KOLOVRATSKÝ PARNÍK

Druhá červnová sobota patří už léta Kolovratskému parníku, tedy setkání sousedů pod širým nebem při dobré hudbě u kvalitního jídla a zlatavého
moku. Nejinak tomu bylo i letos, kdy na palubě makety parníku brázdícího návesní rybník hráli jazzmani Steamboat Stompers a na improvizovaném
pódiu opodál se vystřídali rockeři Jamaron a Nouzovej východ s bluesmany, kteří si říkají Hudba tvýho fotra.
-ouj-

foto Pavel Klikar, Blanka Oujezdská
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Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím po uplynulém létě. Mnohé z vás zarmoutilo uzavřené koupaliště, avšak jeho rekonstrukce je již nutností. Jelikož hygiena nepovolila další zkušební provoz, muselo být uzavřeno, a to až do doby, než bude provedena celková
rekonstrukce. Jak jsem v minulém čísle Kolovratského zpravodaje informoval, podařilo se získat dotaci na modernizaci ve výši 20 milionů korun a nyní čekáme na
potřebná povolení.
Zaznamenali jsme, že mnozí z vás byli nemile překvapeni změnami provozu v ulici
Přátelství. Jsem rád, že se daří korigovat opravy této ulice tak, že naše městská část
není zatížena objízdnými trasami. V červenci a srpnu proběhla jednání, která vyústila
v to, že přes Kolovraty byl naplánován jeden směr objízdné trasy. Předložený návrh však nebyl pro nás
přijatelný, jelikož zhuštění dopravy v ulici Mírová by znamenalo ohrožení dětí, které ráno přicházejí do
školy, a také navýšení emisí v centru Kolovrat. Proto jsme se domluvili na objízdné trase směrem na Královice s tím, že průjezd přes Kolovraty bude pouze pro autobusy MHD. To má za následek i změnu přednosti jízdy v ulici V Kuťatech, kterou mnozí vnímáte jako pozitivní.

Editorial
Milí čtenáři,
začala škola a dětem
přibyly povinnosti, k nimž
patří i povinná četba. Někteří učitelé už upustili od
seznamu literárních děl
klasiků a nechávají dětem
ve výběru volnou ruku.
Vzali na milost i komiksy,
jimž se dnes také říká „deváté umění“ a v knihovnách si už vydobyly svoje vlastní regály. Podle odborníků je komiks cosi jedinečného, co dává
příběhu další rozměr a díky spojení slova a obrazu
má sílu přitáhnout ke čtení i toho, komu tradiční
knížky moc neříkají. Také proto byla řada klasických
děl adaptována do komiksové podoby. A nejsou to
jen romány světoznámých autorů. V obrázkové podobě s jednoduchým, ale výstižným textem dnes vycházejí i encyklopedie nebo „učebnice“ dějepisu,
jako třeba Kosatíkova devítidílná série s názvem
Češi. Skoro by se chtělo říct: Čtěte komiksy, tam to
všechno je. Zrovna několik takových skvostů jsme
pořídili z projektu Česká knihovna 2017. Ale nezapomněli jsme ani na četbu pro volné chvíle. Nakladatelé dobře vědí, že dnešní děti žijí na sociálních
sítích, s mobily a tablety. Svět kolem nich se točí
rychleji, a proto vyhledávají tituly, které odrážejí to,
co je obklopuje. Dnešní hrdinové knih pro děti jsou
Minercrafťáci, Poseroutkové, Mimoňky nebo Jůtůberáci. Nic naplat, dětský čtenář se mění stejně jako
svět kolem něj.
Příjemný podzim s knihou přeje

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Další prioritou naší městské části je snížení negativních dopadů budoucího okruhu R511. Jde o to, aby
po vybudování dálnice nebyl v Kolovratech zvýšen hluk, emise a prach. Naštěstí si Praha vzala Zelené pásy
za své a navržená studie vypadá docela přijatelně. Dovedli bychom si představit silnější odstínění, ale již
nyní jsme na několikanásobku minimálního požadavku EIA. Zajímají-li vás podrobnosti, přečtěte si zprávu
starosty, kterou najdete v průběhu října na internetových stránkách Kolovrat.
Jsem rád, že se nám podařilo rozšířit spektrum akcí v Kolovratech, které začínají být hojně navštěvovány.
Zcela nová akce – Dny plné zdraví, které probíhají v září i v říjnu, se loni velmi povedly, a proto se těším,
že se na nich potkáme i letos. Zároveň připravujeme podzimní setkání nad Strategickým plánem, Cyklogenerelem a nad dalšími tématy.
S přáním pěkného podzimu
Mgr. Antonín Klecanda, starosta MČ Praha-Kolovraty

Slovo zástupkyně starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
čas prázdnin a dovolených je za námi a většina naskočila zpět do pracovního
a školního kolotoče.
Na podzim nás čekají opět různé akce, kde lze smysluplně strávit volný čas, něco
se dovědět, zapojit se do veřejného života či se jen třeba pobavit se sousedy. Ať už
jsou to kulturní akce, nebo třeba prezentace první etapy Strategického plánu pro
veřejnost, u níž se setkáme 24. října, nebo společné sázení růží a růžových keřů připravované na neděli 22. října.
Široké spektrum volnočasových aktivit nabízejí již tradičně také místní spolky.
O velkém množství těchto aktivit svědčí i vytíženost vhodných prostor pro pořádání
akcí. Již dlouhodobě se s převisem poptávky po volných hodinách potýká tělocvična, kde bohužel nelze
z kapacitních důvodů uspokojit všechny zájemce o pronájem, i když bychom chtěli vyhovět velice rádi. Zájemců je zkrátka o dost více, než kolik je volných hodin, a přestože tělocvična slouží prioritně místním
spolkům a dětem, aby nemusely za sportem dojíždět, stejně volné hodiny nestačí. Situaci může vyřešit až
nová tělocvična, která vznikne s výstavbou nové školy.
V říjnových dnech nás čekají také volby do Parlamentu ČR. V naší MČ se bude opět volit jako obvykle
na třech místech. Změna bude v Lipanech, kde v zájmu lepšího komfortu voličů přesunujeme volební
místo tentokrát do budovy Lipanské hospůdky. Další informace o tom, co se v poslední době realizovalo
a co se chystá, se dočtete na dalších místech tohoto zpravodaje.
Mgr. Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty
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Blíží se volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat v pátek a v sobotu 20. a 21. října
2017. Volební místnosti budou otevřeny v pátek
od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin
VO č. 1: Nová budova ZŠ Kolovraty, K Poště
450/7 (nad tratí ČD) – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Alb.
Hochové, Bazalková, Donátská, K Poště, K Říčanům – část nad tratí, K Vrbě, Kotíkova, Kupkova, Levandulová, Lolkova, Meduňková,
Měsíčková, Na Července, Na Parkáně, Na Ročkově, Nad Parkánem, Preislerova, Sedmikrásková, Šetelíkova, Tymiánová, Za Podjezdem.
VO č. 2: Budova ÚMČ, Mírová 364/34 (pod
tratí ČD) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Do Hlinek, Do
Lipan, K Říčanům – část pod tratí, Ke Zvoničce, Lomová, Mírová, Mladotova, Na Jílech,
Na Předevsi, Nad Dvorem, Nad Nádrží, Nad
Topoly, Nad Vrbami, Nad Zbrojnicí, Pod Topoly, Pod Zastávkou, Pod Zvoničkou, Pokřivená, Skautská, Svažitá, U Jezu, U Prknovky,
U Sádek, U Vodice, U Závor, U Železnice,
V Cihelně, V Haltýři, V Louce, V Milíři, V Tehovičkách, Vášova, Ve Skále.
VO č. 3: Lipanská hospůdka – platí pro všechny
voliče bydlící v Lipanech, a to v ulicích Do Kopečka, Do Potoků, K Nádrži, Na Skalách, Novolipanská, V Listnáčích a Za Statky.
Každému voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, dále bude zanesen ve stálém seznamu voličů nebo předloží voličský průkaz.
Hlasovací lístky budou dodány voličům na
adresu bydliště nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Ve volebních místnostech budou sady
hlasovacích lístků také k dispozici. Případné dotazy lze získat u tajemnice úřadu Mgr. Blanky
Hlaváčkové (tajemnik@kolovraty.cz) nebo
u Renaty Novákové (podatelna@kolovraty.cz).
-red-

Naši jubilanti

Na participativní projekty je vyčleněno půl milionu

J

ak dopadla anketa o nejlepší lavičku, kdy se fotbalisté dočkají nového umělého
trávníku, zda vznikne komunitní centrum nad sálem U Boudů a jaké jsou aktuální
informace k zeleným pásům kolem obchvatu – také o tom referuje starosta Antonín
Klecanda (AK) a jeho zástupkyně Stanislava Bartošová (SB).
Rodiče doprovázející školáky v první den nového školního roku zaujaly panely s vizualizací
nové budovy s druhým stupněm. V jaké fázi jsou
přípravy?
AK: V současné době se dokončuje příprava
projektu k územnímu rozhodnutí. Žádost o jeho
vydání by měla být podána na podzim. Připomínkovali jsme nedostatečné osvětlení kuchyně (ve
schématu nazývána jako varna). Celý projekt je
koncipován tak, aby nerušil okolní zástavbu. Proto
je jedno patro v podzemí a následně jde pouze
o přízemí a jedno patro nad ním. Vzhledem k nedostatečnému prostoru je pak využita i střecha.
(Pozn. red.: Studii je věnovaná strana 10)
Před pár dny proběhlo výběrové řízení na realizaci umělého povrchu fotbalového hřiště.
S jakým výsledkem?
AK: Výběrové řízení do uzávěrky zpravodaje
nebylo uzavřené. Každopádně v průběhu podzimu by mělo dojít ke kompletní výměně povrchu hřiště včetně drenáží tak, aby již „nelepilo“.
Z trávníku se uvolňuje granulát, což způsobuje,
že je na pokraji životnosti. Bohužel Sokol na
podzim loňského roku nedotáhl podání žádosti
do konce.
V lednu jsme podali žádost za městskou část
a díky dotaci od magistrátu můžeme na podzim
zahájit rekonstrukci v celkové výši 12 milionů
korun. Celý projekt jsme diskutovali s vedením
Sokola, aby rekonstrukce v maximální možné
míře odpovídala požadavkům organizace.
Osobně bych dal přednost umělé trávě 5. generace, ale po konzultacích jsme zůstali u 3. generace, která sice potřebuje pravidelný zásyp, ale
má prý lepší vlastnosti v zimním období. Zároveň jsme do projektu zabudovali zavlažování,
aby se tráva v létě nepřehřívala.
Jaký je tedy aktuální stav?
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele
nového umělého trávníku včetně podloží. Ná-

Ve třetím čtvrtletí roku 2017
oslavili významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Nechutová Jana • Kadlecová Libuše
Mareš Pavel • Kocanda Pavel
Caltová Jaroslava • Žák Rudolf
Švandová Libuše • Votípka Stanislav
Šútovcová Jaroslava • Chytrá Zdenka
Panská Anna • Křečková Libuše
Svoboda Vladimír • Křeček Jiří
Mendl Jaroslav • Kokeš Václav
Ševčíková Irena • Dynybilová Vlasta
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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vrhy na rozdělení zakázky na dvě části tak, aby
jedna firma vytvořila podloží a jiná umělý trávník, jsme neakceptovali z důvodu záruky. Tento
postup byl v minulosti použitý, ale dodavatel
trávníku sváděl následné reklamace na zhotovitele podloží a naopak zhotovitel podloží na dodavatele trávníku. Pro Sokol je to jistě potěšující
zpráva, ale zároveň zátěž například kvůli rozpisu
zápasů. Děkujeme tímto vedení Sokola za spolupráci a trpělivost.
Letos se museli obyvatelé i návštěvníci Kolovrat
obejít bez koupaliště. Začne se s plánovanou rekonstrukcí ještě letos?
AK: Zásadním problémem koupaliště jsou
sítě a budoucí provozovatel. Areál je v současnosti poddimenzován z hlediska sítí a musí být
navýšena většina přípojek, tedy na vodu, elektřinu, plyn. Jen samotné přípojky budou stát cca
4 miliony korun. V současné době jsou vyprojektovány a čekáme na stavební povolení. Aby
bylo možné areál rekonstruovat, snažili jsme se
získat dotaci od pražského magistrátu, za kterou
je možné dovést sítě v dostatečné kapacitě a přebudovat bazén. V současnosti pracujeme na přípravě smluv s novým provozovatelem. Ideální by
bylo, kdyby do areálu ještě nějakou částku investoval, což by jej zatraktivnilo a zároveň zajistilo bezproblémový provoz po dobu dalších
20 až 30 let. Po zprovoznění koupaliště v Kolovratech by měl opadnout i zájem o nádrž v Lipanech.
Agentura AGORA Central Europe zveřejnila
výsledky hlasování obyvatel v Participativním
rozpočtu. Z dvaceti měst a obcí ČR se Kolovraty
umístily na druhém místě, těsně za Mnichovicemi z Ladova kraje. Bude tento úspěch podnětem vyhlásit další ročník?
AK: Jsem rád, že se do letošního ročníku
participativního rozpočtu zapojilo velké množství občanů. Pro příští tok počítáme s částkou
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500 tisíc korun. Tato částka musí být ještě schválena Zastupitelstvem MČ Praha-Kolovraty, ale
již nyní si občané mohou připravovat projekty
pro rok 2018.
Letos dělil první a druhý projekt pouze jediný
hlas. Oba návrhy však byly finančně nákladné.
Z participativního rozpočtu se tedy realizoval
první a třetí projekt v pořadí. Herní prvky na vycházkových okruzích se zakrátko staly oblíbeným cílem rodičů s dětmi, pingpongové stoly zas
potěšily především mládež.

Městská část pak realizovala ze svého rozpočtu i část projektu na druhém místě, vznikly
tak lanové atrakce na hřišti v severní části Kolovrat, Na Července. Jelikož většina projektů
byla velmi pěkná, rozhodli jsme se částku navýšit
a doufáme, že se v příštím roce objeví opět plno
zajímavých nápadů.

Prozraďte plány na nejbližší období. Mluví se
o přístavbě Domova s pečovatelskou službou,
zateplení hasičské zbrojnice, ale také o projektu
komunitního centra nad sálem U Boudů.
AK: U penzionu jde o drobnou přístavbu,
která by měla rozšířit společenskou místnost.
Přístavba je již vyprojektována a získáme-li
všechna potřebná povolení, bude provedena
v příštím roce.
U hasičské zbrojnice byl projekt upravován
a kvůli tomu se cena o něco zvedla. Nyní je vypsána soutěž na zhotovitele a následně by měla
proběhnout realizace. Platné stavební povolení
již máme.
A projekt komunitního centra?
AK: Komunitní centrum nad sálem U Boudů
je pro většinu čtenářů občanů novinkou. Nicméně zázemí pro spolky zde evidentně chybí. Asi
nemá cenu připomínat, jak skauti přišli o areál
v Prknovce a skutečnost, že zázemí Mateřského
centra MACEK nikdy nebylo ve vlastnictví obce
a hrozila nám vysoká sankce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za neoprávněné užívání. Každopádně jsou to příklady

spolků, které zde mají tradici, ale nemají kde být.
Proto chceme vybudovat Komunitní centrum,
které budou tyto a další spolky využívat k setkávání a ke své činnosti. Vybudování by mělo být
podpořeno prostředky z Evropských fondů.
Začátkem roku byli občané informováni o možnosti ušetřit prostřednictvím elektronické
aukce energií. Projevili zájem?
AK: Do aukce energií pro občany se bohužel
přihlásilo velmi málo lidí. Vysoutěžené nabízené
ceny tak nebyly pro mnohé lákavé, a to přesto,
že se dle dostupných informací soutěžil větší
„balík“ společně s dalšími obcemi. Je otázka,
jestli příčinou byl nezájem, nebo malá informovanost občanů. V současnosti vyhodnocujeme,
jak se k výsledku postavit.
O větších investičních akcí informujeme ve zpravodaji průběžně. Jak je to s drobnějšími investicemi, které nejsou na první pohled tolik vidět?
SB: Stále je co vylepšovat, doplňovat či opravovat – ať už jdou to budovy, chodníky, dětská
hřiště, či třeba lesoparky. Aby nedošlo k postupnému znehodnocení majetku, je nutné se věnovat také jeho údržbě. Ať už to bylo zateplení
některých obecních budov, výměny oken, instalace nového topení, opravy fasád nebo třeba
i „drobnější“ opravy ulic a chodníků. Často jsou
předměty těchto oprav již za hranicí životnosti,
kdy by další odkládání těchto oprav nebylo zdaleka hospodárné. Protože se takových případů
nastřádalo za předchozí roky větší množství,
musí být nyní aktivita i výdaje v této oblasti intenzivnější, ale z dlouhodobého hlediska je to
rozhodně potřeba.
Postupnou obměnu vyžaduje i drobnější mobiliář, jako např. lavičky – odpověď na otázku,
jaký typ lavičky se lidem nejvíce líbí, jsme hledali
v nedávné anketě. Ráda bych ještě doplnila, že
k tomu, aby efekt těchto investic vydržel co nejdéle, je potřeba také, aby se návštěvníci chovali
ohleduplně, věci neničili a chránili je.

Naše městská část se může pochlubit velkou
rozlohou zeleně. Zvláštní péči vyžadují vycházkové okruhy. Jaké jsou plány dalšího rozvoje zeleně?
SB: Dotvoření si zaslouží některé parkové
plochy. Máme také vytipovaná vhodná místa
pro novou dosadbu, například již zmíněné „zokruhování“ aleje směrem na Královice. Při výsadbě chceme ve vhodných případech využít
také dobrovolníky či sponzory, čímž se snažíme
navázat na tradici. Dosadbu dřevin na pozemku
za fotbalovým hřištěm zajišťujeme ve spolupráci
s organizací Sázejme stromy, která zajistila od
soukromé firmy sponzoring i firemní dobrovolníky. Při výsadbě darovaných růží od paní Pelclové, plánované na 22. října, velmi rádi uvítáme
dobrovolníky z řad našich občanů. Myslím, že je
to nejen možnost vykonat cosi záslužného, ale
i dobrá příležitost k společnému setkání. Práce
je to však postupná, v podstatě nikdy nekončící,
závislá na finančních a kapacitních možnostech.
A tak bude v dalších letech ještě hodně co dělat.
Bude brzy dokončena vycházková trasa z Červenky přes ulici Přátelství směrem na Královice?
AK: Vzhledem k tomu, že se nepodaří v dohledné době dojednat přechod přes ulici Přátelství, pracujeme na „zokruhování“ této vycházkové cesty v rámci Kolovrat.
V létě mohli obyvatelé Kolovrat a Lipan hlasovat o nejlepší lavičku pro městskou část. Jak anketa dopadla?
SB: Vedení městské části děkuje všem, kteří
se hlasování zúčastnili. V anketě zvítězila Kovová lavička zahradní (první foto), o jeden hlas,
nebo chcete-li o prsa, před Ocelovou lavičkou
Sinus (druhé foto). Další místa obsadily lavičky
Schönbrunn, Klasik, Cuba Libre, Mars a Atlanta.
Výsledky poslouží jako vodítko pro výběr
vhodného typu, když se budou doplňovat lavičky
na nová místa nebo kde bude nutná výměna

Nedávno začalo lidem sloužit zrevitalizované
okrasné jezírko v Lipanech. Jaké jsou první
zkušenosti z provozu tohoto odpočinkového
místa?
SB: Zrekonstruovaná vodní nádrž v Lipanech
přilákala v letním období velké množství návštěvníků - zejména místních rodin, tedy lipanských a kolovratských, ale i z okolí, jak už to
u zatraktivněných míst bývá. Zatěžkávací zkouškou tak prošla nejen samotná nádrž, ale obyvatelé z bezprostředního okolí, nezvyklí dosud
většímu náporu lidí v těchto místech. Tímto jim
děkujeme za trpělivost.
Do příští sezóny bude potřeba některé věci
ještě doladit. Již jsme obdrželi i různé náměty
od místních občanů, například na instalaci mobilního WC. Řešíme také to, aby okolí nádrže
nesloužilo jako živelné parkoviště. Je také vidět,
že vodních ploch vhodných pro rekreaci je
obecně u nás nedostatek, a tedy doufejme, že se
i kolovratské koupaliště dočká rekonstrukce
a zprovoznění co nejdříve.
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lavičky z důvodu její dožilosti. Lavičky, které ještě v pořádku slouží, preventivně
vyměňovat samozřejmě nebudeme. Pokud víte o místě, kde vám prokazatelně lavička chybí, dejte nám vědět.
V souvislosti s dostavbou pražského okruhu se lidé zajímají o odstínění stavby
výsadbou zelených pruhů. Jaké jsou poslední informace?
AK: Na obrázku je vidět zelený okruh kolem stavby R511. Pražský magistrát
akceptoval naše požadavky a Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) dostal za
úkol vypracovat studii Zelených pásů, která byla prezentována na setkání v Uhříněvsi a dále se dopracovává. Konečná verze by měla být na podzim odsouhlasena
Radou hl.m. Prahy a následně začne výkup pozemků. Studie bude obsahovat zachování cest pro pěší, tak aby nebyl narušen průchod krajinou (návrh valů, zalesnění, nízkých výsadeb, tedy keřů a podobně). Jednotlivé plochy budou rozčleněny
na rekreační a na ty, které budou jen pro odclonění R511. Mimo aktivitu IPRu
pracujeme v otázce odclonění i jako městská část, a to nejen s ohledem na R511,
ale i na připravovanou vysokorychlostní trať Praha – Brno (tzv. VRT). Na jednu
stranu se snažíme prosazovat, aby byla tato trať v tunelu, což zatím SŽDC odmítá,
a na stranu druhou připravujeme studii valu, který by ji odclonil. Díky zelenému
valu by došlo k odclonění i R511 z jihovýchodní části. Tento val by měl být doplňkem k projektu Zeleného pásu, který připravuje magistrát.

Strategický plán nebude jen
dalším šanonem na radnici
Městská část Praha-Kolovraty začala
připravovat nový strategický plán obce.
Záměr vytvořit tento strategický plán
rozvoje vyjadřuje zájem obce na formulaci promyšleného, věrohodného
a proveditelného plánu.
Tento dokument pomůže obci lépe reagovat na změny ekonomického i životního prostředí, ale také na demografický vývoj, hospodářský rozvoj i životní styly obyvatel. Na jeho tvorbě
spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým v Praze,
které bylo vybráno v soutěži jako dodavatel. Ambicí zpracovatele
i objednatele je formulovat v tomto koncepčním a rozvojovém dokumentu realistickou vizi dalšího rozvoje naší obce odrážející výzvy
21. století.
Strategický plán chceme připravovat transparentně a metodicky
progresívně. Do jeho zpracování důsledně promítneme participační principy, které by jeho přípravu měli, dnes již samozřejmě,
formovat a provázet. Zpracovatelé plánu se proto nyní začínají
scházet se zástupci obecních spolků, organizací či se zastupiteli
a zjišťovat, jaké jsou jejich představy. Víme, že do představ o dalším
rozvoji obce se promítá i její historie, rozdílné zájmy i potřeby každého z nás, stejně jako vzájemné vztahy mezi občany a místními
institucemi.

Proč by naše obec měla mít strategický plán
Řízení obce nespočívá pouze v řešení každodenní agendy a provozních problémů, ale také v nutnosti formulovat vizi jejího rozvoje. Problémy, které na různých místech Prahy i v jiných obcích
indikujeme, jsou totiž nezřídka právě důsledkem nekoncepčního
a neprovázaného (ne)plánování. Kolovraty se dynamicky rozvíjí
a mění před očima. Nám však zaleží na tom, aby jejich rozvoj nebyl
živelný, ale naopak udržitelný a jako základní paradigma zohledňoval kvalitu života v obci.
Věříme, že nový strategický plán bude dokument proveditelný
a realistický, živý a s životem v obci provázaný a v neposlední řadě
komplexní a kvalifikovaný. Na strategickém plánu Kolovrat částečně pracují odborníci, kteří připravovali aktualizaci Strategického
plánu hl. m. Prahy, což by mělo zajistit jeho metodickou aktuálnost
a provázanost. Současně však jsou potřeby městské části natolik
specifické, že musí být naším strategickým plánem zohledněny.
Strategie bude mít svoji analytickou a plánovací část. Analýza bude
prezentována na setkání s občany 24. října 2017 v sále U Boudů
a počítáme s tím, že bude podroben kvalifikované oponentuře.

Tvůrci plánu chtějí naslouchat pamětníkům i školákům

Máte v plánu rozšířit nebo vytvořit další zelené plochy, které by pomohly zmírnit
hluk a snížit škodlivé emise kolem obchvatu?
AK: Obdobně připravujeme i park na Července, který nebyl v minulosti dodělán. Proběhla pouze první etapa a následně vše narazilo na výkup pozemků a další
problémy. Park byl navržen několika projektanty. Vzhledem k tomu, že autor nejaktuálnější verze již nežije, oslovili jsme předchozí firmy a domluvili aktualizaci
projektové dokumentace tak, aby podle ní mohl park dostat územní rozhodnutí.
Studie parku je již objednána a na podzim bude zveřejněna. Následně by magistrát
měl vykoupit pozemky, aby celý projekt mohl být realizován.
-ouj-
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Celý proces strategického plánování se děje proto, aby byly naplánované strategie a projekty také skutečně provedeny. Smyslem
strategického plánu není vytvoření samotného dokumentu – dalšího šanonu, který bude na radnici, ale realizace v tomto dokumentu naplánovaných strategií. Konkrétně docílení změn tam, kde
je co zlepšovat, zajištění podmínek v oblastech, kde rozpoznáváme
potenciál a zajištění ekonomické, ekologické i sociální udržitelnosti
naší obce.
Připravovat strategický plán pro menší obec je neméně zodpovědné než připravovat strategii metropolitní. Možná je to ještě
těžší, v Kolovratech má vše okamžitý dopad a každou provedenou
akci můžeme rychle vyhodnotit. Tam, kde se všichni víceméně navzájem znají, je třeba správně vyhodnotit i hlasy neinstitucionální –
pamětníky počínaje a děti ve škole konče. Jsme rádi, že Kolovraty
chtějí vidět daleko dopředu a že jim v tom můžeme pomáhat.
Věříme, že i díky naší snaze zapojit do přípravy plánu co nejvíce
občanů a naslouchat co nejvíce názorům a zájmům budeme mít
příští rok jasnější vizi rozvoje Kolovrat.
Zajímáte se o plán více? Napište nám na adresu:
plan@kolovraty.cz.
Petr Štěpánek, ČVUT
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Nový majitel plánuje vrátit Prknovce její původní vzhled

B

ývalý skautský areál Prknovka má od loňského roku nového majitele. Alois Přibyl začne na jaře upravovat areál
ve stylu anglického parku a po dvou letech se přestěhuje se svojí rodinou do nových i zrekonstruovaných objektů. Svoje plány představil na nedávné schůzce se zástupci městské části a členy občanského sdružení Prknovka.
Obyvatele Kolovrat zajímá další osud bývalého skautského areálu Prknovka, který jste
v loňském roce vydražil. Můžete prozradit,
jak hodláte pozemek využít?
Rád bych předeslal, že jsem Prknovku koupil z pohnutek čistě osobních, a ne jako investici. Mým snem je postupně upravit celý areál
do stavu, v jakém se nacházel naposledy
někdy v roce 1945. Chtěl bych proto obnovit
existující stavby obytných domů č. p. 139
a č. p. 200, nastěhovat se do nich a žít v nich
se svou rodinou. Jeden z takto obnovených
domů pak bude sloužit jako nezbytné zázemí
pro správu celého areálu. Při realizaci tohoto
záměru bych rád postavil i několik menších
staveb, jako skleníky nebo altánky.

běhu výstavby hrubých staveb prováděním
prací v obvyklých časech, tedy zejména v pracovních dnech. Po dokončení hrubých staveb
a terénních úprav se práce přesunou do interiérů a otázka hlučnosti již nebude zásadní.
Zeleň by neměla být v průběhu výstavby nijak
výrazně dotčena. Pozemek je dost velký,
takže umístění stavebních strojů a materiálů
tak, aby zeleni moc neškodily, nepředstavuje
velký problém.
Nyní jsou součástí vašeho majetku kromě
areálu Prknovky i okolní lesy, které využívají
obyvatelé Kolovrat k rekreaci. Zůstanou zachovány současné cesty a vycházkové okruhy
s volným přístupem do lesa?
Přístup do lesa není v současné době ničím
omezen. Jenom připomínám, že vstup do lesa
je zásadně na vlastní nebezpečí a není možné
garantovat nerušený a bezproblémový přístup
do celého lesa. Budeme se spolu s městskou
částí snažit udržovat tzv. Velký okruh kolem
Prknovky tak, aby byl pohodlně přístupný
a prostupný. Zde dojde k jediné změně, a to
posunutí části stezky začínající v ulici U Vodice, přesněji u železniční trati, o cca 10 m
směrem k centru obce na hranici mých pozemků. Důvodem je ochrana veřejnosti při
zahájení a provádění stavebních prací.

Na schůzce jste zmiňoval, že v lesoparku by
mohla vzniknout obora pro lesní zvěř. Můžete prozradit více?
Obora ve smyslu zákona o lesích to být ani
nemůže, výměra obory musí být nejméně 50
hektarů, spíše by se jednalo o malou ekofarmu. V této chvíli se jedná pouze o okamžitý nápad inspirovaný jelení farmou,
kterou provozuje můj otec v Jeseníku. Zřízení
takové farmy je ovšem poměrně komplikovaná záležitost, pokud má splňovat všechny
náležitosti, a myslím si, že v nejbližších letech
k tomu určitě nedojde.
Přemýšlíte o tom, že byste se po zabydlení ve
vašem novém domově zapojil do společenských aktivit v naší městské části?
I při nejoptimálnějším vývoji neočekávám,
že bych se mohl reálně nastěhovat do svého
nového domu před koncem roku 2019.
Dokud nebudu v Kolovratech pevně usazen,
je zapojování se do života v místě komplikované. Budoucnost ukáže, jak se mi podaří se
s Kolovraty a lidmi v nich sžít.

Alois Přibyl se starostou Antonínem
Klecandou a Petrem Kalašem,
zakladatelem o.s. Prknovka

Současně plánuji upravit celý areál ve stylu
anglického parku tak, abych využil všech jeho
předností a možností. Zahájení prací předpokládám na jaře roku 2018, dokončení hrubých
staveb a terénních prací pak do konce roku
2018. V roce 2019 by pak měly probíhat dokončovací práce a práce na interiérech, ale ty
by již neměly být pro lokalitu významně zatěžující.
Jak bude zajištěna obsluha stavby po příjezdových komunikacích a dodržena ochrana
zeleně a vodního pásma, případně omezena
hlučnost při stavbě?
Zatím jediná příjezdová komunikace
k Prknovce vede po ulici U Vodice, která má
charakter místní komunikace. Předpokládám,
že po dokončení dopravně náročných prací
bude v dohodě se správcem komunikace její
povrch vhodným způsobem upraven. Cyklostezky ani vodního toku – Říčanského potoka, se stavební práce nedotknou. Hlučnost
při stavbě bude řešena standardně, a to v prů-

ovocné stromy uvnitř areálu, jejichž stav je
podle provedeného dendrologického průzkumu beznadějný. Celý projekt připravuji ve
spolupráci se zahradním architektem, který
má už všechny stromy, samozřejmě vyjma
stromů v lese, v areálu zaevidovány a bude je
začleňovat do svého návrhu.
V případě stromů v lesní části pozemku
může docházet k tzv. nahodilé těžbě, jak ji definuje lesní zákon, a která se týká poškozených, nemocných nebo vyvrácených stromů.
Nahodilá těžba bude průběžně probíhat
v souladu s lesním zákonem a s potřebou udržování lesa.

Blanka Oujezdská

Zasaďme si
společně růže
pro nás a naše děti
Pro sázení jsou připraveny růže a růžové keře několika druhů, které dostala městská část darem.
Výsadba proběhne na vycházkových okruzích, pří-

Budou muset ustoupit stavbě letité stromy,
kde hnízdí chráněné druhy ptáků?
Stavební práce budou probíhat v místě již
existujících budov, a není zde proto důvod
pro kácení stromů, pokud jsou v dobrém
stavu. Dojde-li ke kácení stromů, bude to
pouze z důvodů jejich špatného stavu. Počítám s tím, že tyto stromy budou postupně
nahrazovány. Jedná se hlavně o některé
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padně na dalších vhodných místech.

neděle 22. října, sraz ve 13 hod.
v atriu u fontánky
Vlastní pracovní náčiní vítáno.
Bližší info + případné tipy na další vhodná místa
pro výsadbu: Jarmila@rojko.cz, tel.: 776 707 812,
případně u místostarostky Mgr. S. Bartošové
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU

Policisté budou měřit dodržování rychlosti u školy

M

otoristé, projíždějící přes Kolovraty a Lipany, se v letních měsících mohli setkat s policisty měřícími rychlost.
Jak řidiči dodržují pravidla a kde jsou v obci problematické úseky, o tom referuje velitel městských strážníků
Vladimír Bačák.

Kvalitní povrch Mírové ulice a také silnice
mezi Kolovraty a Lipany svádí projíždějící řidiče k rychlé jízdě. Proto se motoristé mohli
v létě setkat s policisty měřícími rychlost…

trati v Kolovratech zóny s omezeným stáním
s vyznačenými místy pro parkování vozidel.
Jak se toto opatření osvědčilo?

V létě jsme měřili rychlost projíždějících vozidel v úseku od ulice Do Lipan až k Lipanům.
Střídali jsme se s kolegy ze státní policie. V nejbližší období se chceme zaměřit na Mírovou
ulici v místech příjezdu ke škole, a to z obou
stran. Před školou jsou sice z obou stran značky
s povolenou rychlostí 40 km/h, ale úseky jsou
krátké. Budeme měřit bezpečný dojezd ke škole
a kontrolovat, zda řidiči dodržují padesátku.
Hlavně ze směru od úřadu je to bolestivý úsek
s rovinkou. Můžeme však rodinám školáků slíbit, že měření bude probíhat celoročně.

S odstupem času můžeme říci, že provoz v zónách se relativně zklidnil. Problém, kvůli kterému vznikly, v podstatě vymizel. Nyní řešíme
spíše individuální požadavky, například v ulici
Nad Parkánem, Na Parkáně a Na Ročkově byla
vytvořena nová parkovací místa.

Obyvatelé ulice Na Ročkově se domnívají, že
při vjezdu do této komunikace ze směru od
ul. K Poště je nové parkovací stání na nepřehledném místě. Když na něm stojí větší vozidlo, přes které není vidět, musí řidič při
jeho objíždění vjet do protisměru, kde se
může střetnout s protijedoucím vozem. Jsou
jejich obavy na místě?
V první řadě je třeba říct, že dopravní inženýři
při projektování parkovacích míst vycházeli
z platných předpisů a norem. To znamená, že
z tohoto pohledu je vše v pořádku. Musíme ale
připomenout, že pro tuto ulici platí zóna s povolenou rychlostí do 30 km/h, kterou mají projíždějící řidiči dodržovat. Měření rychlosti je na
takto krátkých úsecích za přítomnosti policie
technicky nemožné a stacionární radary jsou
drahou záležitostí.
-ouj-

Okrasné jezírko v Lipanech přilákalo v létě
i přespolní návštěvníky. Ti, kteří přijeli svými
vozy, však často parkovali v bezprostřední
blízkosti nádrže a v přilehlých ulicích, kde je
obytná zóna. Jak jste se s touto situací vypořádali?
Ulice K Nádrži, kde řidiči většinou parkovali,
je krátká a úzká. Na pravé straně smí řidič pouze
zastavit, ale nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu, což v tak úzké ulici není
možné. Když jsme řidiče upozornili na nesprávné počínání, přesunuli se opodál a spáchali
jiný přestupek. Když to shrnu, jednalo se spíše
o víkendové, tedy krátkodobé problémy. Abychom se tomu v budoucnu vyhnuli, pomohlo by
umístění dopravní značky se zákazem vjezdu.

Poznámka: Bezproblémově zaparkovat je všeobecně velký problém. I u nás jsou místa, kde to
v podstatě není možné. Zdánlivě neřešitelná situace je např. v oblasti ulic Ve Skále a Vášova, kde
parkování uspokojivě vyřešit nelze a vše závisí
pouze na vzájemné slušnosti a ohleduplnosti místních obyvatel. Rádi bychom touto cestou vyzvali
všechny k ohleduplnému chování, protože vzájemná udávání a zbytečné pokuty pozitivní řešení
rozhodně nepřinesou.
-red-

Kvůli bezpečnějšímu provozu i pohybu
chodců vznikly loni v ulicích poblíž železniční

Zákon o pozemních komunikacích hovoří jasnou řečí
Zastavení a stání (§ 25)
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič
vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé
řadě.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Provoz v obytné a pěší zóně (§ 39)
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
dovoleny jen v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich
úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Hasiči trénovali obsluhu čerpadel a potrápily je i přívalové
deště, ti nejmladší soutěžili v disciplíně požární sport
Přestavba hasičské zbrojnice umožní
poskytnout zázemí při evakuacích

Mladí hasiči trénovali požární útoky
v Modletické lize a dosáhli nejlepší čas

Prázdniny jsou za námi, proto bych se rád ohlédl za vším zajímavým, co
se přes léto událo.
V průběhu roku bylo HZS Praha provedeno rozdělení předurčeností
jednotlivých JSDH. Předurčenost je specializace na konkrétní činnost
a naší jednotce bylo přiděleno velkokapacitní čerpání. Krátce před prázdninami jsme se učili na Smíchovské náplavce obsluhovat velkoobjemová
čerpadla – MČS Sigma, HFS Hydrosub Somati a motorová kalová čerpadla PH 2400. Parametry největšího čerpadla jsou skutečně zajímavé. Od
hmotnosti 5 tun po čerpací výkon, který dosahuje až 40 m3 za minutu. Školení bylo zajímavé a poučné.
Počet výjezdů byl velmi podprůměrný, jelikož jsme vyjížděli pouze třikrát. První událostí byl přívalový déšt, kdy jsme jeli čerpat zaplavené prostory do Uhřínevsi. I v druhém případu jsme jeli do Uhříněvsi, kde se po
poruše přečerpávací stanice zatopily podlahy restaurace v suterénu. Poslední případ se udál v sobotu 2. září, kdy jsme vyjížděli k zlomené vrbě,
která ležela přes chodník v Prknovce.

Červen byl ve znamení pokračování požárních útoků v Modletické lize.
Tomu byl přizpůsoben program kroužku, kde byl kladen důraz na precizní
provedení útoku v nejlepším čase. Toto nasazení se nám vrátilo tím, že se
nám podařilo dosáhnout zatím nejlepšího času. Jako tréninkové místo prozatím využíváme prostor vedle rybníku. Výhledově plánujeme přesunout
se na nově budované hřiště v prostoru bývalého cvičiště psů u fotbalového
areálu.
Během prázdnin se kroužek mladých hasičů samozřejmě nekonal
a dvouměsíční pauzu vyplnil hasičský tábor, kterého se některé naše děti
zúčastnily.
Po skončení prázdnin následovaly poslední dva závody Modletické ligy,
které se konaly v Modleticích a Radějovicích, kde proběhlo zakončení letošní sezóny s vyhlášením výsledků. Naše družstvo se celkově umístilo na
hezkém čtvrtém místě.
Nyní bude probíhat příprava na běh 60 m s překážkami, která vyvrcholí
memoriálem Marty Habadové v atletické hale Otakara Jandery. K tomu
bude využito nově budované hřiště, které bylo již v úvodu zmiňováno.
Na závěr bych si dovolil oslovit mladé příznivce a nadšence ve věku
6 až 16 let, ať se nebojí a přijdou se podívat do našeho přátelského kolektivu. Schůze a tréninky probíhají vždy každou středu od 17 do 19 hodin.
Srazovým místem je naše hasičská zbrojnice.
Miroslav Marinčič, Tomáš Kokšal

Letní soustředění se vydařilo, děti si užily
bohatý program plný her a sportování

Díky velkému úsilí starosty Antonína Klecandy se podařilo zajistit z Magistrátu hl.m. Prahy finance na pořízení nové cisterny (CAS). Od začátku
roku se řešila zadávací dokumentace k výběrovému řízení a další nezbytné
úkony, abychom se minulý měsíc dozvěděli, kdo je vítěz výběrového řízení.
Stala se jím firma WISS. Předpokládaný termín dodání je naplánován na
konec letošního roku.
Kromě cisterny bude začínat i druhá etapa prací na naší zbrojnici.
Během této etapy bude probíhat přístavba garáží na dvoře a vybudování
nové místnosti, která bude sloužit pro náš kroužek mladých hasičů. Celý
prostor bude koncipován tak, aby v případě potřeby mohl být rychle přestavěn na zázemí pro evakuované osoby. Potřeba vlastnit takový prostor
se ukázala jako nutná například při povodních v roce 2013.

V termínu od 13. do 19. srpna jsme se vydali s dalšími sbory dobrovolných hasičů z Komárova a Nekoře na letní soustředění do Smetanovy
Lhoty. Pro děti byl zajištěn bohatý program plný sportovních i kreativních
her zaměřených na požární sport. Děti si zde zkoušely své znalosti i dovednosti, dozvěděly se spoustu nových poznatků, ale především upevnily
týmového ducha.
Do areálu za námi přijeli i městští policisté, kteří nám předvedli svou
plnou výzbroj a ochotně nám vysvětlili vše, co je se životem policisty spojeno. Nechyběla ani návštěva města Písek, kde si děti měly možnost prohlédnout všechny významné budovy a zajít na exkurzi do zdejšího
Pracheňského muzea s mnoha zajímavými výstavami.
Troufám si říct, že mladí hasiči si tábor moc užili a těší se na další společný výjezd.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným vedoucím, instruktorům i dětem, protože bez nich by se tento tábor neuskutečnil.

Michal Oplt, starosta sboru

Zuzana Vlastníková, instruktor
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ZAČALA ŠKOLA

Nová škola bude mít na střeše atletickou dráhu

P

rojekt nové budovy základní školy s druhým stupněm má už jasnější kontury. Studie počítá s 13 kmenovými
třídami, ve kterých se bude učit 120 školáků prvního stupně a tři stovky žáků na druhém stupni.

Nová škola je situována do dvoupodlažního atriového objektu s přisazeným prostorem zapuštěné tělocvičny. Hlavní páteří je centrální okružní
chodba v obou nadzemních patrech, na kterou je napojen věnec jednotlivých učeben a prostor pro studenty i učitele. Centrální atrium bude sloužit
jako relaxační prostor přístupný z přízemí. Suterén objektu je určen pro

10

neučební prostory. Je zde umístěna centrální jídelna s možností dělení na
I. a II. stupeň. Dále je zde společný multifunkční prostor – aula a tělocvična se svým kompletním zázemím. Nad úrovní tělocvičny se nachází
přístupná střecha, kde je umístěna horolezecká stěna. Plochá střecha je
doplněna o běžeckou dráhu s padesátimetrovou rovinkou.
-red-
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Nový školní rok se ponese v duchu oslav 120. výročí vzniku školy
Škola hledá pamětníky i majitele fotografií či písemností a také dobrovolníky
Aby nový školní rok začal pro žáky
příjemně, na to mysleli zaměstnanci
školy už o prázdninách. Na školáky
čekaly nové pomůcky a brzy budou
moct načerpat síly v relaxačních zónách. Další novinky zmiňuje ředitelka školy Vladimíra Reinerová.
Letošní školní rok zahajujeme s 310 žáky
v 15 třídách. Výuku zajistí 19 učitelů, chod
školní družiny 9 vychovatelek, učitelům bude
k dispozici 5 asistentek pedagoga a 1 školní
asistentka. Provoz školy zajišťuje 10 správních
zaměstnanců a provoz školní jídelny 6 zaměstnanců školní kuchyně. Výuka bude realizována v budovách Mírová, K Poště, Albíny
Hochové a tentokrát také ve vile ZUŠ.

Prosíme tedy všechny pamětníky, majitele
různých písemností, fotografií či předmětů,
souvisejících s kolovratskou školou, aby se
nám ozvali. Hledáme také dobrovolníky z řad
veřejnosti, kteří by škole s přípravami jakkoliv
mohli pomoci.
Pokračujeme v aktivitách financovaných
v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I. Pokračovat tedy bude
čtenářský klub, doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem a příprava na vyučování
žáků ohrožených školním neúspěchem. Nově
zahajujeme činnost klubu zábavné logiky
a deskových her. Ještě po dobu celého 1. pololetí školního roku máme zajištěno financování školního speciálního pedagoga.

s textem a využívání moderních metod ve
výuce. Na tyto oblasti se také zaměříme při
plánování dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školy.

Škola se zaměří na rozvoj
čtenářské gramotnosti

Další kroužky, jako např. Věda nás baví,
keramika, náboženství, florbal, Taekwon-do,
tenis, fotbal a další jsou v prostorách školy
a školní tělocvičny nabízeny spolupracujícími
organizacemi i jednotlivci.
Kompletní nabídku kroužků naleznete
během září na školním webu.
V polovině září se uskutečnil týdenní zájezd žáků 5. i 4. ročníků do Itálie. Díky spolupráci MČ Praha-Kolovraty s CK Balancestep se podařilo navázat kontakt se zástupci
lázeňského městečka Porto San Giorgio na
Palmové riviéře. Naši žáci dostali příležitost
navštívit místní školu a vytvořit tak partnerství, které bychom v dalších letech mohli posilovat a rozšiřovat na řadu společných
projektů. Zástupci školy děkují za podporu
a těší se na další spolupráci.

Stejně jako v minulosti se budeme snažit
maximálně podporovat nadání žáků ve všech
oblastech. Pokračujeme ve spolupráci s Mensou ČR, žáci se budou mít možnost zúčastnit
Logické olympiády, matematické olympiády,
Pythagoriády i matematického Klokana. Navážeme na naše úspěchy v těchto soutěžích
a věříme, že se naši žáci opět umístí na předních příčkách. Nadále se zaměříme na komunikativní dovednosti žáků, na techniky
sebeprezentace a sebehodnocení.
Intenzivně pracujeme s výsledky mezinárodních, republikových i školních šetření
a z nich vycházíme při stanovování priorit pro
další období. V této souvislosti jsme si v rámci
koncepce rozvoje školy jako prioritní stanovili oblast čtenářské gramotnosti včetně práce

Nabídka kroužků je opět pestrá
Opět máme pestrou nabídku kroužků zájmové činnosti – rodiče pro své děti mohou
vybírat z kroužků:
• Angličtina pro 1. třídy
• Angličtina pro 3. a 4. třídu
• Angličtina pro 5. třídu (příprava na přijímací zkoušky)
• Sportovní gymnastika pro pokročilé
• Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
• Přípravka na přijímací zkoušky z českého
jazyka

Mgr. Vladimíra Reinerová, ředitelka

foto Filip Novák

Do 1. tříd nám nastoupilo 60 prvňáčků,
kterým tímto začíná nová etapa života. Na
prostranství před budovou K Poště nové
žáčky slavnostně přivítal za městskou část starosta Antonín Klecanda. Ve spolupráci s Knihovnou s infocentrem pan starosta pro nové
školáky připravil malé překvapení – knížku
jako upomínku na první školní den.
V průběhu letních prázdnin se správní zaměstnanci maximálně snažili o to, aby byl
školní rok zahájen v čistých a nově vymalovaných prostorech. Dovybavili jsme třídy novými pomůckami, nábytkem a ještě v průběhu
září a října vytvoříme relaxační zóny na
chodbách jednotlivých budov. Uvědomujeme
si, že ve škole děti tráví převážnou část dne,
proto se snažíme, aby to bylo místo útulné
a příjemné.

Škola chystá klub zábavné logiky
a deskových her
Celý školní rok 2017/18 bude probíhat
v duchu oslav 120. výročí vzniku naší školy.
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GULÁŠOVÁ LIGA V LIPANECH

Gulášové klání se v Lipanech konalo už podeváté
Po roce nastoupily opět odhodlané týmy ke kotlíkům, aby uvařily ten nejlepší guláš na otevřeném ohni. Všechny týmy – Dunivý oblak,
Gulage Riders, Horňáci, Lipanští piráti i Řeznický spolek jistě celý rok pilně trénovaly, ochutnávaly a pilovaly recepty.
Obhájci loňského titulu, Gulage Riders, nezaváhali a odnesli si prvenství i letos. Pohár za nejstylovější tým návštěvníci akce vložili do rukou Lipanských
pirátů. Při doprovodných soutěžích se vyřádili malí, větší i největší. Kromě mnoha drobných cen si nejlepší ostřelovači branky odnesli certifikát opravňující výherce k jedné hodině tréninku na skatemillu a ke střeleckému tréninku, za který děkujeme členu týmu Dunivý oblak Martinu Bauerovi. Odměny
do dětských soutěží finančně podpořila MČ Praha-Kolovraty.
Tamila Petrová

foto Okrašlovací spolek lipanský

foto Pavel Klikar

foto Okrašlovací spolek lipanský
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foto Pavel Klikar

foto Pavel Klikar

foto Pavel Klikar

foto Pavel Klikar

foto Pavel Klikar
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PERMAKULTURNÍ OKÉNKO / RESTAURANT DAY
Podzimní zahrada:
co kdy sít a sázet
ŘÍJEN
V říjnu je poslední čas k vyjmutí trsů bylinek
ze záhonu, můžeme je pak doma rychlit a používat i v zimě. K rychlení se hodí například pažitka a listová petržel, ale i další druhy bylinek.
Koncem října je čas pro výsadbu česneku.
Od poloviny října do prvních mrazíků lze vysazovat v podstatě všechny ovocné stromy
a keře, pouze choulostivé broskvoně, meruňky
a ořešáky dříve. Z méně známých ovocných dřevin prospívá v našich zeměpisných šířkách například mišpule, moruše, zimolez kamčatský,
minikiwi, muchovník, kdouloň, mandloň, fíkovník, muďoul, rakytník, mrazuodolný citroník,
velkoplodý dřín nebo i velkoplodý hloh, tomel
(kaki), cicimek (čínské datle), pistácie, kaštanovník, aronie, hlošina, klanopraška, tatarka
(hruškojeřáb), oskeruše (velkoplodý jeřáb), klikva (velkoplodá brusinka), růže dužnoplodá,
výrazně exotickou chuť mají plody muďoulu
(paw paw)… Při výsadbě dřevin nepoužíváme
čerstvý hnůj ani příliš kompostu. Zato věnujeme
pozornost výběru vhodné odrůdy (zejména
vzrůstnosti) a jejímu umístění v zahradě.

Restaurant Day opět v Kolovratech

P

oslední prázdninovou neděli to u rybníka v Kolovratech krásně vonělo.
Vzdělávací spolek sOOva organizoval další Restaurant Day, což je mezinárodní svátek kvalitního domácího jídla a sousedského života, kdy si každý
může otevřít vlastní restauraci.
A tak se dalo dohromady několik milovníků dobrého jídla, gurmánů, kteří od rána vše chystali, vařili,
pekli i smažili, aby mohli krátce před polednem otevřít u rybníka vlastní restauraci či kavárnu a nabídnout
svoje dobroty. Návštěvníci mohli ochutnat špenátový quiche, zapečený květák a brokolici s creme fraiche
či mrkvový dort u Kamily Rinové. S mottem „vždy dobře naložený“ nabízel Tomáš Janoušek svoje kořeněné, bylinkové či pikantní hermelíny i blaťácké zlato. Zahřát se polévkou z červené čočky nebo si dát ke
kávě ovesné a mandlové sušenky či rybízové a čokoládové muffiny bylo možné u Heleny Sršňové. Palačinky
s domácí marmeládou, medem, nutellou, kokosem nebo banánem voněly u Milana Dojchinovského. Rajčatová polévka s bazalkou, kuře rozmarného či babího léta s hruškami a brusinkami se servírovalo ve středomořském bistru Marcely Javnické, kde nechyběla ani oblíbená levandulová limonáda. Z grilu „U piráta“
Martina Javnického syčely hamburgery a kebaby, podávané s různými salzami, pečenou zeleninou a dobře
vykvašenými kvašáky. Role výčepního se ujal Lukáš Jeřábek, který točil pivo z nedalekého pivovaru Gwern
a malý kavárník Štěpán Chýský vařil voňavou kávu.

LISTOPAD
Do záhonů s výživnou a těžší půdou můžeme
v listopadu vysít ranou karotku, kořenovou i naťovou petržel, ředkvičky, salát, cibuli, pastinák,
zimní odrůdy česneku, ozimé odrůdy košťálovin
(například květák Arktur a hlávková kapusta
Arkta), přezimující špičaté zelí. Jarní sklizeň
bude mít náskok, zvláště pokud ji přikryjeme
bílou netkanou textilií.
Prázdné záhony nemusíme rýt, stačí je prokypřit rycími vidlemi a zakrýt mulčem (listí,
sláma, zbytky rostlin). Na jaře je stačí odkrýt
a jsou připravené k setbě.

I když počasí bylo chladnější, nás hřálo u srdce to, že návštěvníci odcházeli spokojení a že jim u nás
chutnalo. Atmosféra u rybníka byla přátelská; hodovalo se a sousedsky povídalo až do pozdějších odpoledních hodin. Sešlo se velké množství lidí, vše se snědlo a my se už všichni těšíme na další Restaurant
Day, který bude příští rok v květnu. Jsme rádi, že jsme inspirovali i další kolovratské sousedy, kteří se
k nám přidají a podělí se o své dobroty. Děkujeme MČ Praha - Kolovraty za podporu.
Marcela Javnická, foto Pavel Klikar

Do Kolovrat se vrací ekologické zemědělství

PROSINEC
Od prosince do února můžeme stále sklízet
čerstvou zimní zeleninu – růžičková a hlávková
kapusta, kadeřávek, salát polníček, křen, topinambur, černý kořen, petržel, pastinák, špenát,
zimní pór, zimní cibule…
Během zimního období se ale také věnujeme
regeneraci vlastních sil, čerpání inspirace a plánům do dalšího roku.
Alena Kopřiva Chadová
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Díky novému sousedovi, který objevil své kořeny (a pozemky) v Kolovratech, vzniklo pozvolným debatováním přes plot pevné odhodlání převést jeho pole do ekologického režimu. Slovo dalo slovo
a v srpnu navštívily Kolovraty tři přední lektorky působící v Akademii permakultury.
Po prohlédnutí místa a zhodnocení situace vyplynulo následující: V létě 2018 proběhne v Kolovratech čtyřdenní Kurz pokročilého permakulturního designu. V jeho rámci navrhne skupina cca 10 proškolených kurzistů funkční projekt ekologického využívání zmíněného pole včetně ekonomické stránky
věci, přičemž se bude počítat s omezenou vstupní investicí. Na kolovratský kurz se budou moci přihlásit
pouze absolventi kurzu PDC (Permaculture Design Course = Úplný kurz permakulturního designu),
který má rozsah min. 72 hodin a bude se konat například na Toulcově dvoře v Hostivaři od ledna do
května 2018; a to z důvodu dostatečného proškolení v problematice. Z vlastní zkušenosti mohu zájemcům o jakýkoli typ hospodaření (farma, firma, neziskovka, obec, domácnost/zahrada aj.) PDC kurz
jen a jen doporučit, absolvovala jsem jej i spolulektorovala. Vynaložené úsilí se vám v tomto případě
bude zhodnocovat celý život.
Téma permakulturního farmaření je v současné době opravdu žhavé. Důraz se klade na udržitelnost
a soběstačnost projektů, aby nebyly závislé na pomoci (dotacích) zvenčí. Samozřejmostí je ekologie,
etika a smysluplnost projektů. Na podzim proběhne na Toulcově dvoře konference na toto téma. A historicky vůbec poprvé proběhla v létě tohoto roku spolupráce několika evropských národů při visegrádském projektu Permakulturní farma (konference, filmy a exkurze po již fungujících farmách).
Do projektu kolovratské ekologické "farmy" bude kromě dobrého designu potřeba i spolupracovníků,
zaměstnanců či brigádníků. Je také možné věnovat se v rámci kurzu i dalším pozemkům. Pokud máte
zájem budoucí farmu spoluvytvářet, podílet se na jejím fungování, nebo přemýšlíte o ekologickém využívání vlastního pole či jakékoli formě spolupráce, ozvěte se, prosím, na e-mail: alena.chadova@gmail.com.
Kurz se bude konat na Bohumila zahradě, v jurtě Lesního klubu sOOvička. Podrobnosti o kurzech naleznete na www.akademiepermakultury.cz.
Alena Kopřiva Chadová
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

foto Pavel Klikar

JazzBáby potěšily seniory v okolí,
mladí ﬂétnisté rozezněli atrium

foto Pavel Klikar

Soubor JazzBáby potěšil koncem června své příznivce staronovou hrou
se zpěvy s názvem Ježek na Olympu. Domníváte se správně, že v představení zněly především písně Osvobozeného divadla. Dámy se na jevišti opět
zaskvěly v nápaditých kostýmech vlastní výroby. Obnovenou premiéru si
však JazzBáby odkroutily už v květnu v uhříněveském Divadle U22 při příležitosti svátku Dne matek. Impresário souboru Jiří Vondrovic po představení prozradil, že nosí v hlavě nápad na další novou hru. Máme se tedy na
co těšit. Aby toho nebylo málo, na jaře soubor svými písněmi zpříjemnil
odpoledne seniorům v Horních Měcholupech a na Hájích.
Tradicí se staly také besídky žáků ZUŠ. Svěřenci Vladimíra Petra předvedli na konci školního roku svým rodičům i prarodičům, jak ovládají hru
na flétnu. Pro svoji besídku si tentokrát vybrali nové prostředí – koncert
uspořádali v atriu před Knihovnou s infocentrem.
-ouj-

Dlouholetá členka souboru
Olinka Sládková, která při
premiéře před devíti lety zazářila
v roli Babičky Mary, byla po
představení obdarována kyticí.
Tentokrát povzbuzovala své
spoluherce z první řady

Kolovratský ZPRAVODAJ 3/2017

15

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Šetřením energií nemusí komfort domácností utrpět,
zdůrazňuje Petr Kalaš, odborník na životní prostředí

S

oučasný poradce ministra životního prostředí a mezinárodně uznávaný expert na klimatické změny Ing. Petr
Kalaš vzpomíná na srpen 1968, kdy se rozhodl opustit Československo. Druhý domov našel ve Švýcarsku, odkud
se po sametové revoluci vrátil nejen s bohatými zkušenostmi, ale i s finanční pomocí pro oblast životního prostředí.
V rozhovoru hodnotí rozvoj městské části ze svého pohledu a zmiňuje i způsoby, jakými může proti změnám klimatu
bojovat každý z nás.
tehdy první zahraniční spolupráce v ČSR,
během které se podařilo i díky zkušenostem získaným ve světě úspěšně implementovat 21 environmentálních projektů.

Petr Kalaš s generálním sekretářem OSN Ban Ki Moonem
foto Ondřej Besperát, Informační centrum OSN v Praze

Pane inženýre, co pro vás znamená udělení
Řádu za zásluhy, které jste převzal koncem
května z rukou francouzského velvyslance?
Rytířského řádu francouzského prezidenta za
zásluhy v oblasti klimatických změn a podpory
udržitelného rozvoje si vysoce cením. Francie
patří v evropském i světovém kontextu k předním
zemím v těchto oblastech a proto má toto uznání
– pokud vím v této oblasti zatím u nás jediné pro mne i významný mezinárodní charakter.
K tomuto vyznamenání vedla dlouhá cesta, na
jejímž začátku bylo rozhodnutí odejít v roce
1968 do Švýcarska. Když jste coby osmadvacetiletý mladý muž opouštěl republiku s padesáti
dolary v kapse, tušil jste, co vás čeká?
Můj srpnový odchod v roce 1968 byl bezprostřední reakcí na sovětskou okupaci Československa, která znamenala konec nadějí pro
svobodný a perspektivní vývoj, za což jsem se
během Pražského jara aktivně zasazoval. Zároveň jsem touto cestou doslova do neznáma chtěl
zakotvit ve svobodném světě, uplatnit se profesionálně a vytvořit důstojné prostředí pro moji
budoucí rodinu. Zpětné ohlédnutí po téměř padesáti letech potvrzuje správnost mého tehdejšího rozhodnutí. Díky vzdělání a tehdejšímu
mimořádnému přijetí našich uprchlíků mi Švýcarsko poskytlo možnost okamžitě se kvalifikovaně uplatňovat. Myslím, že jsem tuto příležitost
v následujících letech plně využil. Jsem ovšem
hrdý i na to, že oběma dětem narozeným ve Švýcarsku jsem mohl poskytnout mezinárodní vzdě-
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lání na univerzitách v USA, Anglii a Švýcarsku.
Velkou devizou je jejich současné uplatnění
v mezinárodních organizacích. Co mne obzvlášť
těší, je to, že dcera i syn mluví výborně česky
a oba si našli cestu k častým návštěvám Česka.
Tím se tento můj padesátiletý kruh putování
světem zde doma spojuje.
Postupem času jste se vypracoval na odborníka
uznávaného nejen ve Švýcarsku, ale i v mezinárodních kruzích. Napadlo vás, že už za dvacet
let se komunistický režim rozpadne a vy se budete moci vrátit do svobodné země?
Odchodem z Československa jsem se emotivně musel smířit s tím, že své rodiče, sestru,
přátele i tuto zemi opouštím navždy. O to více
jsem přivítal rozpad komunistického režimu
v roce 1989 a možnost opětného návratu. Bohužel bez možnosti shledání s rodiči, kteří během
mé nepřítomnosti zemřeli.
Zdálo by se, že po návratu do České republiky
jste se ocitl opět na začátku. Jak se vám dařilo
prosadit myšlenky či nápady, případně styl
práce, který jste si osvojil ve Švýcarsku?
Můj návrat do vlasti probíhal postupně. Již na
jaře 1990 jsem přijel do Československa v pověření švýcarské vlády. S finančními prostředky ve
výši jedné miliardy Kčs jsem více jak tři roky koordinoval s tehdejším federálním ministerstvem
životního prostředí, ministrem Josefem Vavrouškem, a československými partnery švýcarskou
spolupráci v oblasti životního prostředí. Byla to
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Jaké byly ty další fáze vašeho návratu?
Můj druhý pracovní návrat v roce 1994 byl
v rámci evropského programu Environment for
Europe. Tento program jsem již z pozice švýcarského zástupce ve Světové bance ve Washingtonu po celé tehdejší střední a východní Evropě
koordinoval. Byla to doba postupného, i když
nesmělého a z počátku i nedůvěřivého otevírání
se české strany zahraniční spolupráci. V případě
švýcarské spolupráce se tyto bariéry podařilo
poměrně brzy prolomit.
Třetí a definitivní návrat do ČR byl v roce
2004 po vstupu ČR do Evropské unie, kdy jsem
se s mojí manželkou usadil v Kolovratech. Od té
doby mám možnost v roli poradce do značné
míry uplatňovat ve světě nabité zkušenosti a vybudoval jsem si i velkou síť mezinárodních kontaktů.
Celou svoji profesní dráhu jste zaměřil na
ochranu životního prostředí včetně udržitelného rozvoje. Francouzský velvyslanec přirovnal vaše působení ve Světové bance k úloze
misionáře, který po celém světě vysvětloval
smysl boje proti klimatickým změnám. Když se
ohlédnete, jistě cítíte pocit uspokojení ze své
práce…
Problematikou udržitelného rozvoje a ochranou životního prostředí jsem se opravdu zabýval
nejprve jako švýcarský konzultant v projektech
více jak 60 zemí. Později pak v rámci švýcarské
administrativy, kdy jsem měl na starosti rozvojovou spolupráci v Jižní Americe.
Klimatickými změnami jsem se začal plně zabývat v roce 1997 jako ředitel mezinárodního
programu Světové banky pro vytvoření národních odborných kapacit v této oblasti. Byla to
tehdy, v období, kdy teprve začínala mezinárodní diskuze o klimatických změnách, opravdu
misionářská práce.
Během sedmi let se ale podařilo pod mým vedením připravit s lokálními týmy ve 25 zemích
všech kontinentů národní klimatické strategie.
Program zahrnoval jak velké země jako Rusko,
Čína, Indie, Indonésie, Ukrajina, Jižní Afrika,
tak i řadu dalších zemí včetně ČR i Slovenska,
ale i země v Tichém oceánu, Africe či Jižní Americe. Tato tehdejší doslova planetární činnost,
která přispěla k postupnému zapojování těchto
zemí do mezinárodní klimatické spolupráce,
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ve mně dosud zanechává pocit osobního přínosu
k této globální agendě. Uspokojivé je i to, že se
i teď na různých konferencích setkávám s experty těchto zemí, kteří díky svým osvojeným
znalostem pracují v mezinárodních organizacích
či na vládních postech svých zemí.
S Rytířským řádem
prezidenta Francie

V rozhovoru pro zpravodaj Ministerstva životního prostředí jste uvedl, že v rámci EU patříme
mezi země s největším objemem vyprodukovaných emisí na jednoho obyvatele. Celkově vyprodukujeme na hlavu zhruba 12 tun CO2
ročně, což je o polovinu více, než je evropský
průměr. Jaké máme šance tuto hodnotu snížit?
Zmíněná vysoká produkce skleníkových
plynů v ČR odráží vysokou energetickou náročnost našeho hospodářství i celé společnosti.
I přes vysoký podíl průmyslu a jeho energetickou spotřebu máme značné rezervy jednak v oblasti energetické efektivnosti, tedy v míře
energetického využití primárních zdrojů energie, tak i ve zdrojové skladbě výroby energie.
Stále vysoký podíl uhlí v naší energetice, jak
v elektrárnách a teplárnách, tak i v domácnostech, bude proto potřebné postupně snižovat.
Cílem je, abychom se i my stali součástí postupného evropského přechodu na nízkoenergetickou a nízkoemisní úroveň. Pro představu, i když
zatím ještě obtížnou, bude v souladu s vědeckými poznatky potřeba snížit planetární emise
skleníkových plynů do roku 2050 o 85% v porovnání s rokem 1990, aby míra oteplování nepřekročila 2 °C.
S rostoucím oteplováním roste četnost i intenzita změn počasí. Nad určitou hranici oteplení
se tyto změny mohou stát dramatickými – hrozí
zvýšení hladiny moří, povětrnostní bouře, záplavy, období sucha či vlny horka. Některé tyto
fenomény zaznamenáváme již nyní a je potřeba
se na ně adaptovat. Na příkladu ochrany proti
povodním platí adaptace na klimatické změny
i pro Kolovraty.

Za posledních deset let získala Česká republika
z evropských fondů 30 miliard eur na nejrůznější
projekty, což je zhruba dvojnásobek prostředků,
které do fondů vložila. Přesto Češi Evropské unii
příliš nefandí. Čím si to vysvětlujete?
Kritický postoj části českých občanů k EU je
podle mého názoru do značné míry ovlivněn absencí uvědomění si geopolitického rozměru role
Evropy v současném světě a zčásti zkresleného
obrazu o EU. Pro zachování současné kvality života a jeho vysoké úrovně v Evropě včetně ČR
je nezbytné zachovat její plnou celistvost, funkčnost a stabilitu a tím mezinárodní konkurenceschopnost. I přes některá nepopulární administrativní nařízení z Bruselu přispělo naše členství v EU nejen prostřednictvím finanční spolupráce, nýbrž i postupným zaváděním evropské
legislativy k výraznému posunutí profilu ČR
k nejvyspělejším zemím Evropy. Naši čelní politici by proto měli důležitost a přínosy pro naše
členství v EU mnohem více zdůrazňovat.
Zaměřme se teď na Kolovraty. Jste zakladatelem místního Občanského sdružení Prknovka.
Můžete přiblížit krátkou historii tohoto spolku
a jeho aktivity či úspěchy?
Návratem do ČR jsem si přivezl i silné podvědomí způsobu života ve Švýcarsku a v USA.
V těchto zemích k tomu patří i sousedská spolupráce pro ochranu kvality soužití a jeho bezpečnost. Postupně vznikající komunita
v Prknovce proto nabízela příležitost zavést
právě tento model soužití. Hlavním impulzem
pro vznik Občanského sdružení Prknovka byla
vznikající developerská činnost v sousedství. Vytvoření tohoto právního subjektu umožňovalo
účast na stavebně administrativních řízeních
i naši přímou – a i v současnosti funkční - komunikaci s developery.
S dětmi Nicole a Patrickem

A tak se nám například daří již několik roků
během nedělí a svátků udržovat Prknovku jako
bezhlukovou zónu, včetně vyloučení vlastních,
hluk zatěžujících, zahradnických a jiných činností. Aktivním sousedským spolužitím, komunikací a spoluprací zvyšujeme bezpečnost v naší
městské části a v neposlední řadě spolupracujeme i s místním úřadem při iniciování či podpoře opatření zvyšujících kvalitu života
v Kolovratech.
Vaše sdružení nese jméno lesoparku Prknovka,
kde donedávna sídlila skautská organizace,
která pořádala mezinárodní tábory. Jak vnímáte
prodej tohoto území soukromému majiteli?
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Je škoda, že se nepodařilo zajistit využívání
tohoto ideálního místa pro tradiční skautskou
činnost i do budoucnosti. Proto je naším sousedským zájmem, aby původní charakter lesoparku
byl zachován i novým majitelem areálu. Probíhající přímá komunikace našeho sdružení
s novým majitelem, navíc ve spolupráci se starostou Kolovrat, svědčí o ochotě sdílet a respektovat tento zájem.

S manželkou Dagmar na plese ČVUT

V Kolovratech žijete od roku 2004. Tato městská
část se za poslední čtvrtstoletí proměnila ze zanedbané obce na okraji Prahy v místo, kde je
radost žít. Také nové vedení věnuje rozvoji Kolovrat velkou pozornost. V loňském roce se například uskutečnilo setkání s odborníky
v oblasti životního prostředí, jehož hostem jste
byl i vy. Jak hodnotíte rozvoj této městské části
ze svého pohledu?
Kolovraty se díky vývoji v posledních deseti
patnácti letech vskutku staly obcí nabízející
velmi dobré podmínky pro život svých občanů.
Regionální atraktivitě Kolovrat odpovídá i stálý
růst obce přílivem nových rodin. Je proto důležité současnou kvalitu života zachovat i do budoucnosti. K tomu bude - podobně jako třeba
ve Švýcarsku - potřebná i aktivní součinnost občanů s vedením obce při vytváření budoucího
charakteru obce. Současné zastupitelstvo, které
iniciativně připravuje výhledový plán rozvoje
Kolovrat, se o tuto spolupráci s občany komunikačně snaží.
Oblasti potřebného zaměření vidím jednak
v nutnosti odstranit znečistění ovzduší v zimních
měsících vlivem několika domácích zdrojů škodlivých emisí z vytápění v uhelných kotlech, a rovněž vyřešení ekologicky i ekonomicky přijatelného způsobu protipovodňové ochrany Kolovrat ve spolupráci s okolními municipalitami.
V oblasti dopravy je to zajištění zmírnění hluku
z připravovaného dokončení městského okruhu
a prosazení zeleně kolem této komunikace.
Můžete z pohledu odborníka na životní prostředí a zároveň obyvatele Kolovrat zhodnotit
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ
stav životního prostředí v naší městské části?
Co byste pochválil a co doporučíte změnit?
Stav životního prostředí v Kolovratech je s výjimkou čistoty ovzduší, hlavně během zimního
období, na slušné úrovni. Velmi dobře funguje
sběr odpadu a péče o zeleň jak v obci, tak v blízkém okolí. V obci je rozumná hladina hluku,
ovšem s výjimkou čističky odpadních vod.
Za snahu prosazovat ochranu životního prostředí je namístě současnému vedení obce poděkovat. O potřebě zlepšit sezónní čistotu
ovzduší přechodem na čistší způsob topení jsem
se již zmínil. Občas vázne odpovědnost developerů za udržování čistoty příjezdových cest na
stavbu, a to způsobuje nežádoucí prašnost.
Vázne dopravní průchodnost směrem na Uhříněves, což vede k dopravním zácpám a zvyšuje
i hladinu emisí.

Máte bohaté životní zkušenosti. Když porovnáte
postoj místních občanů k ekologii s prostředím
Švýcarska, kde jste dlouhodobě žil, v čem bychom se mohli inspirovat?
Ve srovnání s českým prostředím je vztah Švýcarů ke své obci výrazně propojenější. Převažuje
osobní angažovanost ve prospěch komunity, občané dbají na dodržování pravidel soužití včetně
důležité ochrany a péče o životní prostředí.
Upozorňování na případné přestupky spoluobčanů v rámci udržování společné kvality života
v obci není nic výjimečného. Je to dáno i tím, že
občané spolurozhodují o vývoji ve své komunitě,
schvalují prostřednictvím referend projekty,
které převážně financují z daňových příjmů
obce, a mají tak zájem o udržování jejich funkčnosti. Tím se u občanů propojuje osobní a veřejný „princip správného hospodáře“.

V Kolovratech se dlouhou dobu plánuje vybudování suchého poldru jako ochrany proti povodním z Říčanského potoka. Bohužel je stále
pouze na papíře. V čem byste spatřoval hlavní
přínosy zbudování suchého poldru v Kolovratech?
Realizace suchého poldru by přinesla účinné
a nízkonákladové, a současně rychle implementovatelné potřebné protipovodňové opatření
pro Kolovraty a oblasti ležící směrem k Praze
včetně Rokytky. Prostor mezi Říčany a Kolovraty je vhodný pro toto opatření. Této přirozené zádržné kapacitě bych dával přednost před
zádržnými hrázemi.

Blanka Oujezdská,
Mgr. Stanislava Bartošová
foto z rodinného alba: archiv Petra Kalaše
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ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

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

ee

m

Smíme-li nahlédnout do vašeho diáře, jaké důležité pracovní úkoly stojí před vámi?
Vedle několika zahraničních cest v příštích
týdnech za účelem zastoupení ČR na konferencích či pracovních jednáních, namátkou Izrael,
Egypt, Švýcarsko, Mexiko City, Bonn, se soustřeďuji mimo jiné například na podporu programů „chytrých měst“ neboli Smart Cities.
Dále mohu zmínit zavádění čisté mobility,
včetně elektromobility, agendu klimatických
změn, odpadovou problematiku včetně tzv. oběhového hospodářství, podporu zavádění inovativních ekotechnologií nebo součinnost s Radou
vlády pro udržitelný rozvoj na Úřadu předsedy
vlády při přípravě Implementačního plánu Strategie udržitelného vývoje ČR 2030.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

slí
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Jak se díváte na současné dotační akce ke zlepšení životního prostředí jako Kotlíkové dotace
či Dešťovka? Jsou podle vás dostatečné, nebo by
měl stát a obce občany motivovat i jinak?
Dotační programy Ministerstva životního
prostředí jako Zelená úsporám, Nová zelená
úsporám či Kotlíkové dotace výrazně přispěly ke
snížení energetické spotřeby v domácnostech
a k snižování lokálních emisí. Podobně pozitivní
efekt lze pozorovat na velkém zájmu o dotace
v rámci programu Dešťovka. Role dotací je
ovšem časově omezená a slouží k podpoře počátečního přechodu na úspornější profil v oblastech energie a vody. V zahraničí se používají pro
stejný úsporný záměr finanční mechanismy, například zdaňování spalování emisně bohatých
paliv či dražší cena energie.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

my

Dlouhodobě se zabýváte změnou klimatu. Je to
celosvětový problém a řeší se na mezinárodní
úrovni. Ale pokud se zeptá kterýkoli obyvatel
naší městské části, co on sám může proti tomu
dělat, co byste mu doporučil?
Oblast klimatických změn vyžaduje dvě související reakce: adaptaci na tyto změny a opatření k postupnému snižování, neboli mitigaci
emisí skleníkových plynů, které způsobují růst
planetární teploty, a tím přispívají ke klimatic-

kým změnám. Protože CO2 vzniká spalováním
paliv při výrobě elektřiny a tepla, nejúčinnější
opatření ke snižování emisí CO2 na osobní
úrovni je snižování jejich spotřeby. Tedy šetření
energii jak elektrické, tak tepelné a zvyšování
účinnosti jejich využití. Uvedu některé příklady
těchto opatření. Je to zateplování domů, přechod na čistší zdroj energie, nepřetápění domácností, sprchování, užívání domácích spotřebičů
vyšší třídy, vypínání nepotřebných světel či používání hromadné dopravy. Je třeba dodat, že
těmito opatřeními nemusí utrpět komfort bydlení.

kol

o g ic k y

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

KNIHOVNA S INFOCENTREM
Malé rytíře Řádu čtenářského
obdaroval spisovatel svoji knihou
Těsně před prázdninami byli kolovratští prvňáci slavnostně pasováni na rytíře
a rytířky Řádu čtenářského. Velmoži Mladotovi, který na chvíli vystoupil
z dávné historie, hravě dokázali, že si dovedou poradit s textem a že si titul
opravdu zaslouží.

Deskovky, české knihy posvěcené
kardinálem a další novinky v knihovně
Stejně jako komiksy, patří do dnešních knihoven i stolní neboli deskové
hry. Bezmála tucet takových jsme nedávno pořídili i pro naše čtenáře. Děti
i dospělí si je mohou zahrát i v knihovně a přitom nemusí být ani mezi registrovanými čtenáři.
Další novinkou jsou tři desítky knih z projektu Česká knihovna 2017, což
je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a české ilustrované beletrie pro děti a mládež.
Mluví se sice o nákupu, ale knihovny dostaly možnost pořídit tituly v hodnotě
6 500 Kč zdarma. Nonsensové veršíky i obrázky a všudypřítomný komiks najdou děti v obří knize Doktor Racek aneb Cesta kolem světa za 31 písmen.
Na oceněného hravého průvodce moderním uměním s názvem Proč obrazy
nepotřebují názvy navazují příběhy českého výtvarného umění, tedy Průvodce neklidným územím. Pro ty nejmenší máme 12 ukolébavek, které se
vejdou do krabičky, a kapesní formát mají i biblické minipříběhy. Tyto útlé
knížky, opět s komiksovými prvky, posvětil dokonce sám kardinál Duka.

Malým čtenářům věnoval knihu Lapálie v Lampálii její autor Martin Šinkovský. Děti si mohly poslechnout začátek příběhu a domyslet si konec, ale také
domalovat předkreslené obrázky od ilustrátora knihy, který si říká Ticho 762.
Na závěr slavnosti se pak školáci mohli podívat do útrob Bibliobusu pražské
Městské knihovny.
-ouj-

Děti prožily Noc s Andersenem ve
světě komiksů a s hrdiny Čtyřlístku
Letošním tématem Noci s Andersenem byl dětmi oblíbený komiks Čtyřlístek.
Malí spáči přišli v kostýmech svých oblíbených hrdinů a noc měla tak tu správnou atmosféru.

Pravidelní návštěvníci vědí, že každý měsíc je v prostorách knihovny nová
výstava. O prázdninách to byly výtvarné práce dětí z posledních pěti ročníků
mezinárodní soutěže LIDICE. Tento projekt letos slavil už 45 let od svého
vzniku. Září měli i letos zamluvené pro svojí výstavu členové fotoklubu Nekázanka. Ale i v dalších dvou měsících budou k vidění fotografie. V prosinci
je pak v plánu výroční výstava obrazů mladého výtvarníka Aleše Kovárny.
S dětmi si knihovnice i hosté večera povídali o stavbě komiksu a o jeho historii. Děti už vědí, jaké komiksy se čtou ve světě a jaké u nás v Čechách. Také
se dozvěděly, jaké příběhy obsahoval Čtyřlístek v letech devadesátých a co
v něm najdeme dnes.
Poté si děti vyráběly vlastní komiksy, vybarvovaly si „čtyřlístkovské“ omalovánky, dokreslovaly nedokončené příběhy a luštily pohádkovou křížovku. Před
půlnocí, kdy se děti ukládaly ke spánku, přišel tajný host, pan učitel Vojtěch
Zadražil ze zdejší základní školy, a přečetl dětem pohádku na dobrou noc.
Ráno před rozloučením si všichni připili dětským šampaňským na úspěšné přespání v knihovně. Domů si děti odnesly pár čísel Čtyřlístku. Děkujeme všem
rodičům za mnoho dobrot, které dětem na Noc s Andersenem přibalili, a také
panu učiteli Vojtěchu Zadražilovi za milou návštěvu.
Petra Homolková

Literární večer se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
A co se chystá v nejbližších dnech? Při příležitosti Týdne knihoven budou
i letos oceněni největší čtenáři. Pětice dětí a dospělých se může setkat se
spisovatelkou Martinou Bittnerovou, a to v úterý 3. října v 18 hodin. Literární večer není pouze pro oceněné čtenáře, ale pro všechny, kteří mají rádi
autorské čtení.
Knihovna s infocentrem rozšiřuje svoje služby i v dalších oblastech. Brzy
svým návštěvníkům nabídneme ověřování dokumentů neboli vidimaci a legalizaci. Rádi bychom i nadále zůstali knihovnou, která dle hodnocení metodičky Táni Janáčkové z Městské knihovny patří k těm nejlepším v regionu
Praha.
Blanka Oujezdská
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ŽIVOTNÍ STYL

Při tréninku šidím volné dny a přidávám si, říká Vlaďka Krásová,
naše jediná profesionální závodnice v Bikini Fitness
Postavit se na molo nejvyšší soutěže
Olympia v Las Vegas – to byl sen
Vlaďky Krásové z Kolovrat. Trenérce
fitness se nakonec podařilo dosáhnout této mety celkem třikrát.

Podle příjmení máte krásu „v popisu práce“.
Ovlivnilo to i vaše rozhodnutí věnovat se bodybuildingu v kombinaci s předváděním dokonale
vypracované postavy na soutěžích?
Děkuji za kompliment. Už jako dítě jsem
sportovala, plavala, hrála volejbal, chodila na aerobik, no a bodybuilding přišel v návaznosti na
tyto aktivity. Když byla před sedmi lety vyhlášená
kategorie „bikini“, rozhodla jsem se to zkusit.
Popravdě, stálo to za to – výsledkem bylo absolutní vítězství Mistrovství České republiky,
Mistrovství Čech a další úspěchy.

Absolutním vrcholem a srdcovým zážitkem jsou
každopádně tři účasti na profesionální Olympii
v Las Vegas.
Jste naše jediná profesionální závodnice v kategorii Bikiny fitness. Co se v této soutěži hodnotí?
Hodnotí se souměrnost postavy, ale přitom je
důležité, že je u této kategorie zachována ženskost. Pro dobré umístění rozhodně není žádoucí
mít na sobě masu svalů jako v klasické kulturistice. Před objevením Bikini Fitness jsem se příležitostně věnovala fotomodelingu a dá se tedy
říct, že tahle kategorie byla logickým vyústěním.
Jak náročná je příprava na soutěž?
Je to celkem monotónní; trénuji každý den
dvoufázově, přičemž jeden trénink trvá asi hodinu. Na regeneraci mám vyhrazený čtvrtek a neděli, ale v tom trochu podvádím. Volné dny
„šidím“ a přidávám si. Třeba jen kardio, ale
nějak neumím úplně vypustit.

potřetí za sebou na Olympii. Moje příprava je ale
úplně stejná jako na každý jiný závod, tedy stále
intenzivní. Trénuji dvoufázově šest dní v týdnu.
Trénink mám rozdělený podle partií, každý den
se věnuji jiné části těla.
Prozraďte, jak trénink vypadá v praxi.
V pondělí je to posilování paží, prsních a břišních svalů, aerobní trénink, například běh nebo
jakákoliv kardio činnost. V úterý přijdou na řadu
nohy a lýtka a také zařazuji kardio trénink. Ve
středu posiluji záda, ramena, břišní svaly a opět
přidám kardio.
Ve čtvrtek mám volný den a čas na regeneraci.
V pátek je opět stejný trénink jako v pondělí
a v sobotu to samé jako v úterý. V neděli mám
opět volný den s regenerací.
Následuje pondělní trénink, kdy se trénují
stejné partie jako ve středu předchozího týdne,
tedy záda, ramena, břišní svaly a kardio. Tréninkový plán probíhá dle tohoto systému cyklicky
s tím, že volné dny bez tréninku jsou vždy čtvrtky
a neděle.
Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že bez správného jídelníčku by byl úspěch jen poloviční. Jaké
stravovací zásady musíte dodržovat?
Záleží na fázi přípravy. Nejlíp můj jídelníček
rozhodně vypadá večer po závodech a pak ještě
den po soutěži. To se člověk nehlídá a odmění
se. Jinak ale dodržuju poctivě dietu – maso, rýže,
zelenina, ryby.

Čím vás svět fitness studií okouzlil?
Svojí krásou. Sport je moje celoživotní láska,
znamená pro mě opravdu hrozně moc; neuvěřitelně mě naplňuje. Vždycky jsem se v životě
nějak „hýbala“, ale ten skutečný zlom přišel před
10 lety, kdy jsem vstoupila do posilovny, a ta mně
učarovala. Uvědomila jsem si možnost měnit
svoje tělo, schopnost neustále se zlepšovat a vědomě držet svoji formu pod kontrolou.

Jste trenérkou fitness a vedete semináře, kde radíte ženám i mužům, jak dostat své tělo do formy.
Vašimi radami se řídí i adepti v soutěžích Bikini
fitness. Jaké musí mít uchazeč předpoklady?
V první řadě ho musí sport a vše kolem něj
bavit. Je to jako se vším ostatním – když je práce
zároveň koníčkem, výsledky jsou vidět. Jsem
hodně komunikativní člověk a práce s lidmi mě
baví. Moc ráda předávám zkušenosti a pomáhám
lidem. Když pak vidím výsledky na svých klientech, těší mě to dvojnásobně.

Kdy jste se rozhodla věnovat se tomuto sportu
profesionálně?
Po EVLS Prague Pro 2012, což je největší evropský festival síly, bodybuildingu a fitness, nastal zlom – dostala jsem se mezi profíky a získala
profesionální kartu! Nástup mezi světovou profesionální konkurenci však ze začátku rozhodně
nebyl procházkou růžovým sadem. Stále víc jsem
si uvědomovala, jak nutná je pevná vůle a motivace. Mojí motivací s velkým M byla touha postavit se na prkna nejvyšší soutěže Olympia v Las
Vegas. Takže mě čekala další dřina a odříkání.

Vystudovala jste obor diplomacie na Univerzitě
mezinárodních vztahů. Pomáhá vám diplomacie
i ve vaší sportovní kariéře?
Ano pomáhá. Rozhodla jsem se zúročit svoje
vzdělání a mimo jiné kandiduji do parlamentních
voleb.

Na vašich webových stránkách je dlouhý seznam
úspěchů na tuzemských i mezinárodních soutěžích. Který je pro vás nejcennější?
Ještě v amatérech to bylo určitě vítězství na
Arnold Classic ve Španělsku v srpnu 2012 a pak
v říjnu vítězství na EVLS Prague Pro v přidružené kategorii Olympia Amateur Bikini. Díky
těmto výsledkům jsem získala „profi“ kartu. Na
profesionální scéně si cením vítězství na EVLS
Prague Pro 2013, kdy krásný výsledek podtrhla
ještě energie, která šla z domácího publika.

Vládne mezi děvčaty na soutěžích rivalita anebo
se zadaří navázat i přátelské vztahy?
Já o rivalitě nemůžu mluvit. Samozřejmě, že
každá by chtěla vyhrát, každá do toho dá maximum, ale zároveň si navzájem pomůžeme
a máme mezi sebou přátelské a hezké vztahy.
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Udržovat se ve formě stojí velké úsilí a odříkání.
Jak vypadá váš denní či týdenní režim?
Nesmírně si vážím toho, co jsem dokázala.
Zvláště to, že se mi povedlo kvalifikovat se již

V jaké nejbližší soutěži vám budeme držet
palce?
To se nechte překvapit…
Blanka Oujezdská

Více se o Vlaďce a jejích aktivitách dozvíte na
webu vladkakrasova.com nebo na FB Vladimira Krasova IFBB PRO BIKINI a na instagramu Vlaďka Krásová

SPORT

Fotbalový oddíl přivítá nové hráče
od ročníku narození 2012 a také trenéry

Maestro Club hledá hráče
nohejbalu a volejbalu

V srpnu se rozeběhly soutěže mužů dalšího ročníku. Mužstvo „A“
splnilo cíl a nastupuje v 1. A třídě. První dva zápasy bodový zisk
však nepřinesly, a tak zatím čekáme na radost z prvních
mistrovských bodů. Béčko se v prvních dvou zápasech potýkalo
s nedostatkem hráčů, hodně jich ještě bylo na dovolených.
Týmy mládeže ještě nezačaly hrát soutěžní zápasy. Zatím hráči absolvovali tradiční letní soustředění v prostředí Krkonoš. Starší žáci a oba týmy dorostu na Smejkalce, mladší žáci a přípravky
v Lánově.
Nohejbalový oddíl MAESTRO CLUBU
Kolovraty hledá nohejbalisty, kteří budou za
klub hrát 4. třídu pražské soutěže. Přijďte se
podívat na trénink každé úterý (19,30 – 21
hod.) a čtvrtek (19 – 21 hod.) v tělocvičně ZŠ
Kolovraty (od 3. října 2017). Více informací
u Petra Součka: soucek@maestroclub.cz, tel.
604 695 462.
Volejbalistky a volejbalisté MAESTRO
CLUBU Kolovraty hledají další spoluhráče
na šestkový volejbal. Přijďte si nezávazně
zahrát. Tréninky jsou každou neděli od 18
hodin v tělocvičně ZŠ Kolovraty. Více informací u Honzy Růžičky na tel. 724 009 826
nebo na adrese jan.ruzicka@gmail.com.
Těšíme se na Vás!
www.maestroclub.cz

Rozpisy podzimních zápasů můžete sledovat na webových stránkách. Vysíláme do mládežnických
soutěží celkem sedm týmů, navíc nejmladší děti trénují v MINIpřípravce a účastní se turnajů vrstevníků z klubů z Prahy a okolí.

Karolína Nováčková
se stala vítězkou turnaje
Mladí tenisté z TK SPORT KOLOVRATY zaznamenali další velký úspěch.
V polovině června se vítězkou mezinárodního turnaje TE 3 do 16 let v Hrádku nad
Nisou stala čtrnáctiletá Karolína Nováčková.
Ve finále porazila Němku Lauru Isabel Putz
4:6, 6:0 a 6:4. Gratulace patří nejen samotné
hráčce, ale i její trenérce Haně Vlastníkové.
-red-

Rádi v našich řadách přivítáme nové hráče ve všech kategoriích, a to od ročníku narození 2012.
Přijďte se podívat na trénink, můžete si fotbal vyzkoušet a zapojit se do pravidelné činnosti. Hledáme
i nové trenéry a asistenty mládeže k rozšíření realizačních týmů jednotlivých mužstev.
Tomáš Reitmeier

www.sokolkolovraty.cz

• www.facebook.com/sokolkolovraty.cz
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SPORT / DNY PLNÉ ZDRAVÍ
Studio Sport vykročilo do nové sezóny

STUDIO
SPORT

Volejbalistky Studia Sport absolvovaly náročné
soustředění v jihočeské Růžené už pošestnácté.
Bylo to hodně dřiny, zvlášť po prázdninách, ale
taky hodně legrace a zábavy.

Trenérky a trenéři připravili na všechny dny celodenní program, který zahrnoval fyzickou přípravu, nácvik individuálních herních činností i procvičení
herních prvků družstva. Součástí programu byla i část cyklistická a také veslařská. Zkrátka bylo pořád co dělat, počasí
přálo a nemohl chybět táborový oheň s kytarou. Zajímavostí byla určitě tisková konference v lese, na které mohly dívky
pokládat dotazy i předsedovi Českého volejbalového svazu Markovi Pakostovi
a české reprezentantce Veronice Dostálové, bývalé kapitánce Studia Sport, kteří
Jak trenérka předvede...
s námi část soustředění absolvovali.
Pak už následovala Velká cena Prahy mladších i starších žákyň na kurtech Meteoru v Libni. Teď nás čekají kvalifikační turnaje a potom soutěže
Přeboru Prahy. Studio Sport přihlásilo rekordních 8 týmů ve 4 kategoriích
od minivolejbalu až po kadetky.

Na soustředění v jihočeské Růžené

A naše cíle? „Jako každý rok chceme získat aspoň jednu medaili a postoupit na Mistrovství republiky v některé z kategorií. Udělali jsme pro to
v přípravě všechno,“ hodnotí šéftrenérka Studia Sport Daniela Baumruková. A nutno připomenout, že ve zmíněných kategoriích dívek patří
dlouhá léta Studio Sport mezi tři nejlepší pražské kluby.

Večer u táboráku

PaedDr. Jiří Baumruk, předseda klubu
www.studio-sport.cz
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INZERCE





Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí – pátek 08.00 – 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824 (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
• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií
• Výřezy diamantovou pilou
• Výroba izolačních skel
• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
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– různé tloušťky, barvy, vzory!
• Pískování skel, lepení skel UV lampou
• 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
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