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reportážPrvní KOL-OR-BĚH se vydařil 

…v loňském roce uplynulo přesně 20 let od doby, kdy v naší městské části začaly 
ordinovat lékařky MUDr. Hana Božinovová (praktický lékař), MUDr. Milada 
Czinnerová (dětský lékař) a MUDr. Ludmila Žižková (zubní lékař). 

Ordinace zubní lékařky byla nejdříve umístěna ve víceúčelové budově na Parkáně, ale 
později byla přestěhována do obecních prostor tzv. Pudilova statku. Od května roku 2006  
sídlí zubní ordinace v areálu U Donáta. Praktická i dětská lékařka ordinují od počátku ve 
víceúčelové budově Na Parkáně.

víte, že...

Přestože jarní počasí letošního roku dlouho připomínalo spíše zimu, druhá 
dubnová neděle, během které se konal orientační běh Občanského sdružení Naše 
Kolovraty, se opravdu vydařila. Po nebi se sice v dálce honily šedivé mraky, ale na 
účastníky běhu nespadla ani kapička natož sněhová vločka, kterých bylo toto jaro 
opravdu požehnaně. Ke konci závodu vysvitlo i slunce.

V devět hodin ráno bylo už na startu rušno. Poslední soutěžící vybíhali na trať po desáté 
hodině. Závodu se zúčastnilo 34 hlídek, celkově přes 70 závodníků. Výsledky se vyhlašovaly 
v 11 hodin, a i když závodníci na vyhlášení nečekali dlouho, zvláště děti ocenily umístění cíle 
na hřišti s mnohými atrakcemi, např. nedávno opravenou lanovkou.

Trasa pro děti a rodiny měřila při optimálním průběhu 2,5 km, pro dospělé asi 3 km.              
Na dlouhé trati bylo devět (na krátké sedm) kontrol s otázkami, které se týkaly Kolovrat. 
Uměli byste například odpovědět na otázku: Podle čeho byla nazvaná Prknovka? Mohli jste 
si vybrat ze tří možností: a) podle učitele Františka Prkna, b) podle konstrukce hlavní 
budovy, c) podle nedalekého rybníka. 

Závodilo se ve třech kategoriích: rodiny s dětmi, děti do 15 let (samostatně i ve dvojicích 
nebo trojicích) a všichni ostatní od 15 let výše. Nejpočetněji byla obsazena kategorie rodin 
s dětmi. Některé sportovně založené děti, kterým ještě nebylo 15 let, však projevily přání 
závodit právě v kategorii od 15 let výše, protože jim dětská trať připadala krátká.                              
A organizátoři těmto malým nadšencům rádi vyhověli.

Terén byl po předchozím dešti místy poněkud rozbahněný, ale dobře vybavení běžci          
se ničeho nezalekli a podle „nafasované“ mapky dorazili bezchybně do cíle. Tam se všichni 
účastníci posilnili drobným občerstvením, dostali diplom a vítězové navíc hodnotné ceny. 
Dobrá nálada, hezký zážitek a zdravě rozprouděná krev v těle byly odměnou pro každého 
účastníka.

Děkujeme všem šikovným pořadatelům i účastníkům a těšíme se příští rok na viděnou!
  -cat-

Jádro občanského sdružení Naše Kolovraty tvoří lidé, kteří byli u zrodu hnutí 
založeného pro podporu bývalého ředitele ZŠ Kolovraty Mgr. Pavla Bednáře. Je proto 
logické, že první rozhovor v našem občasníku bude věnovaný právě jemu. 

Mgr. Pavel Bednář působí v současné době jako ředitel I. základní školy v Říčanech.              
Do Kolovrat se přesto často a rád vrací. Strávil zde dlouhá léta, a to nejen jako ředitel 
základní školy, ale i jako obyvatel této městské části. Položili jsme mu dvě stručné 
otázky a dostali jsme odpověď, jejíž plnou verzi uvádíme na našich webových 
stránkách www.nasekolobvraty.cz. Pro omezený rozsah občasníku jsme jeho odpověď 
zkrátili.

Co se vám vybaví při vzpomínce na léta strávená v Kolovratech?
Bylo to krásných jedenáct let. Dnes s odstupem času nahlížím na „kolovratskou etapu“ 

jako na dosti podstatnou část mého osobního i profesního života. Často si vzpomenu                 
na začátky. Bylo to období „zlaté nevědomosti“, kdy jsem si všechno řešil sám, většinou 
intuitivně. Také si občas vzpomenu na závěr mého působení v Kolovratech, na dobu, kdy 
jsem si řekl, že bych si konečně po těch jedenácti letech zasloužil trochu odfrknout. Že to 
bude tak osudové odfrknutí, to by mě ani ve snu nenapadlo.  

Při své každodenní cestě na nádraží potkávám bývalé kolovratské žáky a žačky, dnes 
studenty říčanských gymnázií nebo druhého stupně říčanských základních škol. Nikdy 
nezapomeneme při pozdravu na úsměv. Znamená to, že ještě nás cosi spojuje…                          
No a v poslední době mě potěšil zájem kolovratských rodičů umístit děti na druhý stupeň              
I. ZŠ Říčany, ať už do třídy s rozšířenou výukou matematiky či do běžné třídy.

Přidáte nějaký osobní vzkaz do Kolovrat?
Přátelé, kdo mě  znáte déle, víte, že jsem spíše konzervativní. Pokud přistoupím ke změně, 

tak ji připravuji dlouho, aby dopady na okolí byly únosné. Někdy se ale situace vyvíjí tak 
překotně a nepříjemně, že je třeba zareagovat radikálně a rychle. Přesně to se mi přihodilo. 
Je to však ohromná zkušenost a především pro mě dobré znamení, že jsem něčeho 
takového vůbec schopen.

Vy, členové nového sdružení, máte na rozdíl ode mne více času. Jste mladší a schopnější 
a navíc směřujete k něčemu, co má hluboký společenský význam. Zkrátka vím, že se vám to 
podaří. Spolupracovat s Vámi byla pro mne čest a požitek. Díky. Ani nevíte, jaká jste pro mě 
inspirace.  -cat-

rozhovor
ředitele školy Pavla Bednáře

 Osudové odfrknutí bývalého 
   

pozvánky

úvodProgramové prohlášení
Kolovraty máme rádi; žijeme tady, využíváme krásné okolní přírody a všeho, co zde 

bylo doposud vybudováno. Kolovraty jsou sice součástí Prahy, ale stále si uchovávají 
charakter vesnice, kde o sobě lidé vědí a zdraví se na ulici. To je součást výjimečnosti 
místa, ve kterém žijeme. Člověku je dobře tam, kde kromě spolehlivých služeb a infra-       
struktury vnímá i zdravé vztahy mezi lidmi, kde funguje komunikace na všech 
úrovních, kde se lidé rádi setkávají.

Tyto hodnoty, které spoluutvářejí kvalitu života občanů, nejsou samozřejmostí a je třeba 
o ně pečovat. V posledních letech však v naší obci vnímáme de�cit v péči o hmotné                             
i vztahové hodnoty. Péče o ně je v rukou vedení obce, ale do jisté míry je i záležitostí všech 
občanů. 

S touto myšlenkou vzniklo také otevřené Občanské sdružení Naše Kolovraty, které jsme 
založili v roce 2013. U jeho zrodu stála stejnojmenná občanská iniciativa na podporu 
bývalého ředitele kolovratské Základní školy Pavla Bednáře. Postupně jsme objevili řadu 
dalších témat, která nás v současných Kolovratech trápí a která chceme změnit.

Jako občanské sdružení můžeme a budeme pořádat nejrůznější akce přispívající                         
k setkávání občanů. V řadě zmíněných oblastí však v současné situaci můžeme pouze apelo-
vat na vedení obce, které je jediným orgánem s výkonnou mocí. Naše dosavadní zkušenost 
však nedává velkou naději, že tím lze něčeho dosáhnout.

V příštích komunálních volbách proto chceme usilovat o vaši důvěru, abychom                   
v rámci vedení obce mohli realizovat tyto záměry. Chceme vrátit vedení obce a radnici 
důvěru občanů. Chceme Kolovraty, ve kterých se bude dobře žít. S vaší důvěrou                                     
a mandátem je změna možná.

        Kultura na dosah

Vydává Občanské sdružení Naše Kolovraty

Pane řediteli, jak se vám dnes daří?  
Mám se dobře a práce mě baví. Potkal jsem nové lidi z oboru, kteří mají podobné názory 

na řešení problematiky ve školství jako já. Pokračuji ve velmi podobné práci, pouze na jiném 
působišti. Říkám velmi podobné, protože nějaké rozdíly tu přeci jen jsou. Škola je mnohem 
větší, počet žáků a zaměstnanců je téměř dvojnásobný. Na velkou část administrativy mám 
dvě zástupkyně, na účetní a �nanční operace hospodářku. Mohu se tak věnovat věcem pro 
chod školy podstatným. 

Vlastně by se dalo říci, že jsem nastoupil do dobře rozjetého vlaku, jen tu a tam „vychy-
távám“ drobné problémy během jízdy. Velmi často spolupracuji se školským odborem, 
místostarostkou i ostatními řediteli; zkrátka je to tady dost akční.

 Vydává Občanské sdružení Naše Kolovraty, nulté číslo.  Praha - Kolovraty, 
IČO 01549561. Vyšlo 24. 5. 2013 v Praze - Kolovratech. 

Kontaktní adresa: info@nasekolovraty.cz, www.nasekolovraty.cz

25.5. od 9,30 hod. - Cesta Kocoura Mikeše - 9. ročník pochodu z Hrusic do Říčan
26.5. od  9 do 16 hod. - Rozkvetlý Štiřín - parkem provází Václav Větvička
29.5. od 20 hod. - Koncert newgrassové kapely Roberta Křesťana Druhá tráva - MěKS Říčany
do 31.5. - S paletou na cestách, výstava Magdeleny Michelfeitové - Infocentrum Kolovraty
1.6. od 14 hod. - Dětský den v Kolovratech - víceúčelové hřiště v Kolovratech
do 2.6. - Výstava obrazů Zdeňka Rybky - Muzeum Uhříněves



Některých bývalých i současných představitelů obce jsme se zeptali, jaký je jejich 
vztah k Infocentru s knihovnou a co si myslí o jeho situaci. Jak vzpomínají na svoje 
působení v Infocentru, prozradily také dvě předchozí vedoucí tohoto zařízení. 

Přeji si, aby Infocentrum bylo i nadále místem 
setkávání, říká bývalý starosta Marek Ovečka

Myslím, že stojí za to si připomenout,  jak a proč Kolovratské infocentrum vzniklo. Od roku 
1990 probíhala rozsáhlá přestavba naší obce ze zanedbané vesnice na městskou část tak, jak 
ji známe dnes. A ruku v ruce s technickou přestavbou usilovalo tehdejší vedení obce o rozvoj 
místní kultury a hledalo způsob zakotvení a podpory nejrůznějších občanských aktivit. Tak 
vzniklo Infocentrum jako místo setkávání lidí i nejrůznějších uměleckých žánrů, středisko 
vzdělávání, informovanosti a centrum občanské společnosti. Vzniklo z nadšení těch, kteří 
chtěli, aby naše obec žila.

Infocentrum záhy začalo pod vedením schopných vedoucích plnit své poslání – bylo tam 
stále živo, probíhala řada kulturních a společenských akcí, k Infocentru byla připojena 
knihovna, veřejný internet, k povinnostem patřilo vydávání Kolovratského zpravodaje                  
a měsíčníku či poskytování informací pro místní obyvatele i návštěvníky... 
   A moje velké přání je, aby to tak bylo i nadále. Aby Kolovratské infocentrum zůstalo místem, 
které každého osloví svou atmosférou, vstřícnými a aktivními pracovníky, kteří s fantazií 
připravují a uskutečňují nejrůznější setkání a  kulturní akce.
   Chybou by bylo, kdyby se z Infocentra stala pouze obecní knihovna s omezenou výpůjční 
dobou, ale bez inspirujícího a motivujícího záměru. A taky bez širokého okruhu 
dobrovolníků, kteří jsou nepostradatelní všude tam, kde se něco přitažlivého děje.

Jedním z oslovených představitelů obce byl místostarosta Mgr. Pavel Ondroušek, 
který má chod Infocentra v současné době na starosti. Ve své písemné odpovědi však 
odmítl Občanskému sdružení Naše Kolovraty na položené otázky odpovědět. 
Současně vyslovil svůj nesouhlas s tím, aby jakékoliv jeho vyjádření bylo zveřejněno 
na webových stránkách sdružení, v jeho zpravodaji nebo v jiných médiích, která 
občanské sdružení používá nebo bude používat. Přestože se nám zdá tento postup 
zastupitele MČ Praha – Kolovraty poněkud nestandardní, budeme jej respektovat. 

Infocentrum zůstane vstupní bránou do Kolovrat, 
věří Blanka Oujezdská

V Infocentru s knihovnou jsem prožila nádherných sedm let, na které moc ráda 
vzpomínám. Vžít se do potřeb návštěvníků a navázat na zavedené akce nebylo těžké, 
protože podobnou práci jsem dělala celý život. Navíc toto zařízení bylo skvěle nastartováno 
díky bývalému starostovi Ing. Marku Ovečkovi. Velkou zásluhu má také moje předchůdkyně 
Zdeňka Musilová a kolegové Eva Černohorská a Tomáš Bezouška, kteří infocentru vdechli 
život. 

Nikdy jsem se netajila tím, že Infocentrum lidem z Kolovrat závidím. Mít knihovnu, 
minigalerii, koncertní síň, přednáškový sál, kde se dá i cvičit i tančit, včetně dalších služeb pro 
obyvatele obce i turisty pod jednou střechou stále není běžné. A záviděli také přespolní 
návštěvníci, jimž se tajil dech nad odvážně koncipovaným nadčasovým interiérem. 

Aby se lidé cítili v Infocentru dobře a rádi se vraceli za vzděláním či uměleckým zážitkem, 
bylo důležité jim naslouchat a nechat se inspirovat jejich nápady. A pak už jen stačilo najít 
pro výstavu, přednášku či kurz volný termín v diáři a nehledět na čas. Vždyť v kultuře                          
se začíná pracovat, když ostatní končí. Věřím, že moji následovníci přijdou s dalšími nápady, 
jak nabídku akcí a služeb ještě více rozšířit, aby Infocentrum s knihovnou bylo stále vstupní 
bránou do Kolovrat a srdcem celé obce.

Poprosili jsme také současnou vedoucí Ing. Janu Novodvorskou, aby se podělila                       
se čtenáři o své zkušenosti z nového pracoviště. Zde je její stručná odpověď: Popravdě 
musím říci, že Infocentrum s knihovnou v Kolovratech je pro mne natolik srdeční 
záležitostí, že se to nedá shrnout pouze do několika vět.

zajímá náso násCo je naším cílem?

témaInfocentrum s knihovnou

z historieProměna hospody v infocentrum

Chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti v Kolovratech a v Lipanech.

Chceme rozvíjet volnočasové aktivity v obci – (spolu)pořádat sportovní, kulturní
a společenské akce zvláště se zaměřením na rodiny s dětmi a mládež.

Chceme, aby kolovratské Infocentrum s knihovnou bylo opět místem setkávání, 
sdílení, vzdělávání a kulturního života obce. Chceme do této instituce vrátit život 
tak, aby naplňovala původní myšlenku, s níž byla vytvořena.

Chceme pečovat o prostředí, ve kterém žijeme: zintenzivnit údržbu a další výsadbu 
zeleně v obci a minimalizovat negativní dopady plánované výstavby dálničního 
okruhu na kvalitu života kolovratských občanů.

Chceme řešit z hlediska bezpečnosti problematická místa v dopravní struktuře obce 
(omezení rychlosti, úpravy v dopravním značení atd.).

Chceme spolupracovat na zkvalitňování výchovy a vzdělávání našich dětí na ZŠ                           
a MŠ v Kolovratech; kromě lepších ekonomických podmínek nám jde především                      
o spolupráci a sladění záměru mezi školou, rodiči a obcí.

Chceme navázat na zdejší historické a duchovní tradice a spolupracovat s těmi,                    
kdo se o udržování těchto tradic starají (kronikáři, historici ad.)

Chceme podpořit iniciativu lidí, kteří se chtějí zapojit do aktivního života v obci.

Chceme vytvořit platformy pro kvalitní informovanost občanů o dění v naší obci.

Chceme přispět k obnově otevřené a slušné komunikace mezi občany navzájem                
a zvláště mezi občany a radnicí.

Chceme starostu, který komunikuje s občany, který se zajímá o jejich názory                                
a potřeby a nebojí se otevřené diskuse.

Vzpomínky jsou stále živé, 
prozrazuje první vedoucí Zdeňka Musilová

Nemohu věřit tomu, že Infocentrum nedávno slavilo deset let od svého otevření. Rychle 
to uteklo, ale pro mě je vzpomínka na mé působení v této instituci stále velmi živá.

Byla to velmi hektická doba, která na nic a na nikoho dlouho nečekala. A tak jsem se do 
této práce vrhla po hlavě. Zadání od vedení obce znělo jasně. Dělej, co umíš, a hlavně dobře 
a naplno! Prostředí bylo tak inspirativní a zájem občanů opravdu nečekaný! Dá se říci, že to 
šlo tak nějak samo. Měla jsem štěstí na báječnou kolegyni, velmi zkušenou knihovnici Evu 
Černohorskou. Byla pro mne pravým požehnáním. Časem se k nám ještě připojil nadšený 
spolupracovník Tomáš Bezouška. A už to bylo! 

Pořádali jsme spoustu akcí. Návštěvnost byla jasným ukazatelem, jak se nám to nebo ono 
povedlo. Z mého vzpomínání to vypadá, že žádné potíže nebyly, ale tak to není. Jenom                    
po pěti letech v penzi v mé paměti už nejsou. A je to tak dobře!

Dnes už vím, že profesně to pro mě byla velmi krásná doba. Přeji Kolovratům a jeho 
Infocentru do dalších let působení mnoho štěstí a spokojenosti. Věřím, že tomu tak bude.

Z historie je známo, že hospody plnily rovněž významnou funkci informačních a osvěto-
vých center. Není proto bez zajímavosti, že na místě současného Infocentra s knihovnou                     
se téměř půldruhého století nacházel známý a oblíbený Stárkův hostinec. Vznikl před 
dvěma sty lety v menší zemědělské usedlosti čp. 20 a byl skutečně první hospodou na území 
tehdejších Kolovrat. Nedaleký starobylý Stejskalův nebo Šlingrův lokál se totiž ještě dlouho 
nacházel na území samostatných Tehoviček.

První kolovratská hospoda byla provozována v kamenném stavení, vybudovaném                          
ve druhé polovině 18. století na skalnaté terase bývalých vinic a obecních pastvin, které                    
se nacházely na tehdy pustém západním konci Kolovrat. 

V poměrně rozlehlém domě se rušný provoz výčepu často prolínal s rodinnými i hospo-
dářskými starostmi pana hostinského. To však hostům nevadilo; rádi se setkávali pod stromy 
na dvoře a štamgasti se výčepu drželi hlavně kvůli výborné kvalitě piva, svědomitě čepova-
ného z chladného skalního sklepa. Na oblíbenou nedělní partii karet se zde proto scházely                   
i známé místní osobnosti, a tak to byl opravdu VIP lokál. 

Stará hospoda však nepřežila poválečnou kolektivizační éru a její místo na starobylém 
území Viniček nyní zaujímá moderní informační a vzdělávací centrum.

za Spolek Kolowrat PhDr. František Dudek, CSc. (Kolovratský zpravodaj 3/2007)

? Otázka pro 
naše čtenáře 
Jak jste spokojeni se službami 
kolovratského Infocentra 
s knihovnou?

Uprostřed naší městské části stojí už několik let Infocentrum s knihovnou. Ti z nás, 
kteří v Kolovratech žijí trochu déle, ještě pamatují, jak se do staré budovy vcházelo         
z opačné strany, a to nikoli za kulturou ale za nákupy potravin.

Infocentrum s knihovnou vzniklo v roce 2002 z iniciativy tehdejšího starosty Ing. Marka 
Ovečky. Původní budova byla rekonstruována podle návrhu architekta Ing. Václava Maška. 
Vitráž na dveřích představující stylizovaný erb Kolovrat je dílem Zuzany Krausové a Heleny 
Halové z místního ateliéru. Návštěvníky vítal variabilní nadčasový interiér s pěti patry 
knižních regálů, s nápojovým automatem, pohodlnými sedačkami a čtecími stolky, s pěti 
počítačovými terminály, a hlavně byl všem k dispozici vstřícný a usměvavý personál.

První vedoucí této instituce byla Zdeňka Musilová a zkušenou knihovnicí Eva 
Černohorská. K nim se později připojil asistent Tomáš Bezouška. Od roku 2006 Infocentrum 
vedla Blanka Oujezdská. V roce 2009 získalo toto zařízení cenu Knihovna roku, kterou 
uděluje Ministerstvo kultury ČR. Porota ocenila, že instituce plní funkci společenského 
centra a je také kulturním klubem a galerií. V souvislosti s významnými oceněními nelze 
nezmínit druhou cenu v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí 
Zlatý erb v roce 2008. Infocentrum, k jehož povinnostem patří editování informačního 
serveru MČ Praha - Kolovraty a Lipany, získalo o rok později v téže soutěži třetí místo. 

Kolektiv knihovny měl v době svého rozkvětu čtyři zaměstnance, kteří měli celkem 1,6 
přepočteného úvazku. Pořádaly se výstavy, literární večery, přednášky, kurzy, koncerty                       
a řada dalších akcí pro všechny věkové kategorie. Podstatnou aktivitou, která přetrvává 
dodnes, je také vydávání čtvrtletníku Kolovratský zpravodaj a Kolovratského měsíčníku. 

V roce 2011 nastoupila do funkce vedoucí na základě konkurzu Ing. Jana Novodvorská                   
a knihovnicí se stala Daniela Volešáková.                                                                                             -cat-

 

Napište nám na adresu: 
info@nasekolovraty.cz

Občanské sdružení Naše Kolovraty je otevřené i pro Vás - pro Vaše nápady, podněty, 
názory, pro Vaši pomoc a spolupráci. Jsme tu pro všechny, kterým na Kolovratech 
záleží. Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím e-mailu info@nasekolovraty.cz                        
a sledovat aktuální informace na webových stránkách www.nasekolovraty.cz.


