záhonů
(pod povrch země) jsme dali staré dřevo, které
bude držet vláhu a při postupném rozkladu vyživovat rostliny. I tak ale počítáme se spíše suchomilnými květinami, které snesou výsluní. Zeminu
doplňujeme rovněž ze zahrady, v rukávu máme
trumf v podobě veliké hromady kompostu – sice
ročního, ale díky preciznímu postupu již rozleželého, použitelného a dokonce oceněného. V regionálním kole Miss kompost 2016 jsme za něj
obdrželi stylovou bramborovou medaili. Mezi záhony povede bosonohá stezka, budou zde i dendrofony (dřevěná „ťukátka“), takže si návštěvníci
potrénují minimálně pět svých smyslů.
Velký dík patří rovněž pravidelně se scházejícím
matkám (a jejich trpělivým dětem), které nezištně
pomáhají s budováním předzahrádky a příležitostně i na komunitní zahradě, střídají se ve vaření
obědů a jsou tak významnou součástí zahradní komunity.

Po práci legraci
Protože nejen zeleninou živ jest člověk, pořádáme přibližně dvakrát do měsíce i různé akce.
Vedle zpestření zahradního dění je to rovněž způsob, jak odměnit vynaložené úsilí, aby nám nadšení

INZERCE

vydrželo. Za první polovinu tohoto roku to byly
kurzy a besedy (Lokální soběstačnost a ekonomika
sdílení; Ochutnejte, co jedli naši předkové; Permakulturní zahrada na jaře; Ovocnářský kurz s ukázkou jarního řezu ovocných stromů a roubování;
Výroba bosonohé stezky a záhonů na výsluní; Permakulturní zahrada v létě), workshop (Výroba barefoot obuvi), burza sazenic, exkurze do
Dendrologické zahrady s komentářem a prohlídkou zázemí a také vzájemná výpomoc na našich
vlastních zahradách (jarní prořezávání stromů
v Mirošovicích a Sazeničkobraní v Uhříněvsi). Již
druhým rokem jsme se zúčastnili mezinárodně slaveného svátku zahrad (Víkend otevřených zahrad),
který jsme spojili s obdobným svátkem kvalitního
domácího jídla – Restaurant Day. Na Bohumila zahradě tak měli návštěvníci vrata dokořán a prostřené stoly. Vstupné na tyto akce je obvykle
dobrovolné a výtěžek slouží pro rozvoj zahrady.
Alena Kopřiva Chadová

Letní zahrada:
co kdy sít a sázet
ČERVENEC
I na vrcholu léta ještě stále můžete založit
novou zeleninovou sklizeň. Vysévá se pekingské
a čínské zelí, fenykl, špenát, endivie, letní saláty,
mrkev (s kratším kořenem). Nastává nejvhodnější doba k výsadbě nových sazenic jahodníku.
SRPEN
Stále se vyplatí vysévat salát, především pak polníček, který dává sklizeň až do prvních mrazíků.
Pro podzimní sklizeň mladých lahodných lístků
můžete vysévat i špenát. Vysévají se ředkve
a ředkvičky, ozimá cibule, kapusta a černý
kořen nebo kozí brada pro sklizeň v příštím
roce. Na uvolněné záhony, které nebudete po
dobu tří až čtyř týdnů potřebovat, se vyplatí vysít
zelené hnojení.
ZÁŘÍ
I počátkem tohoto měsíce ještě můžete vysít zeleninu pro letošní sklizeň. Vyrůst ještě stihnou
rané ředkvičky a raný salát, roketa. Vysít také
můžete špenát, listovou petržel a kerblík, které
poskytnou sklizeň mladých lístků časně zjara.
Ideální je pařeniště nebo fóliovník. Velmi pomůže i netkaná bílá textilie, kterou se záhon
překryje. Vzcházející rostlinky ochrání proti
chladu. Přes textilii navíc proniká vláha.
Pokud necháte přes léto několik kvalitních
exemplářů zeleniny vykvést a vysemenit se
(salát, špenát, polníček, rukola, ředkvičky aj.)
nebo semínka seberete (rajčata, fazole, hrách,
bob zahradní), máte ušetřenou práci díky samovýsevu i budoucí investici do nového osiva.
U dvouletek (mrkev, červená řepa, mangold,
celer, kadeřávek) si na semínka počkáte do dalšího léta, ale vyplatí se to. Rostliny totiž se semínky nešetří, a tak budete mít buď na
rozdávání, nebo můžete při pletí zároveň sklízet
(na saláty, „špenát“ nebo na zeleninový vývar).
Alena Kopřiva Chadová
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Vesmírná keš / Cache in Space:
9.9.2017 na ondřejovské hvězdárně
Klub U Boudů se stal spolupořadatelem jedné „mega“ akce, které se můžete také zúčastnit. Vezměme to však popořádku. V roce 2017 nastává
100. výročí založení České astronomické společnosti. Je to natolik významné
výročí, že jsme si řekli „to chce vymyslet něco unikátně bláznivého“.
Tedy nejprve jsme se rozhodli pro sérii 100 keší, což nebylo zas tak složité. Rozhodnutí je ale snazší než samotná realizace. Umístění keší v terénu
je velmi příjemnou záležitostí, především pak v krásné krajině mezi Ondřejovem a Sázavou. Na druhou stranu příprava už tak snadnou záležitostí
není. Přeci jen 100 životopisů, 100 podobizen a téměř 400 kvízových otázek
znamená mnoho duševních sil. Zmíněných 100 keší je totiž věnováno stovce
významných astronomů, působících v Čechách.

TK Sport Kolovraty opět reprezentuje
Jarní tenisová sezóna je v plném proudu. Naši hráči, po zimní účasti, jak na
mezinárodních, tak na tuzemských turnajích, nastřádali nové cenné zkušenosti spolu s dobrými výsledky, u kterých nelze přehlédnout název klubu TK
Sport Kolovraty.
Vážíme si jejich reprezentace a snažíme se jim vytvořit prostor pro kvalitní
trénink na tenisových dvorcích v Královicích. Díky podpoře a vstřícnosti rodičů
se nám stále práce daří. Jako v každém sportu se i v tenise hrají soutěže družstev. Máme opět zastoupení ve všech věkových kategoriích a týmová spolupráce
učí všechny zvládat chvíle radosti z vítězství, ale někdy i společně překonávat
smutek z prohry. Myslím si, že to jsou velmi dobré životní zkušenosti pro každého mladého člověka. Naším dalším působištěm je tělocvična při ZŠ a víceúčelové hřiště Na Parkáně. Zde máme líheň začínajících nejmladších tenistů
a také dětí a juniorů, kteří se chtějí tenis naučit a hrát jej rekreačně. Umožňuje
nám to i vstřícnost ZŠ Kolovraty, která nám prostory pro tréninky pronajímá.
Ráda bych tímto za všechny děti poděkovala naší městské části za finanční
podporu, která nám byla v rámci grantu na tyto aktivity poskytnuta.

Parta terénních kačerů si začala uvědomovat, že by stálo za to oslavit dokončení série nějakým eventíkem. Neuběhl ani celý měsíc, když jsme se odhodlali eventík povýšit do kategorie Mega. Hlavní podmínkou Mega je
dosažení 500 registrovaných.

Kačersko-astronomický program na Ondřejově
Nyní již však definitivně k mega eventu, který jsme nazvali Vesmírná keš/
Cache in Space. Důvod je zřejmý, vztahuje se k astronomii, program je kačersko-astronomický, stovka keší je o astronomech, na organizaci se kromě
kačerů podílejí astronomové. Jak již tušíte, bude se odehrávat v příjemném
prostředí ondřejovské observatoře a jejího nejbližšího okolí. Pro určení termínu konání jsme si vzali k srdci doporučení J.Cimrmana, který pravil, že
historicky významné události se mají odehrát ve snadno zapamatovatelném
datu. Proto jsme složitými výpočty mezi třetí a pátou sklenkou vína vybrali
alespoň trochu historicky zapamatovatelné datum, kterým je sobota 9.9.2017.
Asi nemá smysl se zdlouhavě rozepisovat o kačerských typických kratochvílích jako jsou labky, velké série v okolí umístěných keší apod. Co však
bude pro vás zajímavé, je např. turnaj ve 3D piškvorkách, mobilní planetárium a spousta kvízů a aktivit pro georobůtky. Na své si samozřejmě přijdou
i ti z vás, kteří mají rádi především astronomii, fyziku, anebo si jen tak chtějí
pořádně namáhat svojí mozkovnu.

Hostem bude astronom Jiří Grygar
Čeká nás šest přednášek, při kterých se můžete dovědět, co všechno vypustili Češi do kosmu, anebo naopak, co vše nám může z kosmu spadnout
na hlavu. Můžete se setkat s Jiřím Grygarem při povídání o významu počítačů pro astronomii a také se dovědět o neuvěřitelném fenoménu českých
hvězdáren. Perličkou pak bude vyprávění o napadení ledním medvědem
při expedici za zatměním Slunce na Špicberky a Vladimír Karas nám konečně vysvětlí, že teprve díky Einsteinovi můžeme mít tak přesné GPSky.
Dalšími unikáty, které vám představíme, bude největší dalekohled
střední Evropy o průměru 2 metry a pak i nejrychlejší dalekohled světa pro
studium gama záblesků. Kromě toho navštívíme i sluneční oddělení a dozvíme se, k čemu slouží obrovské antény rozeseté na loukách v okolí Ondřejova. Mezi tím vším si budete moci prohlédnout a případně i vyzkoušet
astronomickou techniku více jak 100 let starou, ale také tu nejmodernější,
řízenou kapesními počítači.
Není v našich silách zde vše dopodrobna popsat. Neváhejte juknout na
náš web www.cas100geo.cz, kde naleznete spoustu dalších informací nejen
odborných, ale především organizačních. Včas zde naleznete plánek akce,
informace o hromadné dopravě a parkování, ale již nyní doporučujeme pro
zájemce navštívit sekci ubytování, ve které vám doporučujeme dostupné
ubytování od možnosti kempování až po krásné apartmány.
Na závěr již jen doporučení, abyste využili včasné rezervace na program,
neb kapacita míst na přednášky a exkurze je omezená. My se na vás moc
těšíme, a aby bylo vše bez problémů, pokud máte dotazy, pište nám.
Petr Bartoš

Závěrem bych ráda představila jednotlivá závodní družstva:
Mladší žáci: Kryštof Nováček, Alex Pešl, Adam Jelenek, Tomáš Lédl, Barbora
Johnová, Magdalena Kleinová
Starší žáci: Matěj Mačura, Ondřej Sitný, Bedřich Břicháček, David Březina,
Klára Válková, Gabriela Bohatová
Dorost: Matyáš Červený, Marián Kubín, Šimon Vydlák, Miroslav Rychna, Matyáš Ulík, Jan Březina, Karolína Nováčková, Zuzana Vlastníková, Julie Zýtová,
Martina Špejzlová
Dospělí: Petr Roušar, Vít Uhlíř, Milan Válek, Jakub Volf, Jan Bubeník, Karolína Nováčková, Zuzana Vlastníková, Klára Válková.
Všem těmto závodním hráčům bych chtěla poděkovat za reprezentaci Kolovrat. Za Sport Kolovraty přeji všem krásné prožití nastávajícího léta a dětem
prázdniny plné veselých zážitků.
Po uzávěrce přišla zpráva, že Karolína Nováčková se stala vítězkou mezinárodního turnaje TE 3 do 16 let v Hrádku nad Nisou.
Hana Vlastníková

Bowlingový tým B uhájil příslušnost k 8. lize
Náš bowlingový tým MAESTRO CLUB „B“ nastupoval v tomto ročníku
Amatérské bowlingové ligy v 8. lize. Celkem nás čekalo 5 hracích dní, každý
hrací den jsme odehráli šest zápasů (hrálo se systémem každý s každým).
V průběhu ligy jsme se pohybovali na 6. až 7. místě, které znamená sestup do
nižší ligy. Poslední hrací den se nám však vcelku dařilo a se ziskem 67 bodů
jsme nakonec obsadili konečné 4. místo a uhájili tak i pro příští ročník příslušnost k 8. lize. Náš kapitán Petr Souček se navíc se ziskem 21 bodů stal nejužitečnějším hráčem soutěže. Gratulujeme!

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2017
MAESTRO CLUB již tradičně pořádá vždy v květnu volejbalový turnaj geodetů a kartografů v pražských Dejvicích. Bohužel již několik let po sobě stále
ubývá týmů, a tak letos se v hale Juliska sešlo jen 6 volejbalových týmů (mezi
nimi i dva naše týmy – Áčko a Béčko). Hrálo se v jedné skupině systémem
každý s každým. Souboj byl napínavý do posledního zápasu, který nakonec rozhodl o tom, že pohár za první místo si odnese tým MAESTRO „A“. Druhé
místo obsadilo družstvo Sokol Trója a třetí příčku vybojovali hráči VK GEO
České Budějovice. Naše volejbalové Béčko obsadilo místo čtvrté.
Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a za pomoc s organizací!
A snad za rok opět na viděnou.
Jana Konečná
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Sečteno, podtrženo: úspěšná sezóna Studia Sport
O zlatých medailích v Přeboru Prahy v minivolejbalu pro
Studio Sport bez jediné porážky jsme informovali už
v minulém čísle Kolovratského zpravodaje.
Závěr sezóny volejbalistek Studia Sport 2016/2017 byl v režii mladších žákyň.
Po fantastickém zlatu z Přeboru Prahy jsme byli zařazeni do kvalifikační skupiny Mistrovství ČR v Novém Veselí. Krásná hala, výborné ubytování přímo
u haly, pravá volejbalová atmosféra. To byly kulisy naší první účasti v tomto
turnaji, který se pořádá teprve v posledních letech. A to byla také inspirace
k vítěznému tažení za postupem do finálového turnaje MČR. Postupně se výkony volejbalistek Studia Sport zvyšovaly, nakonec z toho bylo sedm vítězství
v sedmi zápasech, všechny 2:0. Zatímco my všichni jsme byli veselí, tak domácí
favorit z Nového Veselí byl z porážky 0:2 trochu smutný. Ale společně jsme
postoupili do finále MČR, které se konalo o 14 dní později v Uherském Hradišti. Tam už byli opravdu jen silní soupeři. Ze skupiny jsme postoupili po urputných bojích z druhého místa do první osmičky. Hned na úvod jsme porazili

druhý den našeho pražského rivala Olymp, pak jsme prohráli s Kralupy, a tak
nás čekal boj o 5. až 8. místo. Tam jsme nejprve zdolali dalšího pražského soupeře Kometu a v konečném souboji o 5. příčku jsme Žatci vrátili porážku ze
základní skupiny. Konečné 5. místo. Bravo holky, vivat trenérky!!! V konečném
účtování ještě více vyniká titul Přeborníka Prahy pro Studio Sport - vždyť
všechny tři pražské medailové týmy se na MČR dostaly do první osmičky!
A ještě jedna věc stojí za zmínku: pražské týmy si navzájem fandily, hráčky
se povzbuzovaly a po vítězných zápasech tancovaly vítězná kolečka! A také to
mělo pozitivní reakci v řadách rodičů, což se můžete dočíst na stránkách Pražského volejbalového svazu. Prostě parádní tečka za sezónou. A na závěr
úspěšná sestava mladších žákyň Studia Sport pod vedením trenérek Daniely
Baumrukové a Petry VanGorp: Lucie Pluskalová, Žaneta Foxová, Martina
VanGorp, Denisa Smělá, Anna Pěnkavová, Ajša Žáková, Karolína Vaňková,
Lucie Jarkovská a Michaela Vlčková.
sečetl a podtrhl PaedDr. Jiří Baumruk, předseda Studio Sport
www.studio-sport.cz

Mladší žákyně Studia Sport

Vítězné kolečko mladších žákyň

Přípravky Sokola na „mozartovském“ turnaji v Salzburgu
O prvním červnovém víkendu se přípravky Sokola zúčastnily zahraničního turnaje. V pátek ráno vyrazilo 37 dětí a 8 trenérů do rakouského Salzburgu.
Turnaj probíhal v rámci mozartovského víkendu a pod jménem Mozart Trophy v něm hrálo v šesti kategoriích 92 týmů z deseti evropských zemí. Sokol Kolovraty obsadil přípravkové kategorie U9, U10 a U11. V sobotním krásném počasí se hrály zápasy ve skupinách. V neděli se pak bojovalo o konečné umístění.
Každý tým absolvoval za víkend sedm zápasů a pro všechny hráče i trenéry to byl veliký zážitek. Tým U9 nakonec obsadil dvanácté místo z šestnácti týmů,
U10 doplatil na to, že nedával góly, a skončil na posledním šestnáctém místě. U11 si poslední místo vybral vloni ve Vídni, letos se s turnajem vypořádal o dost
lépe a uhrál celkové velice pěkné šesté místo z dvaceti týmů. Náročný víkend skončil pro hráče i trenéry až v nedělních nočních hodinách, kdy se autobus se
všemi účastníky vrátil na hřiště. Fotodokumentaci najdete v galeriích na webových stránkách Sokol Kolovraty.
Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci výjezdu na turnaj.
-vedení přípravek-
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INZERCE

Sklenářství Jan Černý

âWČĖiWNDWLEHWVNpKRWHULpUD
UĤ]QêFKEDUHY1$352'(-

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






NOVINKA: od 1. března
možnost platit kartou



Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka



x 5RGLþHLQWHUãDPSLRQPXOWLãDPSLRQ
x 9ãHFKQ\]GUDYRWQtWHVW\QHJDWLYQt
x 6WĜHGQtSOHPHQRYiKDNROHPNJ
x $WUDNWLYQtVSROHþQtN±PpQČþHWQpSOHPHQR

• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií
• Výřezy diamantovou pilou



• Výroba izolačních skel
• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
– různé tloušťky, barvy, vzory!

âWČĖiWND MVRX YKRGQi QD YêVWDY\ D FKRY DOH L MHQ
MDNRYHVHOêDYHOPLDNWLYQtVSROHþQtNSURQHMUĤ]QČMãt
SVtLOLGVNpDNWLYLW\1DIRWRJUDILLPDWNDãWČĖDW





• Pískování skel, lepení skel UV lampou

.RQWDNW1RUD3HWURYiWHO
ZZZ]HVWRGXOHNFRP

• 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
Nový ceník inzerce v Kolovratském zpravodaji
Formát

Rozměr

Cena – čb

Cena – barva

celá str. A4

180 x 250 mm

5.000 Kč

12.000 Kč

1/2 str. A4

180 x 120 mm

2.500 Kč

6.000 Kč

1/3 str. A4

180 x 80 mm

1.650 Kč

4.000 Kč

1/4 str. A4

85 x 120 mm

1.250 Kč

3.000 Kč

1/8 str. A4

85 x 55 mm, vizitka

650 Kč

1.500 Kč

Řádková inzerce

1 řádek = 30 znaků

100 Kč

—

Vkládaná inzerce A6 – A4
Sleva při platbě předem na začátku roku:
uveřejnění 2x ročně – 5 %
4x ročně
3x ročně – 10 %

1 600 Kč
– 20 %

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

Kolovratský ZPRAVODAJ 2/2017

23

