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Rok 2012 byl ve znamení rozšíření aktivit rodinného centra o soutěž v piškvorkách, běh 

mezi stromy a další aktivity pro malé i velké.  

  

Poděkování patří všem členům sdružení, tedy maminkám a tatínkům, kteří se po celý rok 

podíleli na jeho chodu, o prázdninách věnovali čas klubovně, a to ve svém volném čase. 

 

Poděkování patří MČ Praha-Kolovraty, za finanční podporu činnosti sdružení a za 

poskytnutí zázemí pro aktivity sdružení. 

 

Poděkování patří všem, kteří nám darovali hračky a finanční prostředky, Infocentru 

Kolovraty, které pomáhá s rozmnožováním materiálů a propagací akcí. 

 

V neposlední řadě patří poděkování všem dětem a jejich rodičům, že se stále účastní akcí 

MACKA a tím ho podporují v další činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jménem Rady o.s. MACEK, Petr Bartoš 

V Kolovratech, dne 30.1.2013. 

 

Vypracoval:  Petr Bartoš 

Podíleli se:  Kateřina Dejmková, Radana Sedláčková, Milena Dundrová, Eliška 

Pecinová, Zuzana Ďoubalová 
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1. Rodinné centrum  
 

Rodinné centrum Kolovraty - MACEK o.s. je organizace, která je založená na 

dobrovolné práci maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech. 

Rodinné centrum Kolovraty - MACEK o.s. (dále jen MACEK) je dobrovolné sdružení 

občanů. 

MACEK je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83 Sb. z roku 1990. 

 

Historie 
MACEK byl založen na podzim roku 2004 maminkami, které hledaly prostor pro 

setkávání se s dětmi. Na začátku byla činnost soustředěna pouze na děti nejmenší, tedy 

batolátka a kojence. Postupem času, jak děti odrůstaly rozšiřovaly se aktivity na děti 

předškolní. V roce 2010 byly nakonec aktivity MACKA rozšířeny na děti mladšího školního 

věku. 

 

Cíle a činnost 
Cílem MACKA je vytvoření podmínek a prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat 

rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se sdružení orientuje především na budování 

rodinného centra, organizování dětských a rodinných programů. 

MACEK je zde pro všechny rodiče, prarodiče a jejich děti, kteří chtějí aktivně trávit svůj 

čas. Jak vyplývá z předchozích řádků, hlavní aktivity MACKA jsou zaměřeny na: 

a) Předškolní děti 

b) Mladší školní děti 

c) Rodiče dětí 
 

MACEK plní zejména tyto úkoly a vyvíjí činnost 

a)  posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy 

b)  podporovat všestranný rozvoj dětí 

c)  umožnit rodičům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a 

využívat vlastních schopností či znalostí 

d)  získávat poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života 

e)  obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné 

důvěry 

f)  prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností 

g)  pořádat jednorázové, pobytové a pravidelné akce pro členy 

h)  výlety a exkurze pro členy 

i)  spolupráce s jinými organizacemi 

j)  spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 

k)  pořádání burz dětského oblečení a potřeb 

K hospodářskému zajištění činnosti MACEK slouží 

a)  členské a zvláštní příspěvky a zápisné, 

b)  převzatý majetek, 

c)  prostředky poskytované jinými organizacemi, 

d)  příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti sdružení, 

e)  dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy. 

 



Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. 

 

Výroční zpráva - 2012  strana 5 

 

 

Organizace a členství 
Členem sdružení se může stát každý zájemce starší 18 let věku, jestliže se písemně 

přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly sdružení a je ochoten účastnit se 

svou činností na jejich plnění. Členství vzniká tím, že Rada Macek nadpoloviční většinou 

odsouhlasí nového člena. Práva a povinnosti členů jsou definované ve stanovách MACKA. 

Orgány sdružení, které zajišťují a řídí činnost MACEK, jsou: 

a)  valná hromada 

b)  rada 

c)  zájmová skupina 

 

Valná hromada MACEK  

Valná hromada MACEK je nejvyšším orgánem MACEK. Účastníky jsou členové o.s. 

MACEK. Pravidla pro jednání Valné hromady MACEK jsou definované ve stanovách 

MACKA. 

Valné hromadě přísluší: 

a)  určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příští valné hromady, 

b)  kontrolovat usnesení předchozí valné hromady, 

c)  schvalovat zprávu rady o činnosti MACEK za období od poslední valné hromady, 

d)  usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních, 

e)  volit členy rady, 

f)  ustanovovat zájmové skupiny 

g)  usnášet se na stanovách a jejich změnách, 

h)  usnést se na zániku MACEK. 

 

Rada MACEK   

Rada řídí činnost o.s. MACEK v období mezi valnými hromadami. Pravidla pro jednání 

Rady MACEK jsou definované ve stanovách MACKA. 

Radě přísluší: 

a)  plnit usnesení valné hromady MACEK, 

b)  vést seznam členů MACEK, 

c)  pověřovat členy rady specifickou agendou, 

d)  schvalovat výroční zprávu o činnosti MACEK, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku 

a usnesení o náhradě případné ztráty. 

e)  vypracovávat plán činnosti MACEK na následující rok, 

f)  vypracovávat finanční plán na následující rok, včetně určení výše zápisného a 

členských příspěvků 

g)  projednávat návrhy podané členy MACEK, 

h)  zabezpečovat přípravu valné hromady 

 

Zájmové skupiny MACEK   

Zájmovou skupinou MACEK se rozumí skupina členů, vyvíjející specifickou činnost, 

kterou je možné určit na základě: 

a)  zaměření se na určitou věkovou skupinu 

b)  zaměření se na určitou specifickou aktivitu 

V roce 2010 ustanovila Valná hromada MACEK zájmové skupiny: 

a) MACEK – zaměření především na předškolní děti 

b) TÁCEK – zaměření především na mladší školní děti 
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2. Program – předškoláci 
 

Pro nejmenší děti s rodiči vytváříme  pravidelné programy, k dispozici je v daný den také 

volná herna. 

Pro předškoláky jsme pořádali 

angličtinu a výtvarku (ta byla i pro 

školáky).  

Pro nastávající maminky a 

maminky po porodu nabízí 

mateřské centrum služby laktační 

poradkyně Zuzany Ďoubalové. 

Kromě aktivit pro děti, 

organizuje mateřské centrum také 

aktivity pro rodiče. V minulosti 

jsme pořádali burzu dětského 

oblečení, kurz vázání dětí v šátku, 

kreativní kurz tvoření adventních 

věnců, kurz drátování a další... 

V našem centru je k dispozici  kuchyňka s varnou konvicí a základním nádobím (pravidla 

pobytu). V průběhu dvou otevřených hodin organizuje několik maminek cvičení rodičů s 

dětmi, kterého se můžete zdarma zúčastnit (básničky a písničky). Program je vhodný pro děti 

přibližně od jednoho roku věku a je pochopitelné, že tak malé děti neudrží pozornost po celou 

dobu programu. Počítáme s tím, že některé děti budou cvičit a učit se básničky, malovat a 

dívat se na pohádku a některé ne. 

 

 

 

Dopolední herna - MACEK 
 

Pro nejmenší děti s rodiči jsme tento rok 

přichystali opět 2 dopoledne. Otevřeno bylo 

vždy v úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin. Po 

celou otevírací dobu probíhá volná herna. Od 

9:30 je připravený krátký program (cca 30-45 

minut). Děti si mohou společně s maminkami 

zacvičit, zazpívat, naučit nové říkanky. 

Tvořivějším nabízíme výtvarnou dílničku. 

Někdy také mohou shlédnout divadlo. Program 

v úterý je více zaměřen na děti do 2 let, 

čtvrteční dopoledne jsou věnována dětem ve věku 2-4 roky. Naším cílem je hlavně společný 

prožitek rodiče s dítětem a také prostor pro maminky k navázání nových vztahů. 

V červnu 2012 došlo k odchodu velké části maminek do práce, takže bylo nutné hledat 

nové posily. Bohužel na snížené aktivitě maminek se podílí to, že většina z nich začíná 

pracovat ještě při rodičovské dovolené a tudíž mají méně času na volnočasové aktivity. 

V tomto roce jsme chtěli také zavést několik novinek: např. dílničky představující různé 

výchovné systémy – Montessori, apod. Vzhledem k omezené kapacitě klubovny a velkému 

množství dětí, které ho navštěvují se tyto dílničky neujaly. Nakoupily jsme pouze několik 

pomůcek, které jsou k dispozici pro rodiče a individuální práci s dětmi. 
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Hudební hrátky 
 

Hudební projekt je pravidelnou součástí aktivit, které se v rodinném centru konají. 

Projekt probíhá pravidelně dvakrát týdně dopoledne pro děti od 1 roku spolu rodiči v rámci 

dopolední herny a dvakrát týdně v pondělí dopoledne pro děti od 1 do 4 let ve spolupráci se 

Z.Vlčinskou. 

Cílem projektu je ve spolupráci s rodiči vést děti k hudbě, rozvíjet jejich vnímání rytmu a 

tónů, naučit děti projevovat se hudebně. Prostřednictvím hudby je pak cílem působit pozitivně 

především na emocionální oblast a citové stavy dítěte a jeho matky. 

V programu rodinného centra zařazujeme pravidelné hudební bloky se zpíváním lidových 

písniček, při kterých se děti doprovázejí na různé rytmické hudební nástroje (tamburíny, 

rumba koule, bubínky, dřívka apod.).  Nejčastěji bývají děti ovlivněny vnímáním a chápáním 

hudby matkou. Jejich správné působení by mělo u dítěte podněcovat představivost a fantazii, 

která vytváří nové asociace a vnitřní obrazy. Působením hudby se dospělý člověk i dítě 

vytrhuje z běžných starostí, stereotypu a někdy i všednosti každodenního života. Hudební 

vývoj považujeme za podstatnou složku harmonického rozvoje osobnosti dítěte. Je těsně spjat 

se vznikem a utvářením ostatních duševních schopností, senzoricko-motorických reakcí, 

poznávacích a rozumových procesů, s rozvojem představ, paměti, fantazie, s celkovou 

senzibilitou a citovou sférou i její dynamikou a s projevy temperamentu i vůle, což by mělo 

být plně podporováno rodiči i nejbližším okolím dítěte, k čemuž chceme významnou měrou 

přispět. 

 

Kurz vede Mgr. Zuzana Vlčinská  

 Vystudovala hudební vědu na pražské 

FF UK. Absolvovala dvouletý kurz Orffova 

Schulwerku u Pavla Jurkoviče a prošla 

řadou muzikoterapeutických kurzů a 

seminářů. V r. 2009 ukončila systematický 

psychoterapeutický výcvik. Dva roky vedla 

hudební dílnu pro předškolní děti v 

Břevnově, dva roky pořádala hudební dílnu 

pro rodiče s dětmi v mateřském centru Nová 

trojka na  Žižkově. Již přes dvacet let se 

věnuje práci s širokou zpěváckou veřejností, 

pro niž upravuje lidové písně ze 

slovanského okruhu s těžištěm v moravkém 

folkloru. V roce 2005 vydala zpěvník koled 

s CD "Poslyšte s radostí." 

 

Paní Vlčínská o svém kuzu 

Zpěv patří k základní výrazové výbavě každého člověka. Schopnost prožívat hudbu je 

také vlastní úplně každému. Tato schopnost, je-li prohlubována dobrou zkušeností, může 

příznivě ovlivnit náš způsob setkávání se s druhými lidmi i náš životní pocit. Sluchové 

zkušenosti z dětství nás podprahově provázejí celý život. Dílna je zaměřena na rodiče a děti 

od (0)1 - do 4-5 let jako na celek: rodič se zapojí v hudebních hrách a písničkách. Práce s 

písničkami a nástroji se soustředí především na hru, která tvoří základ hudebního umění. 

Důsledkem dobrého pohrání může být kultivace hudebních dovedností dětí i rodičů a také 

kultivace jejich vztahu. Pracovat budeme s lidovými písničkami a hrami a se sbírkou Elce 

pelce kotrmelce (Petr Ebena) 
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Výtvarka 

Výtvarný projekt je 

pravidelnou součástí 

aktivit, které se v 

rodinném centru konají. 

Projekt probíhá pravidelně 

dvakrát týdně dopoledne 

pro děti od 1 roku spolu 

rodiči a jednou týdně 

odpoledne pro tvořivé děti 

od 4 do 6 let. 

Cílem projektu je ve spolupráci s rodiči vést děti k 

tvořivosti, rozvíjet jejich jemnou motoriku, schopnost 

koncentrace, kreativitu, představivost a fantazii. 

Většina dětí ráda kreslí, maluje, stříhá či lepí. Proto 

pracujeme s různorodými technikami a materiály 

(malování prstovými, vodovými, temperovými, 

akvarelovými a dalšími barvami na různé povrchy, 

modelování z těsta, tvorba zajímavých předmětů z 

netradičních a přírodních materiálů, stříhání, lepení, 

práce s přírodninami, látkami, korálky, provázky, 

barevnými a krepovými papíry a pod.) tak, aby to bylo 

pro děti pestré a zábavné a přitom přiměřené jejich 

věku. 

 

 

 

Angličtina pro předškoláky 

Výuka angličtiny pro předškoláky má v 

RC Macek již několikaletou úspěšnou tradici. 

Letos jsme se pokusili rozšířit nabídku také o 

výuku angličtiny pro nejmenší děti (od 2 a půl 

roku) s maminkami, kurz se bohužel pro malý 

zájem neotevřel. Zato o odpolední angličtinu 

pro děti školkového věku je zájem veliký. 

Lektorka Martina učí osm šikovných 4 a 

5letých předškoláčků podle metody Top 

Learning a děti po necelých pěti měsících 

výuky znají barvy, zvířátka, čísla, běžné 

předměty  a činnosti, hrají hry, říkají básničky, 

zpívají písničky a hlavně se rády scházejí 

spolu. 
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3. Program – školáci 
 

 Kroužek pro zvídavé děti - TÁCEK 
 Projekt pro zvídavé a hravé děti 

předškolního a mladšího školního věku 

probíhá úspěšně od září 2010 1x týdně, 

je realizován formou her, prováděním 

experimentů a aktivních vycházek s 

prožitkem. 

Cíl a aktivity projektu jsou 

zaměřeny na svět kolem nás, objevování 

přírodních zákonů, rozvoj dovedností a 

tvůrčích schopností, a to vše formou hry, 

dobrodružství a prožitku. 

Deskové a stolní hry podporují 

rozvoj logiky, strategických a dalších 

dovedností. Hry v terénu jsou zaměřené 

na pohybovou aktivitu, ale i na získání dalších dovedností, a to především formou prožitku 

(např. znalost dřevin, zvířat, přírody obecně). Mezi další aktivity také patří poznání svého 

okolí, toho jak funguje obec, společnost atd. Pokusy jsou zábavnou formou poznání toho, jak 

věci fungují, a to především pomocí různých modelů a pomůcek napodobujících skutečnou 

věc. Výchova prožitkem tvoří dnes alternativu k tradičním, především pasivním výchovným a 

vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem vychází ze staré zkušenosti, že co člověk prožije 

na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích 

významného prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 

zprostředkování. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her vytváří 

podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. Výchova prožitkem skrze 

dobrodružství není samoúčelné 

vyhledávání libých prožitků, je to 

proces umožňující učení a růst 

lidského potenciálu. Tato výchova je 

zacílená na rozvíjení vědomostí o 

sobě, o druhých lidech ve skupině i 

na poznání přírody a světa kolem nás. 

Kroužek je určen pro zvídavé a 

hravé děti, je organizován formou 

pravidelných schůzek, kterých se 

mohou účastnit pouze pro 

registrované děti ve věku od 6 do 10 

let, ve věku od 4 do 6 let pouze za 

doprovodu a dozoru rodičů. 

Jednorázový vstup není možný. 

Kroužek funguje každé pondělí od 17 do max. 19 hodin a v jeho vedení se střídají 

tatínkové jednotlivých dětí. Dále je uvedena ukázka některých aktivit. 

Počet vedoucích   9 

Počet dětí 15 

Počet schůzek 37 

Průměrná účast na schůzkách 12,2 
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Program 

datum místo obsah organizátor 

9.1. klubovna trocha muziky a her Vašek Pokorný (Jana) 

16.1. klubovna trocha muziky a her Vašek Pokorný (Jana) 

23.1. klubovna malý pokus (konstrukce) a hry Tonda Heřmánek 

30.1. klubovna hry  (mapy, značky a světové strany) Mirek Doubrava 

6.2. klubovna hry pohybové  Libor Pecháček (Mirek Ď.) 

13.2.  JARNÍ PRÁZDNINY 

20.2. klubovna pokus a hry Petr Bartoš (Libor P.) 

27.2. klubovna výtvarné hrátky s ubrousky Radanka Sedláčková 

5.3. klubovna pokus a hry Petr Bartoš (Petra G.) 

12.3. klubovna trocha muziky a her Vašek Pokorný 

19.3. klubovna hry Mirek Ďoubal 

26.3. venku pohybové hry Radanka Sedláčková 

2.4. klubovna vodní pokusy Tonda Heřmánek (Petra G.) 

9.4.  VELIKONOCE 

16.4. klubovna hry a pokus Petr Bartoš 

23.4. hřiště orientace, hry, mapa Mirek Doubrava 

30.4. klubovna pohybovky Libor Pecháček 

7.5.  Ředitelské volno  

14.5. vycházkový okruh pohybovky Petr Bartoš 

21.5. venku bojovka Tonda Heřmánek, Libor Pecháček 

28.5. venku paměťovka Vašek Pokorný 

4.6. venku bojovka Tomáš Dundr 

11.6. vycházkový okruh hry Mirek Ďoubal 

18.6. hřiště s U-rampou Závěrečný táborák - zakončení sezóny 

 

17.9. klubovna Netopýří večer  Petr Bartoš, Kolovratský KOS 

24.9. venku hry venku  Tomáš Dundr 

1.10. venku slepejš  Petr Bartoš 

8.10. venku lesní atletika  Mirek Ďoubal 

15.10. klubovna hry a pokus Tomáš Dundr, Petr Bartoš 

22.10. klubovna mapy Mirek Doubrava 

29.10. klubovna pokus a hry Tonda Heřmánek 

5.11. klubovna hry a pokus Petr Bartoš 

12.11. klubovna mapy / semeno Mirek Doubrava 

19.11. klubovna Origami Petra Gryczová 

26.11. klubovna Vlajky Mirek Ďoubal 

3.12. klubovna hry a pokus Petr Bartoš 

10.12.  klubovna hry a hrátky  Tomáš Dundr  

17.12. klubovna předvánoční hry Tonda Heřmánek 

 

Mayová noc 

V květnu se osvědčila víkendová akce s přespáním v klubovně na téma Karla Maye a 

jeho knih. Děti si užily odpoledne a večer naplněný hrami a příběhy K.Maye. 
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Pokus – příhradové konstrukce  

Děti vytvářely pomocí špejlí a párátek, navzájem 

propojených vaznými kvádry (bonbóny Vexta) různé konstrukce, 

na kterých si ověřily jejich stabilitu. Pokus zabral celou schůzku 

a děti z něj byly nadšené. 
 

Příhradové konstrukce jsou takové objekty, které se skládají z 

jednotlivých nosníků, navzájem propojených ve vazných bodech. 

Každá taková konstrukce musí být staticky určitá, tzn. musí být 

provedena takovým způsobem aby nemohlo docházet k její samovolné 

deformaci. Statické určitosti se dosáhne nejjednodušeji použitím 

kombinace nosníků, u které je výsledkem trojúhelníkový tvar. 

Pokus IMPLOZE  

Pokus demonstruje skutečnost, že atmosférický tlak je dost 

silný na to, aby zmačkal i kovové předměty. Tentokrát se jednalo 

o opakování úspěšného pokusu, který si nyní vyzkoušel každý. 

Použijeme hliníkovou plechovku od nápoje. Nalijeme do ní 

asi 1 cm vody a zahříváme ji na vařiči na pevný líh, dokud se 

voda nezačne vypařovat. Potom vezmeme plechovku do kleští, 

otočíme ji dnem vzhůru a ponoříme ji otvorem směrem dolů do 

mísy se studenou vodou. Ta zabrání okolnímu vzduchu 

proniknout do nádoby. Troška studené vody se přece jen dostane 

do plechovky, ale ne dost na vyrovnání tlaků a plechovka se 

zdeformuje. Uslyšíme takovou ránu, až se pořádně polekáme. 

Těsně před ochlazením plechovky je její prostor vyplněný 

vodní parou o přibližně stejném tlaku, jako je okolní atmosférický tlak (asi 101 3 00 Pa). 

Rychlým ponořením do studené vody vodní páry v plechovce zkondenzují na vodu. Tlak 

působící na stěny plechovky zevnitř se tím výrazně sníží a vnější atmosférický tlak plechovku 

okamžitě rozdrtí. Voda do plechovky vlastně nenateče, zkrátka to nestihne, vzduch je 

rychlejší a plechovku zmačká. 
 

Tento jev se nazývá imploze. Imploze 

je opakem exploze. Je to jev, při kterém se 

těleso zbortí do vlastního objemu. V praxi se 

s implozí můžeme nejčastěji setkat například 

u velkých elektronek nebo televizních 

obrazovek, ve kterých se za normálního 

stavu nachází technické vakuum. 

Pokud použijeme plechovku od 

různých limonád o objemu 0,33 litru, tak 

stejného deformačního účinku, jako docílil 

atmosférický tlak, bychom dosáhli, 

kdybychom na plechovku položili asi 30 kg 

závaží. 

Vodní pokusy  

Chvílemi připomínala klubovna laboratoř, chvílemi řídící středisko pražských vodáren, 

voda byla nejen na stolech a na zemi, ale i v oblečení dětí, k jejich neuvěřitelné spokojenosti.  
 

Bublání – naprosto základní pokus spočívá ve vyfukování vzduchu do vody např. brčkem nebo 

hadičkou 

Sání – další základní pokus zná snad každý, a to je nasátí vody brčkem nebo hadičkou 

Přepouštění – základem pokusu jsou dvě nádoby, první je naplněná vodou, druhá (nejlépe stejně 

velká jako ta první) je prázdná. První umístíme na stůl, druhou vedle stolu na židli nebo na zem. Do 
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dostatečně dlouhé hadičky nasajeme vodu, tak aby byla vodou zaplněná, a její jeden konec držíme 

ponořený ve vodě v první nádobě. Druhý konec položíme do spodní nádoby a necháme vodu volně 

protékat hadičkou. Vlivem gravitace tak voda z hadičky vytéká do spodní nádoby, a protože první 

konec je ponořen ve vodě, nenahradí vytékající vodu vzduch, ale na její místo je nasáta další voda. 

Takto může pokus končit celkovým „přečerpáním“ obsahu horní nádoby do nádoby spodní. 

Vytlačování – opět potřebujeme k pokusu dvě nádoby, tentokrát ale jedna z nich musí být 

uzavřená a musí do ní být vsunuta hadička takovým způsobem, aby byl její průchod utěsněn. 

Uzavřená nádoba se naplní vodou a hadička se jedním koncem ponoří pod hladinu. Takto uzavřenou 

nádobu pomalu stlačujeme silou a můžeme sledovat, jak z druhého konce hadičky vytéká voda, a to 

proudem do jisté míry úměrným síle zmáčknutí nádoby. Jako uzavřenou nádobu je vhodné použít 

např. PET lahev, do jejíhož víčka vyvrtáme otvor o málo menší než je průměr hadičky, a to pro její 

dobré utěsnění. Variantou pokusu může být i použití lahve s malým otvorem v uzávěru, bez použití 

hadičky. Voda v tomto případě volně stříká z lahve.  

Pokus Möbiovy pásky  

Celou schůzku nám zabral úžasný pokus na principu Möbiovy pásky, která má pouze 

jednu stranu. Není to žádné složité zařízení, přesto velmi názorně ukazuje efekty, které 

způsobují deformace dvojrozměrné plochy do třetího rozměru. 

K vytvoření stačí vzít delší a užší pruh papíru, jehož jeden konec se jednou příčně přetočí 

(jedna půlotáčka) a slepí se s druhým koncem. Nevznikne tak běžný prstenec se dvěma 

stranami, ale kupodivu objekt, který je sice trojrozměrný, má však jen jednu jedinou stranu 

(rub a líc na sebe navzájem navazují, jedno přechází v druhé). Má tedy ve skutečnosti jen líc 

(nebo jen rub). Pásku podobných vlastností též získáme, pokud počet příčných přetočení 

jednoho konce pásky vůči druhému bude lichý. 
 

Tento pokus může mít spoustu variant 

Möbiův proužek není rozstřižen podélně uprostřed, ale u okraje - vzniknou dva do sebe 

vpletené proužky, jeden dvakrát delší než původní proužek bez vlastností Möbiova proužku, 

druhý s jeho vlastnostmi. Pokud budeme v rozstříhávání pokračovat, vzniknuvší proužky 

budou propleteny se všemi předcházejícími. 

Möbiův proužek je rozstřižen podélně uprostřed - vznikne 

jeden dlouhý, několikrát protočený proužek. 

Proužek bez přetočení je rozstřižen podélně uprostřed - 

vzniknou dva samostatné proužky původních vlastností. 

Proužek dvakrát přetočen je rozstřižen podélně uprostřed - 

vzniknou dva proužky původních vlastností zapletené do sebe.  

Proužek třikrát přetočen je rozstřižen podélně uprostřed - 

vznikne jeden dlouhý, několikrát protočený proužek, který vytváří sám na sobě jednoduchý 

uzel. 

Möbiův proužek je v polovině křížem slepen a je rozstřižen podélně uprostřed - vznikne 

jeden dlouhý proužek se čtyřmi rohy. 

Proužek bez přetočení je v polovině křížem slepen a je rozstřižen podélně uprostřed - 

vzniknou tři samostatné proužky, dva menší s jedním rohem a jeden dvojnásobný se dvěma 

rohy. 

Tímto způsobem lze vytvářet další varianty pokusu, kde již záleží jen na složitosti lepení 

a stříhání. 
 

Möbiova páska (také Möbiův pás, Möbiův pásek nebo Möbiův list) je plocha, která má jen jednu 

stranu a jednu hranu.  

Tento experiment ukazuje pozoruhodné vlastnosti prostoru, které v denní praxi někdy unikají 

pozornosti. Patří ke skupině experimentů z matematické topologie, zastoupené na výstavě např. 

vlastnostmi uzlů a jejich vázáním. 

Zatímco plošné předměty denního života mají dvě strany, rub a líc, jako třeba list papíru, 

bankovka, hrací karta, šaty, košile atd., Möbiova páska má pouze jednu stranu. Zhotoví se z 
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obdélníkového proužku papíru dlouhého asi 30 cm slepením jeho kratších stran. Označíme-li vrcholy 

obdélníku postupně dokola ABCD (delší strany jsou AB a CD), slepíme k sobě kratší strany tak, aby 

se bod A dostal k bodu C a bod B k bodu D (proužek papíru se před slepením překroutí o půlotáčku). 

Kdybychom proužek slepili bez otáčení, měl by dvě strany, které by bylo možno nabarvit dvěma 

různými barvami. K natření Möbiovy pásky ale stačí jen jedna barva. Zkroutíme-li před slepením 

proužek o dvě půlotáčky, bude mít zase dvě strany. Obecně lichým počtem půlotáček vytvoříme 

jednostrannou plochu, sudý počet půlotáček povede ke dvoustranné ploše. Topologicky „podobná" 

plocha je Kleinova láhev. 

V roce 1858 ji nezávisle na sobě objevili (resp. „vynalezli“) matematici August Ferdinand 

Möbius a Johann Benedikt Listing. Ve starší literatuře se nazývá také Simonyho prstenec. Möbiova 

páska byla nazvána podle německého astronoma a matematika Augusta Ferdinanda Möbia (1790-

1868) z Lipska. 

Protože orientace plochy Möbiovy pásky není možná, patří mezi neorientovatelné plochy. 

 

 

Poškoláček 
 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK, nabídlo pro školní rok 2012/13 pro žáky 3.-5. 

tříd Dětský klub Poškoláček.  

Poškoláček je určen pro děti ve věku od 7 let a měl probíhat každý pracovní den od 12.30 

do 16.30 hodin. Poškoláček měl probíhat v klubovně MACKA (vedle KD „U Boudů“), za 

příznivého počasí pak na dětském hřišti v ulici Mladotova. 

V rámci Poškoláčka se děti mohli věnovat: 

• školním úkolům (po dohodě s rodiči) 

• stolním a deskovým hrám 

• pohybovým hrám a aktivitám (na venkovním hřišti) 

• výtvarným aktivitám 

• uměleckým aktivitám 

• v případě zájmu a po dohodě s rodiči je možné zavést i další aktivity 
 

POZNÁMKA: Tento projekt se nakonec pro malý zájem neuskutečnil. Cena byla kalkulována 

pro min. 12 dětí každý den, přihlášených nakonec bylo pouze 5 dětí na tři dny. 

 

 

 

RučPrčky 
 

Kroužek je určen pro tvořivé děti od 6 let a jeho náplní jsou ruční práce (tvorba 

vánočních dárků z fima, korálků, kůže, vlny a dalších materiálů). 

Schůzky se konají ve středu 16.30-18 hodin, místo je potřeba rezervovat nejpozději do 

pondělí před akcí do celkové kapacity kroužku 12 dětí. 

Cena včetně materiálu za jedno odpoledne je 100,-Kč. 

Kroužek vedou: Katka Filipová a Katka Dejmková. 

Rezervace a podrobné informace na e-mailu: katerina@dejmkova.cz nebo 608 236 486. 

Program 

7.11.2012 od 16.30 hod do 18.00 hod tvorba z korálků - náhrdelníky, náramky, náušnice. Přijďte si 

udělat dárek pro maminku k vánocům 

14.11.2012 od 16.00 hod do 17.15 hod rychlokurz háčkování 

21.11.2012 od 16.30 hod do 18.00 hod tvorba korpusu a příprava ozdob na adventní věnce 

28.11.2012 od 16.00 hod do 17.15 hod zdobení adventních věnců 
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4. Program – rodiče 
 

Kurz Respektovat a být respektován  
 

Rodinné centrum Kolovraty Macek o.s. a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání, 

pořádali kurz v podzimních měsících roku 2012 kurz na téma Respektovat a být respektován. 

Náplní kurzu byla komunikace a postupy, které podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují 

konflikty ve vztahu dospělých a dětí.  

Kurz poskytuje soubor komunikačních dovedností, které jsou "abecedou" při výchově 

dětí vedené partnerským respektujícím přístupem, jsou však právě tak použitelné v 

komunikaci s dospělými. Témata rizik trestů a rizik odměn a pochval odpovídají na otázky, co 

dál, když se dítě přes použití respektující komunikace chová nesprávně.  

Účastníci kurzu obdrželi písemné shrnující materiály a měli možnost zakoupit si knihu 

Respektovat a být respektován.  

Kurz vedly lektorky Bc. H. Čechová, PhDr. D. Nevolová a PhDr. J. Nováčková. 

Kurz je akreditován MŠMT, zájemcům bylo vydáno osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Obsah kurzu 

Sdělování oprávněných požadavků I.  
1. seminář – 2. října 2012 (úterý) 17.30 – 20.30 hod. 

Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Rizikové způsoby komunikace I. 

Principy reagování tří částí mozku. Sebeúcta jako „imunitní štít osobnosti“. Zásady dobré 

komunikace. 
 

Sdělování oprávněných požadavků II.  
2. seminář – 3. října 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod. 

Rizikové způsoby komunikace II. Poslušnost – vyjasnění pojmu, dopady osobní, pracovní a 

celospolečenské. Sedm dovedností pro dobrou komunikaci. 
 

Emoce I. 
3. seminář – 17. října 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod. 

Základní fakta o emocích. Různé způsoby, jak reagujeme na negativní emoce druhých. Formy 

empatické reakce. 
 

Emoce II. 
4. seminář – 31. října 2012 (středa)   17.30 – 20.30 hod. 

Zvládání vlastních emocí, já-výrok a jak tomu učit děti. Procvičování empatických reakcí.  
 

Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti  
5. seminář – 14. listopadu 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod. 

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení 

a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí. 
 

Jak vyjadřovat uznání a ocenění 
6. seminář – 28. listopadu 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod. 

Rozlišení pojmů: pochvala – ocenění – odměna – zpětná vazba. Rizika pochval a odměn. Postupy 

při oceňování. Rizika soutěží. 
 

Aplikace respektující komunikace pro každý den 
7. seminář – 12. prosince 2012 (středa) 17.30 – 20.30 hod. 

 Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi 

dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích. 
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Tvoření 

Vánoční korálková hvězda 

Macek uspořádal kreativní dílnu, kde se účastníci z drátků a korálků hravě naučili vyrábět 

zářící hvězdičky, které neodmyslitelně patří k Vánocům.  

Čas a místo konání: čtvrtek, 6.12.2012 od 20.00 v klubovně RC Macek. 

Vstupné: 100,- za osobu. Cena zahrnuje vstupné, materiál, pomůcky na tvoření.  

 

Výroba adventních věnců  

Macek uspořádal výtvarnou dílnu, kde účastníci přivoněli blížícím se Vánocům a 

ozdobili si adventní věnce. 

Čas a místo konání: čtvrtek 29.11.2012 od 19.00 v klubovně RC Macek. 

Kurzovné: 160,- za osobu - pro každého máme připravený korpus z chvojí. 

Dekorativní materiál a svíčky můžete zakoupit přímo v dílně! 
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5. Jednorázové akce - děti 
 

Masopustní rej masek 
 

V úterý 21. února pořádalo naše rodinné centrum v 

kulturním sále u Boudů Masopustní rej masek. Ještě před 

samotným začátkem začaly přicházet v doprovodu maminek, 

babiček i dědečků nedočkavé děti, některé již v převlečení, 

jiné se ještě převlékly či upravily. Za chvíli tak sálem 

poletovali princezny, víly, rytíř, hasič, karkulka, šašek, 

kuchař, nejrůznější zvířátka a další pestrobarevné a krásné 

masky. Pro malé i větší děti připravily naše maminky bohatý 

program. U výtvarných dílen si každý malý účastník 

namaloval a vyzdobil několik „karnevalových“ výrobků – 

masku myšky, medvěda, opice, vlka či škrabošky, 

princeznovské čelenky nebo šaškovské čepičky. Poté si děti 

za doprovodu říkanek a písniček zacvičily s Monikou. Po 

svačince a malém občerstvení, které připravily maminky z rodinného centra, si zasoutěžily v 

chození na laně, slalomu mezi kužely, lovení rybiček a dalších aktivitách a každý získal 

medaili. Na závěr si s Jitkou zazpívaly a zahrály lidové a pohádkové písničky. 

Organizátoři Masopustu děkují za finanční podporu Úřadu MČ Praha Kolovraty. Akce se 

zúčastnilo přes 60 dětí, které na závěr obdrželi perníčkové odměny. 

Za RC Macek zapsala Milena Dundrová 

 

Cílem je připomenutí starých lidových a kulturních tradic a zvyků, a to formou prožitku, 

tvoření a her.  
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (ostatky, fašank, fašanky, končiny, 

bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého 

bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na 

královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust končil v 

noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 

Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, 

dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s 

vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. 

Výchova prožitkem tvoří dnes 

alternativu k tradičním, především 

pasivním výchovným a 

vzdělávacím postupům. Výchova 

prožitkem vychází ze staré 

zkušenosti, že co člověk prožije na 

vlastní kůži, to si nejvíce 

zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a 

obohatí. V okamžicích významného 

prožívání chápeme hodnotu toho, 

co prožíváme, konkrétně a bez 

zprostředkování. Promyšlené 

uspořádání programu a vhodný 

výběr aktivit a her vytváří 

podmínky pro vznik prožitků a 

jejich výchovné působení. 
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9-9.30 VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 

-děti si udělají s pomocí maminek cca 2-3 výrobky z připraveného materiálu, stačí 2 osoby na hlídání a drobnou 

pomoc, např. se sešívačkou, nastříhnutí gumičky atd.  (na výběr je myška, opice, medvěd, šáša, vlk, 2 různé 

škrabošky, čepička). Vysvětlení, jak vyrábět, bude na papíru. Hlídání – Jitka, Olča nebo Jarka nebo Lenka D.  

Stačí jen povysvětlit zdobení, stříhat gumičku k maskám, případně sešívat čepičky.  
 

9.35-9.50 CVIČENÍ – povede Monika  

V době cvičení je potřeba odklidit rychle výtvarné dílny – počítám se všemi volnými rukami. Děti dostanou 

malou odměnu.   
 

9.50-10.05 OBČERSTVENÍ + PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ: 

Je to celkem 6 soutěží, opět potřebuju na přípravu každou volnou ruku, ať je rychle hotovo: 

1. Chození po laně 

2. Lovení rybiček z rybníčku 

3. Slalom s míčkem na lžíci mezi kužely 

4. házení kuliček do nádoby 

5. stavění komínu  

6. navlékání drátěnek 

Soutěží je 6, protože použiju staré kartičky s 6 políčky na razítka. Kdyby někoho napadla lepší soutěž (třeba než 

drátěnky nebo házení kuliček), ovšem taková, aby k ní byl materiál v macku nebo od vás, dejte vědět  Tunel, 

klouzačku a skákání po podložkách jsem zavrhla vzhledem k panujícímu počasí a špinavým botkám dětí. 

Protože nemáme personální kapacity, aby vždy někdo hlídal každé stanoviště, uděláme to formou samoobsluhy – 

maminky projdou stanoviště v libovolném pořadí, u každého bude v mističce razítko, které svému dítěti (dětem) 

naťuknou. Na závěr dostanou děti medaile. Rozdat kartičky dětem a medaile za splněné soutěže snad zvládnu já, 

případně mi někdo pomůžete.  
 

10.05-10-10.30 SOUTĚŽE: 
 

10.30-10.45 ZPÍVÁNÍ S KYTAROU – Jitka S.  
 

10.45 ROZLOUČENÍ, VOLNÁ ZÁBAVA DO 11.00 

 

 

 

Vítání jara 
I v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat 

Vítání jara ve spolupráci s Dětským klubem Sluníčko. 

Jedné březnové neděle se sešli rodiče s dětmi 

před vraty Macka, kde je přivítali Jeníček s 

Mařenkou. Na všechny šikovné děti čekalo 

dobrodružné putování za ježibabou do perníkové 

chaloupky. Nejdříve všichni dostali na cestu posilu ve 

formě buchet, které upekly hodné maminky z Macka 

a Sluníčka a pak již nic nebránilo tomu, vydat se plnit 

úkoly. Cestou děti poznávaly různá zvířátka, 

přeskakovali lano, chodili po kládě a také lezly na 

„žebříkový strom“ hledat světýlko, které by je 

zavedlo k perníkové chaloupce. Nakonec všichni 

dorazili na hřiště u U-rampy, kde měla ježibaba z 

altánku udělanou perníkovou chaloupku. K 

překvapení všech to byla hodná ježibaba, která 

rozdala dětem perníčky a ještě si s nimi zazpívala při 

kytaře. 

Počasí nám moc přálo, celou dobu svítilo sluníčko a myslím, že se nám přivítání jara 

všem moc líbilo. Rodiče i děti byly spokojeny s nápadem uspořádat Vítání jara venku formou 

procházky. Pro další roky je tedy dobré, pokud to jen trochu půjde, abychom jaro vítali venku. 
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Rej čarodějnic 
 

26.dubna uvítal Macek malé i velké čarodějnice, 

čaroděje, netopýry a pavouky. Všichni jsme se sešli v 

maskách a vyčarovali jsme tajuplnou a magickou 

atmosférou. Děti měly možnost vyrobit netopýry z ruliček 

papíru, netopýří škrabošky, nebo čarodějnická košťata. 

Koště bylo totiž moc důležité pro další program. U Boudů v 

sále, se totiž pro tento den, smělo lítat a tak se závodilo v 

rychlostním, ale i často v akrobatickém lítání. Děti si 

vysloužily pěkné ceny a nakonec jsme si ještě všichni měli 

šanci zazpívat s kytarou. Nejen děti, ale i maminky a 

tatínkové se letos opět pořádně vyřádili a už se všichni 

těšíme na příští rok. 

Martina Vanišová 

 

Cíl a aktivity projektu jsou zaměřeny na připomenutí starých lidových a kulturních tradic 

a zvyků, a to formou prožitku, tvoření a her.  

Rej čarodějnic probíhá v sále U Boudů, kde děti shlédnou malé čarodějné představení, v 

rámci výtvarných aktivit si vytváří čarodějná zvířátka a bytosti, zúčastní se spousty 

pohybových aktivit a her. Součástí je i čarodějné občerstvení a na závěr děti obdrží drobné 

ceny. 

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v 

noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 

svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc byla pokládána za 

magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je 

tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých 

jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého 

lidového svátku byla oslava plodnosti. Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z 

pohanství, oslavy přírody byly silně ovlivněny křesťanstvím. 

Výchova prožitkem tvoří dnes alternativu k tradičním, především pasivním výchovným a 

vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem vychází ze staré zkušenosti, že co člověk prožije 

na vlastní kůži, to si nejvíce zapamatuje, to ho nejvíce ovlivní a obohatí. V okamžicích 

významného prožívání chápeme hodnotu toho, co prožíváme, konkrétně a bez 

zprostředkování. Promyšlené uspořádání programu a vhodný výběr aktivit a her vytváří 

podmínky pro vznik prožitků a jejich výchovné působení. 

 

 

Táborák 
Stejně jako v minulých létech, tak i 

v roce 2012 byla v červnu (13.6.2012) 

zakončena sezona školního roku 

táborákem. Jedná se o již tradiční akci 

pro členy MACKA, která se koná na 

hřišti s u-rampou. Jak již název akce 

napovídá, na programu je především 

táborák, opékání buřtů a samozřejmě 

zábava pro děti, která se v podání starších 

dětí a především rodičů protáhla až do 

pozdních večerních hodin.  
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Dětský den 
 

 Dne 26. 5. 2012 se uskutečnil Dětský 

den, který pořádala městská část Praha - 

Kolovraty. Byl ve znamení zvířátek. Každá 

kolovratská organizace si vybrala nějaké 

zvířátko, které podle jeho vlastností ztvárnili 

formou soutěží či úkolu. 

 Macek měl stánek pojmenovaný 

"Mraveniště". Byl určen především 

nejmenším dětem, předškolákům a 

mladším školákům. Všemi úkoly 

provázeli nejmenší děti Ferdové 

s typickými puntíkatými šátky. Mezi 

úkoly patřilo skákání, stavění 

komínu, házení míčků do koše, 

sestavování různých skládaček atd. 

Obtížnost úkolů jsme přizpůsobili 

věku dětí, tak, aby úkoly splnili 

všichni. Za vykonaný úkol dostaly 

razítko do přinesené kartičky (za 

razítka na kartičce si děti vybraly 

odměny, které připravila městská část 

Praha - Kolovraty). 

 V našem stánku si 

mohly děti také odpočinout 

u stolečků a vymalovat si 

omalovánku "Ferda" nebo 

se mohly sklouznout na 

klouzačce či pohoupat na 

houpačkách. 
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Drakiáda s táborákem 
První říjnovou neděli se nad polem mezi 

Kolovraty a Benicemi vznášelo nebývalé 

množství draků všech možných tvarů. Macek 

pořádal tradiční Drakiádu.  I když z počátku 

počasí vypadalo velice nevlídně, po třetí 

hodině se rozjasnilo, a tak se mohlo začít. 

Účast byla hojná. Vítr sice foukal jen slabý, 

přesto draci při troše pomoci létali poměrně 

vysoko. Na zpáteční cestě byl pro děti 

připraven malý kvíz zakončený sladkou 

odměnou. 

Kromě pouštění draků po páté hodině bylo připraveno, jako vždy i opékání buřtů a 

podobných dobrot na ohništi. Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci. 

Katka Dejmková 

 

Dýňová slavnost 
Jako každý rok, i letos se konala počátkem listopadu Dýňová 

slavnost. Okolí atria v Kolovratech se rozzářilo světýlky 

lampionků. Počasí nám přálo, a tak i účastníků bylo požehnaně. 

Po úvodním přivítání se průvod odebral na hřiště Na skále. Kde u 

vystavených svíčkami rozzářených obrovských i menších dýní 

připravili maminky z centra každoroční ochutnávku dobrot. 

Každý z dětských účastníků získal svítící tyčinky a závěr akce 

prozářil krásný ohňostroj. Děkujeme všem, kteří přišli a těšíme se 

na další dýňovou slavnost. 

Katka Dejmková 

 

Mikulášská 
V předvečer svátku svatého Mikuláše uspo-

řádalo Rodinné centrum MACEK Mikulášskou 

besídku pro nejmenší děti, jejich sourozence, 

rodiče a prarodiče. Zájem byl velký a sál U Boudů 

byl od počátku naplněn vzrušeným švitořením a 

jiskřením dětských očí. Pro malé účastníky byla 

připravena výtvarná dílnička, kde si děti mohly 

vyrobit masku čerta i Mikuláše a andělskou 

čelenku. Na jevišti poté vystoupil s předvánočně 

laděným programem dětský folklórní soubor 

Vonička při ZŠ Čestlice, kde zatančilo na 25 

chlapců a děvčátek v lidových krojích. Nadšený 

potlesk velkých i malých naznačoval, že se jim 

vystoupení opravdu vydařilo. Vrcholem večera, 

který všichni netrpělivě očekávali, byl přirozeně 

příchod Mikuláše s košem plným dárků, zářícího anděla a čerta chrastícího řetězem. Každý si 

na pódium přišel pro mikulášský balíček, někdo s větší odvahou, jiný s menší, někdo s 

básničkou, jiný možná i se slzičkou, ale poté byli všichni nadšeni z přichystaných dárečků. 

Nakonec se mnohé děti i s čertem skamarádili a neodolali možnosti se s ním vyfotit. 

Nepochybně si nejen ti malí společný podvečer krásně užili a doufejme, že se za stejně hojné 

účasti shledáme i za rok. 

Eliška Pecinová
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Netopýři v Kolovratech  
 

V pondělí 17. září zavítali 

do Kolovrat dva netopýři. 

Nejprve se zastavili za seniory v 

Domě s pečovatelskou službou a 

pak se podívali i na děti v 

programu Tácka v Rodinném 

centru Kolovraty -  MACEK. 

Netopýři se jmenovali Kajínek a 

Číslo a do Kolovrat nepřilétli, ale 

přicestovali v přepravce. Tito 

dva netopýři rezaví byli součástí 

programu Netopýři ve městě, 

který představuje život těchto 

hojných, ale zblízka neznámých 

živočichů.  

Netopýry do Kolovrat přivezla pí Dagmar Zieglerová z ČSOP Nyctalus, který celý 

program připravil. Účastníci se mohli nejen zblízka prohlédnout živého netopýra a dokonce si 

na něj i sáhnout, ale dověděli se mnoho zajímavého o netopýřím životě, čím se živí, kolika se 

dožívají let, jak přezimují, ale také, co dělat, když někomu vlétne např. netopýr do bytu. 

Někteří návštěvníci museli překonat počáteční nedůvěru, když poprvé viděli netopýra takto 

zblízka, ale brzy si tito malí tvorečkové získali srdce všech. Děti si v rámci programu také 

netopýra vyrobily.  

Program se uskutečnil za spolupráce ZO ČSOP Nyctalus, o.s. Kolovratský KOS, 

Rodinného centra Kolovraty – MACEK, o.s. a DPS Kolovraty. Projekt Netopýři ve městě je 

podpořen grantem Magistrátu hl. m. Prahy. 

ČSOP Nyctalus je sdružení dobrovolníků, kteří se zabývají se ochranou netopýrů, 

zejména péčí o nalezené netopýry na území Prahy a chovem hendikepovaných netopýrů za 

účelem širšího vzdělávání veřejnosti, nejčastěji při Evropských netopýřích nocích a dalších 

veřejně přístupných akcích (např. Evropský den parků, Den zvířat). Všichni členové 

manipulující s netopýry mají vyřízenou výjimku ze zákona 114/1992 Sb. pro území hl. města 

Prahy. Více informací na www.nyctalus.cz 

Stanislava Bartošová (Kolovratský KOS) 
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 V Praze žije 18 druhů netopýrů, všechny druhy jsou chráněny zákonem, včetně jejich 

úkrytů. 

Když večer netopýr vlétne do místnosti 

Za teplých večerů, kdy často necháváme okna dokořán, může netopýr vlítnout do 

místnosti. Může to být netopýr, který prchal před predátorem, nebo nejčastěji nezkušené 

mládě, které nezvládlo letecký manévr nebo zabloudilo. 

Pokud netopýr zmateně poletuje po místnosti, otevřete dokořán okna, zhasněte, odejděte 

z místnosti nebo se usaďte někde v rohu u stěny, a počkejte, až se zvíře zorientuje (chvíli 

může létat po místnosti) a samo vylétne ven. Pokud se usadí např. na záclonách a víc jak půl 

hodiny se nehýbe, můžete ho odchytit a vypustit z krabice umístěné v okně apod.   

Netopýr nalezený přes den 

Netopýr nalezený ve dne na zemi nebo 

visící na viditelném místě s největší 

pravděpodobností potřebuje pomoc člověka. 

Pokud jste nalezli netopýra ve dne, dejte ho 

do papírové krabice hned. Dovnitř  vložte 

zmuchlaný kus látky nebo toaletní papír (aby 

se mohl schovat) a vodu v ploché misce 

(např. víčko). Po setmění ho dejte v odkryté 

krabici na vyvýšené místo a umožněte mu 

odletět. Pokud netopýr neodletěl, hned ráno 

volejte odborníky. 

Netopýr v zimě 

Netopýr nalezený v zimě vždy potřebuje okamžitou pomoc člověka. Netopýr v období 

zimního spánku bývá studený a ztuhlý, může vypadat jako mrtvý. Každý takový nález ihned 

konzultujte s odborníky. Odchytněte netopýra do krabice. 

Jak bezpečně odchytit netopýra 

Netopýra chytnete tak, že 

zvíře lehce přehodíte hadrem i přes 

hlavu a jemně uchopíte i s hadrem 

a vložíte do papírové krabice. 

Nikdy nesahejte na netopýra 

holýma rukama! Krabici si 

připravte předem, dejte do ní 

plochou misku s vodou, např. 

víčko od dětské výživy nebo od 

PET lahve. Krabici zaklopte 

víkem, udělejte malinké dýchací 

otvory. Pozor na díry v krabici, 

netopýr se protáhne otvorem o 

velikosti 0,5 x 2 cm. Krabici 

umístěte na bezpečném místě při 

pokojové teplotě. 

SOS netopýří linka (tel.): 731 523 599  

zdroj: ZO ČSOP Nyctalus 
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6. Soutěže, závody, výlety 
 

Výtvarná soutěž 
Cíl a aktivity projektu jsou zaměřeny 

na připomenutí vztahu člověka k místu 

svého bydliště, okolní přírody a životního 

prostředí. Pro rok 2012 byla vyhlášena 

soutěž na téma „Kolovratská zátiší“. 

Soutěžní podmínky 

Do soutěže budou zařazeny jen práce 

vztahující se k tématu soutěže. 

Zaslané práce se nevracejí a 

pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále 

nakládat, a to včetně zveřejnění. 

Práce musí být čitelně označena: 

- jménem, příjmením a věkem autora, 

- adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně), 

- názvem práce 

Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže. 

Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce. 

Do soutěže nebudou přijaty kolektivní práce. 

Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře nebo fotografie 

zaslané e-mailem. 

Soutěžní kategorie  

a) Výtvarná díla – malba a kresba 

Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3. 

Věkové kategorie: 

do 6 let 

6 – 7 let 

8 – 9 let 

nad 10 let 

 

b) Fotografie 

Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 

30x40 cm. 

Věkové kategorie: 

do 10 let 

10 – 15 let 

15 – 18 let  

nad 18 let 

Termíny 

Vyhlášení soutěže:   20.12.2011 

Uzávěrka prací:   10.3.2012   (rozhodující je termín doručení) 

Vyhlášení výsledků:   31.3.2012   (v rámci velikonočního jarmarku) 

Výstava vítězných prací:  31.3.-20.4.2012  (Infocentrum Kolovraty) 

 

Výsledky výtvarné soutěže 

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK vyhlásilo pro Den Země 2012 výtvarnou soutěž 

na téma Kolovratská zátiší. Příjemným překvapením pro organizátory byla v letošním roce 

především kvalita prací. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří při organizaci soutěže pomohli, Městské části Praha 

– Kolovraty za finanční podporu, Infocentru za vstřícnost při vyhlášení výsledků a instalaci 

výstavy a Tvořeníčku za pomoc při vyhodnocování. 
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jméno příjmení věk název kategorie pořadí 

       KRESBA, MALBA 
    

 
Kateřina Novotná 5 Kostel sv. Ondřeje do 6 let 1 

 
Kateřina Novotná 5 Socha sv. Donáta s lípami do 6 let 1 

 
Adéla Šustová 5 Zvonička do 6 let 2 

 
Adéla Šustová 5 Kostel sv. Ondřeje do 6 let 2 

 
Matěj Menšík 4 Vláček na viaduktu do 6 let 3 

 
Matěj Menšík 4 Veselá zvonička do 6 let 3 

 
Veronika Šustová 7 Zvonička 6-7 let 1 

 
Anička Dundrová 7 Sýkorka 6-7 let 2 

 
Anička Dundrová 7 Sněženky 6-7 let 2 

 
Vojtěch Souček 7 kolovratské nádraží 6-7 let 3 

 
Mikuláš Rett 8 Hřiště v Lipanech 8-9 let 1 

 
Lukáš Bartoš 8 Kostel sv. Ondřeje 8-9 let 2 

 
Nela Kulichová 8 ZŠ Kolovraty 8-9 let 3 

       FOTOGRAFIE 
     

 
Matěj Ryba 7 Donát do 10 let 2 

 
Majda Rybová 8 Říčanka do 10 let 3 

 
Pavel Hrubý 11 Detail motýla  10-15 let 3 

 
Anna  Fišerová 18 Lávka 15-18 let 1 

 
Antonín  Heřmánek 40 Na dně nad 18 let 2 

 
Lucie Hofmanová 35 Posezení pod lampou … Tehovičky nad 18 let 2 

 
Zuzana Ďoubalová 38 Donát nad 18 let 2 

 

Ceny v dalších kategoriích a na dalších místech nebyly uděleny. 
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KoloZávod 

O závodu 

V neděli 9. září 2012 proběhl v odpoledních hodinách v 

prostorech hřiště s U-rampou 2. ročník KoloZávodu. Na rozdíl 

od předchozího upršeného ročníku závodníkům tentokrát přálo 

štěstí a celý závod byl ve znamení slunečného a teplého 

počasí. Při rozjezdu školního roku, se nám na trať rozjelo 

celkem 110 závodníků, kteří si mezi sebe rozdělili úžasných 

28 medailí v šesti věkových kategoriích cyklistů a třech 

věkových kategoriích koloběžkářů. Závodu se zúčastnily děti 

ve věku od 3 do 14 let na tratích o délce 250, 1150 a 2300 m. 

Zpestřením a doplňkem k závodu byla jízda zručnosti, po 

jejímž absolvování byl odměněn každý závodník. 

Poděkování 

Celá akce se konala pod organizací Rodinného centra Kolovraty – MACEK, ve 

spolupráci Škola Taekwon-Do ITF CHON-JI, Klubu Kolovraty o. s. – Klubka,o. s., Dětského 

klubu Sluníčko a o.s. Kolovratský KOS. Partnerem akce byl Sokol Kolovraty a hlavním 

sponzorem byla MČ Praha Kolovraty a Neuwa production game s.r.o. Tímto děkujeme všem, 

kteří pomáhali s přípravou a organizací závodu. 

Rozsáhlou fotogalerii vzniklou díky fotografickému umění Pavla Klikara a celkovou 

výsledkovou listinu můžete nalézt na webu RC MACEK http://macek-kolovraty.webnode.cz/. 

Propozice  

Termín:  neděle   9. září 2012    12.30 - 16 hod 

Místo:  dětské hřiště s U-rampou    (ulice V Louce, Kolovraty)  

  

   Prezence (zápis)       Start              Věková kat. Technická kategorie 

  

 12.30 - 13 hod 13 - 13.45 hod 11 - 12 let 2,3 km kola 

 12.30 - 13 hod  13 - 13.45 hod 13 - 14 let 2,3 km kola 

 13.30 - 14 hod  14 - 14.45 hod 7 - 8   let 1,15 km kola 

 13.30 - 14 hod  14 - 14.45 hod 9 - 10 let 1,15 km kola 

 14.30 - 15 hod  15 - 16.00 hod do 5 let 250 m kola 

 14.30 - 15 hod  15 - 16.00 hod do 5 let 250 m koloběžky 

 14.30 - 15 hod  15 - 16.00 hod 5 - 6 let 250 m kola 

 14.30 - 15 hod  15 - 16.00 hod 5 - 6 let 250 m koloběžky 

 14.30 - 15 hod  15 - 16.00 hod 7 - 8 let 250 m koloběžky 

 

  14 - 16 hod do 10 let jízdy zručnosti  

Pravidla závodu 

1. Každý závodník je povinen se před startem své kategorie zaregistrovat a převzít startovní 

číslo.  

2. Každý závodník je povinen po skončení závodu vrátit startovní číslo.  

3. Závod kol a koloběžek se startuje formou časovky, a to po jednotlivcích až po čtveřicích.  

4. Startovní intervaly a počet startujících v jednom čase je určen pro každou kategorii na 

začátku jejího startovního času (oba údaje jsou závislé na množství závodníků).  

5. Každý závodník bude respektovat pokyny pořadatelů závodu a veškeré požadavky bude s 

pořadateli neprodleně řešit.  

6. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani 

za škody způsobené závodníkem třetí osobě.  
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7. Každý závodník bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.  

8. Každý závodník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a s nasazenou ochrannou přilbou - 

soutěžící bez přilby nebude klasifikován !!!  

9. Každý závodník při závodu bude jednat tak, aby neohrozil sebe ani jiné závodníky.  

10. Každý závodník bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu 

závodu oznámí neprodleně po skončení jízdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 

Kategorie Účast Čas     [vteřiny] Rychlost    [km/hod] 

věk technika trať přihlášení hodnocení nejlepší nejhorší průměrný nejlepší nejhorší průměrný 

           
 do 5  

kolo 250 m 16 16 0:45 2:18 1:17 20,0 6,5 11,7 

koloběžka 250 m 6 5 1:12 2:19 1:45 12,5 6,5 8,6 

 5-6 
kolo 250 m 29 29 0:40 1:55 0:55 22,5 7,8 16,4 

koloběžka 250 m 7 7 0:58 1:57 1:13 15,5 7,7 12,3 

 7-8 
kolo 1,15 km 28 28 2:51 5:39 3:51 24,2 12,2 17,9 

koloběžka 250 m 8 8 0:54 1:17 1:01 16,7 11,7 14,8 

 9-10 kolo 1,15 km 8 8 2:45 3:51 3:11 25,1 17,9 21,7 

 11-12 kolo 2,3 km 7 7 5:45 7:21 6:31 24,0 18,8 21,2 

 13-14 kolo 2,3 km 1 1 5:20 5:20 5:20 25,9 25,9 25,9 

           Celkem     110 109 
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Kola   do 5 let 250 m   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

31 Tošnar Adam Kolovraty 1:30 2:15 0:45 1 

42 Haspra Šimon Kolovraty 21:00 21:53 0:53 2 

56 Bohuslav Jakub Kolovraty 20:30 21:23 0:53 2 

43 Kafková Krystýna Kolovraty 13:30 14:24 0:54 3 

34 Očadlík Martin Kolovraty 21:30 22:25 0:55 4 

49 Pšeničný Matěj Kolovraty 0:30 1:27 0:57 5 

51 Jeřábková Linda Kolovraty 2:30 3:28 0:58 6 

45 Kocumová Elisa Kolovraty 17:30 18:35 1:05 7 

58 Bašek Matyáš Kolovraty 18:00 19:14 1:14 8 

33 Čejková Majda Kolovraty 2:00 3:15 1:15 9 

52 Jeřábek Vít Kolovraty 3:30 4:49 1:19 10 

35 Kopka Martin Borotice 22:00 23:21 1:21 11 

36 Vítová Sabina Kolovraty 4:30 6:13 1:43 12 

32 Tašnar Daník Kolovraty 12:30 14:28 1:58 13 

48 Zerzáň Radek Říčany 17:00 19:09 2:09 14 

50 Suthgate Leah Kolovraty 20:00 22:18 2:18 15 

 

 
 

     Kola   5-6 let 250 m   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno  bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

11 Doubrava Tomáš Kolovraty 6:00 6:40 0:40 1 

25 Čermáková Bára Kolovraty 14:00 14:42 0:42 2 

17 Reitmeir Jan Kolovraty 9:30 10:12 0:42 2 

5 Jakešová Kačka Kolovraty 7:00 7:43 0:43 3 

27 Dolanová Bára Kolovraty 15:00 15:46 0:46 4 

30 Vilím Vojta Kolovraty 16:30 17:16 0:46 4 

3 Koudelová Julie Kolovraty 3:30 4:17 0:47 5 

12 Ošlejšek Jan Kolovraty 7:30 8:17 0:47 5 

19 Bartoš David Kolovraty 10:30 11:17 0:47 5 

10 Dejmková Míša Kolovraty 5:30 6:17 0:47 5 

9 Zadražil Jáchym Kolovraty 5:00 5:48 0:48 6 

57 Bašková Natálka Kolovraty 18:30 19:18 0:48 6 

18 Čejka Jan Kolovraty 10:00 10:49 0:49 7 

1 Slaninová Eliška Kolovraty 6:30 7:20 0:50 8 

26 Priskinová Tereza Kolovraty 14:30 15:21 0:51 9 

38 Voborská Katka Kolovraty 23:00 23:51 0:51 9 

14 Pšeničná Kateřina Kolovraty 8:00 8:53 0:53 10 

24 Holasová Eliška Kolovraty 13:30 14:23 0:53 10 

2 Kačín Karel Praha 3:00 3:56 0:56 11 

16 Horáková Natálka Kolovraty 9:00 9:56 0:56 11 

29 Kakša Tomáš Kolovraty 16:00 16:56 0:56 11 

28 Vítová Kamila Kolovraty 15:30 16:27 0:57 12 

20 Vlčková Daniela Kolovraty 11:00 12:00 1:00 13 

54 Jelenek Adam Kolovraty 3:00 4:03 1:03 14 

8 Horáček Ondra Kolovraty 4:30 5:36 1:06 15 

21 Nachtmannová Anička Lipany 19:00 20:09 1:09 16 

4 Králová Katka Kolovraty 4:00 5:13 1:13 17 

15 Veselá Kateřina Kolovraty 8:30 9:59 1:29 18 

22 Nachtmannová Natálka Lipany 19:30 21:25 1:55 19 
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Kola   7-8 let 1,15 km   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno  bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

105 Šustová Verunka Kolovraty 0:30 3:21 2:51 1 

73 Kubias Jáchym Kolovraty 3:30 6:30 3:00 2 

101 Vlčková Michaela Kolovraty 18:00 21:04 3:04 3 

76 Čechová Karolína Kolovraty 5:00 8:10 3:10 4 

94 Kafka Lukáš Kolovraty 14:30 17:42 3:12 5 

88 Pastorková Terka Kolovraty 11:00 14:24 3:24 6 

100 Kolman Vojta Kolovraty 17:30 21:03 3:33 7 

95 Zadražil Tadeáš Kolovraty 15:00 18:36 3:36 8 

98 Horáček Jan Kolovraty 16:00 19:36 3:36 8 

103 Bartoš Lukáš Kolovraty 19:00 22:39 3:39 9 

78 Nováček Kryštof Kolovraty 6:00 9:40 3:40 10 

86 Slanina Filip Kolovraty 10:00 13:41 3:41 11 

89 Hašek Tomáš Kolovraty 11:30 15:11 3:41 11 

75 Blažek Tomáš Kolovraty 4:30 8:12 3:42 12 

85 Haspra Matouš Kolovraty 9:30 13:14 3:44 13 

91 Kleinová Majda Sluštice 12:30 16:14 3:44 13 

97 Dobravová Anežka Kolovraty 15:30 19:14 3:44 13 

77 Jakešová Klára Kolovraty 5:30 9:16 3:46 14 

81 Koudelová Amalie Kolovraty 7:30 11:17 3:47 15 

99 Pokorná Lucka Kolovraty 16:30 20:29 3:59 16 

80 Čech Josef Kolovraty 7:00 11:04 4:04 17 

82 Váňová Ivana Kolovraty 8:00 12:18 4:18 18 

83 František Heřmánek Kolovratz 8:30 12:58 4:28 19 

72 Bučková Stázka Kolovraty 3:00 7:29 4:29 20 

107 Danda Mirek Kolovraty 1:30 6:04 4:34 21 

104 Kocumová Berenica Kolovraty 0:00 4:41 4:41 22 

71 Bor Matěj Říčany 2:00 7:06 5:06 23 

92 Paseková Nikola Lipany 13:00 18:39 5:39 24 

       Kola   9-10 let 1,15 km   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

87 Vydlák Šimon Kolovraty 10:30 13:15 2:45 1 

106 Marxt Jan Kolovraty 21:00 23:45 2:45 1 

90 Klein Václav Sluštice 12:00 15:05 3:05 2 

93 Chren Šimon Kolovraty 14:00 17:08 3:08 3 

79 Král Jakub Kolovraty 6:30 9:41 3:11 4 

102 Vosáhlo Šimon Lipany 18:30 21:50 3:20 5 

84 Heřmánek Jakub Kolovraty 9:00 12:28 3:28 6 

74 Gryczová Kateřina Kolovraty 4:00 7:51 3:51 7 

       Kola   11-12 let 2,3 km   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

58 Novák Jakub Kolovraty 8:00 13:45 5:45 1 

51 Vašák Michael Strašnice 1:00 6:53 5:53 2 

57 Kubias Šimon Kolovraty 7:00 13:07 6:07 3 

53 Sousedík Kryštof Kolovraty 3:00 9:35 6:35 4 

54 Váňová Ivate Kolovraty 4:00 10:57 6:57 5 

56 Bohdan Jonáš Kolovraty 6:00 13:03 7:03 6 

52 Blažek Martin Lipany 2:00 9:21 7:21 7 

 

 
 

 

 
 

   



Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. 

 

Výroční zpráva - 2012  strana 29 

 

 

Kola   13-14 let 2,3 km   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

55 Vosáhlo Matěj Lipany 5:00 10:20 5:20 1 

       Koloběžky   do 5 let 250 m   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

44 Haspra Šimon Kolovraty 6:00 7:12 1:12 1 

55 Benčíková Jana Kolovraty 9:00 10:37 1:37 2 

39 Nováková Denisa Kolovraty 4:00 5:41 1:41 3 

46 Dandová Pavla Kolovraty 0:00 2:00 2:00 4 

41 Nováková Tereza Kolovraty 10:00 12:19 2:19 5 

       Koloběžky   5-6 let 250 m   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

11 Doubrava Tomáš Kolovraty 3:00 3:58 0:58 1 

37 Mourková Kačka Kolovraty 5:30 6:28 0:58 1 

5 Jakešová Kačenka Kolovraty 4:00 5:02 1:02 2 

13 Šustová Adéla Kolovraty 4:30 5:35 1:05 3 

6 Píšová Bára Kolovraty 2:30 3:40 1:10 4 

8 Horáček Ondra Kolovraty 3:30 4:55 1:25 5 

23 Kořínková Maruška Kolovraty 5:00 6:57 1:57 6 

       Koloběžky   7-8 let 250 m   KoloZávod 2012 
startovní 

číslo jméno bydliště startovní čas cílový čas čas jízdy pořadí 

88 Pastorková Terka Kolovraty 8:30 9:24 0:54 1 

108 Jakešová Klára Kolovraty 9:30 10:24 0:54 1 

97 Doubravová Anežka Kolovraty 8:00 8:56 0:56 2 

96 Haspra Matouš Kolovraty 7:00 7:57 0:57 3 

98 Horáček Jan Kolovraty 7:30 8:29 0:59 4 

75 Blažek Tomáš Kolovraty 6:30 7:36 1:06 5 

109 Zerzáňová Zita Říčany 10:30 11:37 1:07 6 

110 Bor Matěj Říčany 11:00 12:17 1:17 7 
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Běh mezi stromy 
 Rodinné centrum MACEK 

o.s. se v roce 2012 spolupodílelo 

na organizaci Běhu mezi stromy, 

který pořádá Klub Kolovraty 

KLUBKO. 

 Běh proběhl v sobotu 12.5. od 

15.00 na fotbalovém hřišti a v jeho 

přilehlém okolí. Připraveny byly 

pro děti 3 trasy - 2 nesoutěžní, 1 

pro soutěživé, a to pro účastníky 

převážně od 5 let. RC MACEK 

díky Liboru Pecháčkovi doplnil 

navíc lehký orientační běh, který mezi 

staršími dětmi sklidil velký úspěch. 

Pro závodníky startující na víceúčelovém 

hřišti bylo zajištěno občerstvení a pití. 

Trasy závodu 

Žlutá trasa – neměřil se čas, ale důležité 

bylo nalezení a zapamatování obrázků na trase 

– vhodné pro děti do 7 let. 

Červená trasa – měřil se čas, ale důležité 

také bylo nalezení všech indicií na trati a na 

jejich základě správné rozluštění tajenky. 

Modrá trasa – neměřil se čas, ale důležité 

bylo zodpovězení 9 otázek – vhodné pro děti od 6 do 9 let. 

Bílá netrasa neboli Orienťák – na základě mapy musí každý nalézt všechny kontroly, 

přičemž některé z nich skrývaly překvapení. 
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Výlet - S Mikešem ke hvězdám 
V neděli, 20. května, se díky 

vrtkavému počasí uskutečnil první výlet 

kolovratských „turistických“ rodin. Počasí 

bylo tentokrát ideální a tak nás cesta 

zavedla od zastávky vlaku v Mirošovicích 

do Hrusic a dále pak k hlavnímu cíli výletu, 

a to na observatoř v Ondřejově. Zpět jsme 

se vrátili opět vlakem, ovšem po celkem 13 

kilometrech ze stanice Senohraby. 

Hrusice nás příjemně překvapili, děti 

krásným hřištěm, všechny pak ochotným 

panem hostinským, který nám i několik 

hodin před otvíračkou ochotně prodal 

zmrzlinu. Po tomto letmém občerstvení a 

přibližně pěti uťapaných kilometrech jsme zavítali na vrch Žalov, který je nejvyšším místem 

Ondřejova a celý je součástí Astronomického ústavu AV ČR. Čekání na oběd jsme dětem 

zpestřili několika úkoly v krásném areálu ústavu, který vznikl z původní hvězdárny bratrů 

Fričových.  

Ondřejovská hvězdárna již více než sto let a patří k nejdůležitějším vědeckým 

pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších hvězd, 

meziplanetární hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. Během návštěvy jsme byli 

seznámeni s okolnostmi založení hvězdárny, v historické kopuli pak byla k vidění expozice 

věnovaná vývoji hvězdárny a řada zajímavých přístrojů. Celý rozsáhlý areál je upraven jako 

park se vzácnými stromy a řadou moderních plastik. Do něho jsou zasazeny secesní budovy a 

kopule původní hvězdárny, které navrhoval architekt Josef Fanta. Při procházce parkem bylo 

možné obdivovat i umístěné přístroje, např. trofejní německé radary z 2. světové války, z 

nichž některé stále slouží vědeckým pozorováním, zejména Slunce nebo meteorů.  

Pro současnou i budoucí dobu jsou zajímavé především okolnosti vzniku hvězdárny, kdy 

roku 1898 zakoupil J. J. Frič, továrník v Praze, pozemek pro vědecké účely a na něm 

vybudoval soukromou hvězdárnu, kterou v roce 1928 věnoval československému státu pro 

potřeby University Karlovy. Vybudování hvězdárny jej stálo nemalé prostředky a nemálo 

úsilí, a proto by měl sloužit za příklad i našim současníkům. 

Již nyní se těšíme na další výlety na podzim tohoto roku, které včas zveřejníme na webu 

a v měsíčníku. 
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Hrusice 

První písemná zmínka o Hrusicích je uchována v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., 

daného na Pražském hradě 17. ledna 1205. {Kromě jména Hrusice se vyskytuje i tvar Hrušice.) V 

nejstarších dobách patřily Hrusice zřejmě pod přímou správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Později 

přecházely pod správu blízkých hradů. Existují zprávy o tom, že patřily poddansky pod hrady Stará 

Dubá, Čejchanův hrádek u Chocerad a Ježov. V roce 1436 přešlo tzv. podací právo na pány z Dubé, 

sídlící na hradě Zlenice. Ten byl v roce 1465 zničen a následujícího roku přešlo toto právo na Komorní 

Hrádek u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do roku 1848. Majitelé Komorního 

Hrádku se ovšem střídali. Patřily mezi ně i slavné české rody, např. Valdštejnové. Posledními majiteli 

panství byla hrabata Khevenhueller-Metsch. 

V roce 1525 nechal pán na Komorním Hrádku, královský komoří Jaroslav ze Šelenberka, 

"prošacovati" obec Hrusice. Odtud víme, že obec tehdy měla deset usedlostí a deset "poustek" - 

pustých usedlostí. Třicetiletá válka postihla samozřejmě i hrusický kraj. V roce 1648, po jejím 

skončení, měly Hrusice devět sedláků, dva chalupníky a sedm pustých usedlostí. Podle tzv. berní ruly 

z roku 1654 mělo panství Komorní Hrádek 35 obcí. Hrusice mezi nimi měly devět selských usedlostí, 

dva chalupníky, pusté byly čtyři grunty a dvě chalupy. 

V roce 1725 byl proveden soupis veškeré obhospodařované půdy - tzv. tereziánský katastr. Podle 

něj tehdy žilo v Hrusicích 16 rodin, mezi nimi.i rodina Pavla Lady a Jana Lady. 

Další katastr byl pořízen z podnětu císaře Josefa II. v roce 1785 a zároveň byla zavedena čísla 

popisná. Díky tomu přesně víme, že Hrusice měly na konci XVIII. století 35 čísel popisných. Vývoj 

populace v následném století a ve století dvacátém byl v Hrusicích takový: 1890 - 425 obyvatel, 1900 

- 424 obyvatel, 1'910 - 437 obyvatel, 1930 - 454 obyvatel, 1970 - 524 obyvatel, 1980 - 470 

obyvatel,1991 - 371 obyvatel. Demografická křivka tedy vykazuje nejdříve poměrně malou oscilaci, v 

posledních desetiletích však je patrný její sestupný trend. 

Z politického hlediska došlo k zásadní změně v roce 1848, kdy o-bec získala samosprávu a byla 

řízena a spravována obecním zastupitelstvem v čele se starostou. Prvním starostou se stal Matěj Šebek. 

Blahodárné působení samosprávy se začalo výrazně projevovat na přelomu XIX. a XX.století. (Na 

konci minulého století se v Hrusicích také narodil světově známý malíř Josef Lada.) Začaly se budovat 

komunikace, byla zřízena obecní knihovna (1923), postaven nový most přes potok v dolní části obce 

(1926). Obec byla elektrifikována (1927), v hrušovském hotelu Valencia zahájilo provoz kino (1931) a 

byla zřízena telefonní přípojka (1937). 

Události druhé světové války zasáhly i Hrusice. Deset hrusických občanů bylo nasazeno na práci 

do "říše", dvě občanky byly odvlečeny do koncentračního tábora a výpravčí Josef Nádvomík byl 

zastřelen. V padesátých letech byla obec výrazně postižena kolektivizací, tak jako ostatně celý český 

venkov. Někteří hrusičtí občané byli v souvislosti s nástupem nového režimu zatčeni a uvězněni. Je to 

velmi smutná kapitola historie obce. 

Šedesátá, sedmdesátá i osmdesátá léta probíhala v obci v celkem nerušené normalizační 

atmosféře s výjimkou bouřlivého roku 1968. Ten je v historii zaznamenán i tím, že začal vycházet 

místní časopis Hlas Hrusic, který je vydáván obecním úřadem dodnes. V roce 1987 byly v obci 

uspořádány důstojné oslavy 100. výročí narození Josefa Lady. 

S nástupem demokratického vývoje české společnosti v roce 1989 se proměnil i život v 

Hrusicích. V tomtéž roce se zde objevil první soukromý podnikatel v oboru zahradnictví. V roce 1990 

bylo otevřeno i první soukromé pohostinství a v roce 1991 i první soukromý obchod. Život v obci od 

roku 1990 opět řídí obecní zastupitelstvo v čele se starostou Ladislavem Tesaříkem.  

Ondřejov 

Z původní dvorcové osady “Ondřejóv dvór” na panství pánů z Dubé vznikla začátkem 13. století 

vesnice a později trhové městečko Ondřejov. Jméno pravděpodobně pochází od zakladatele, některého 

z pánů z Dubé. Tvar náměstí spolu se třemi úzkými vstupy ve směru západním na Prahu, severním na 

Kostelec n.Č.l. a východním na Sázavu svědčí o jednoduchém obranném charakteru obce, navíc 

doplněném přírodními valy a průrvami. 

Městečko leželo na tzv. “Staré zemské cestě” a sužováno bylo nájezdy lapků, z nichž nejznámější 

byl Mikuláš Zůl. 
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Uprostřed náměstí byl zbudován kostel sv. Šimona a Judy jakožto jediná zděná stavba. 

Obyvatelstvo bylo složeno ze zemědělců a řemeslníků. Připomínáni jsou uhlíři, hrnčíři, kamnáři, ševci 

a řezníci. Farností náležely Ondřejovu obce Kaliště, zaniklá vesnice Kubětín a okolní usedlosti. 

Po pánech z Dubé získali panství Kostkové z Postupic, páni Šelenberkové a následně páni z 

Valdštejna. Obec značně zchudla za válek husitských a ve válce třicetileté. Rozvoj obce nastává 

dvorním dekretem Marie Terezie z 10. listopadu 1745, jímž povyšuje Ondřejov na městečko s právem 

na radnici a 4 trhy do roka. Někdy z této doby pocházejí také dvě krásné malolisté lípy před kostelem. 

V roce 1892 je zde prof. Ježkem z Prahy zřízena tzv. Kneipovna, první vodoléčebné zařízení v 

Čechách. V té době zde pobývá a nakonec umírá operní zpěvačka sl. Eleonora Ehrenbergová. Je 

pohřbena na místním hřbitově. 

V roce 1898 na vrchu Manda zakládá pan J. J. Frič soukromou hvězdárnu, kterou 28. října 1928 

věnuje Karlově univerzitě. Po druhé světové válce vzniká z hvězdárny Astronomický ústav ČSAV 

(dnes AV ČR), zabývající se výzkumem Slunce, hvězd, meziplanetární hmoty, a v poslední době i 

konstrukcí přístrojů vysílaných na umělých družicích Země. 

Svou polohou, 35 km jihovýchodně od Prahy, a umístěním v zalesněné krajině se Ondřejov v 

době rozvoje turistiky stává vyhledávaným letoviskem s pěknými výlety do okolí. 

Astronomický ústav Akademie věd ČR 

Astronomický ústav Akademie věd České republiky je jednou z nejstarších vědeckých institucí v 

českých zemích. Je totiž přímým pokračovatelem klementinské hvězdárny, založené při jezuitské 

koleji "Klementinum" na Starém městě pražském ve specielně postavené astronomické věži, jejíž 

stavba byla dokončena v r. 1722. Klementinská hvězdárna měla nejen rozhodující význam pro další 

rozvoj astronomie u nás, ale byla i kolébkou všech našich novodobých exaktních věd. Například 

nepřetržitá řada klementinských meteorologických pozorování, pokrývající dnes více než celá dvě 

století, patří k základním světovým řadám a je v tomto rozsahu ojedinělým celkem, reprezentativním 

pro celou střední Evropu. 

Po zrušení jezuitského řádu přešla 

klementinská hvězdárna pod státní 

správu a po vzniku Československé 

republiky z ní byla vytvořena Státní 

hvězdárna, která sídlila v Klementinu 

až do r. 1940, kdy byla z Klementina 

vystěhována do činžovního domu v 

Praze-Vinohradech, Budečská ul. 6. 

Velký význam pro další rozvoj 

astronomie v českých zemích měl pak 

vznik hvězdárny u městečka Ondřejov, 

vzdáleném 35 km na jihovýchod od 

Prahy a v nadmořské výšce 528m. 

Roku 1898 zde zakoupil J. J. Frič, 

továrník v Praze, pozemek pro vědecké 

účely a na něm vybudoval soukromou 

hvězdárnu, kterou v roce 1928 věnoval československému státu pro potřeby University Karlovy. Od 

počátku však byla využívána a spravována Státní hvězdárnou a tak při vzniku Československé 

akademie věd došlo k úplnému splynutí těchto dvou ústavů a k 1. 1. 1954 vznikl Astronomický ústav 

Československé akademie věd se sídlem v Praze v Budečské ulici. Koncem roku 1992 se 

Astronomický ústav stal pracovištěm Akademie věd České republiky a v roce 1993 bylo sídlo 

přeneseno do Ondřejova a pražské pracoviště bylo přemístěno z Vinohrad na Spořilov, do budovy 

Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. 

Historické kopule hvězdárny slouží v současné době jako muzea. Ve verandě muzea V. Šafaříka 

je umístěn tubus Fričova dalekohledu, jehož optika, více než 150 let stará, slouží dále ve slunečním 

oddělení k pozorování slunečních skvrn. Jsou zde též přístroje vyrobené převážně Josefem Janem 

Fričem a dobové fotografie ze stavby hvězdárny.  Hvězdárna je koncipována jako arboretum se 

vzácnými keři a dřevinami. 
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Kolovratské piškvorky 
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. 

vyhlásilo otevřený turnaj „Kolovratské 

piškvorky“, který se konal v neděli 25. listopadu 

2012  od 12.30 v sále U Boudů. Jednalo s e o 

nultý ročník, který byl generální zkouškou pro 

další ročníky a je nutno přiznat, že dopadl dobře. 

Drobné organizační nedostatky, způsobené stále 

se dohlašujícími účastníky, se nakonec podařilo 

překonat ke spokojenosti všech hráčů. 

Soutěžní podmínky 

 Do soutěže se mohou registrovat zájemci bez 

rozdílu věku zasláním přihlášky. 

 Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu:  

soutez.macek@seznam.cz 

 Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, rok 

narození, bydliště (název obce nebo městské části) 

 Soutěžní kategorie (rozhoduje rok narození):  

o do 6 let (rok narození 2010-2006) 

o 7-10 let (rok narození 2005-2002) 

o 11-14 let (rok narození 2001-1998) 

o 15-18 let (rok narození 1997-1994) 

o nad 18 let (rok narození 1993 a starší) 

 Hráči, kteří se neregistrují předem, se mohou 

přihlásit na začátku turnaje.  Organizátor však 

vzhledem k omezené kapacitě negarantuje v 

takovém případě zařazení hráče do turnaje. 

 Termíny 

o Vyhlášení soutěže: 1.10.2012 

o Uzávěrka registrace: 20.11.2012 

o Termín turnaje: neděle  25.11.2012  (13.00 - zahájení kategorií nad 15 let, 14.00 - 

zahájení kategorií do 15 let) 

Pravidla turnaje kolovratských piškvorek 

1. Každý hráč je povinen se před zahájením turnaje zaregistrovat.  

2. Každý hráč bude respektovat pokyny pořadatelů turnaje a veškeré požadavky bude s pořadateli 

neprodleně řešit.  

3. Každý hráč bere na vědomí, že pořadatelé neručí za škody vzniklé hráčům a ani za škody 

způsobené hráčem třetí osobě.  

4. Každý hráč bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci.  

5. Každý hráč bude dodržovat pravidla fayr-play a případné námitky proti průběhu turnaje oznámí 

neprodleně. 

Pravidla kolovratských piškvorek 

Úvod 

1. Piškvorky je hra pro dva hráče, na začátku hry si vylosují kdo je první a kdo druhý, v případě 

turnaje toto určuje zapsání hráčů v pavouku turnaje.  

2. Hrací plán má 25 sloupečků a 25 řádků, které tvoří čtvercovou síť.  

3. První z hráčů používá křížky, druhý kolečka.  

Hra 

4. Hráči se střídají v tazích, o tom, kdo začíná, rozhoduje los nebo hod kostkou (padne-li liché 

číslo, začíná první hráč, padne-li sudé číslo, začíná druhý hráč).  

5. Provést tah znamená nakreslit do herního plánu kolečko nebo křížek. 
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6. Pokud se hráč netrefí přesně do čtverečku, může svůj tah vygumovat a znovu nakreslit. To, že 

se chystá provést tento krok, předem oznámí protihráči. 

7. Cílem hry je vytvářet piškvorky, tj. právě pět stejných znaků v řadě. V případě vytvoření šesti a 

více znaků v řadě hra pokračuje dále. 

Konec hry 

8. Časový limit pro dokončení hry je 10 minut. Pro měření času se používají běžné hodiny nebo 

stopky, na turnaji se měří všem hráčům v jednom kole společný čas. 

9. Vítězem hry se stává hráč, který: 

• první vytvoří tři piškvorky 

• má více piškvorek po překročení časového limitu, pokud je stav nerozhodný, hra pokračuje 

do vytvoření první další piškvorky 

• jehož soupeř vzdal hru 

• jehož soupeř byl vyloučen ze hry 

10. Pokud jsou obsazeny všechny použitelné čtverečky na hracím plánu a stav je nerozhodný, 

rozhoduje první dosažená piškvorka. 

Hráči 

11. Pokud musí být hra přerušena z důvodu 

nezaviněného žádným z hráčů, musí být pro 

takovou hru nastaven čas úměrně dlouhý 

takto vzniklému přerušení. 

12. Když partie začala, nesmějí hráči používat 

psané, elektronické, tištěné materiály ani jiné 

pomůcky pro analýzu hry. 

13. Není dovoleno hráče žádným způsobem 

vyrušovat či rozptylovat. 

14. Hráč musí dodržovat pravidla určená pro 

příslušnou soutěž. 

15. Porušení výše uvedených pravidel chování 

může vést k potrestání a k vyloučení ze hry. 

 

Výsledky turnaje 

Ročník 2006-2010 

1 2 b
o

d
y 

sk
ó

re
 

p
o

řa
d

í 

1 David Bartoš   3 : 0 2 3 : 0 1 

2 Tomáš Doubrava 0 : 3   0 0 : 3 2 

 

Ročník 2002-2005 

1 2 3 4 5 b
o

d
y 

sk
ó

re
 

p
o

řa
d

í 

1 Lukáš Bartoš   2 : 3 2+ : 2 1+ : 1 3 : 1 4 8 : 7 3 

2 Marek Paštika 3 : 2   2 : 3 3 : 0 3 : 1 6 11 : 6 2 

3 Jakub Král 2 : 2+ 3 : 2   3 : 0 3 : 1 7 11 : 5 1 

4 Matouš Haspra 1 : 1+ 0 : 3 0 : 3   1 : 3 1 2 : 10 5 

5 Anežka Doubravová 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1   2 6 : 10 4 
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Ročník 1998-2001 

1 2 b
o

d
y 

sk
ó

re
 

p
o

řa
d

í 

1 Kristýna Šedivá   3 : 0 2 3 : 0 1 

2 Jonáš Bohdan 0 : 3   0 0 : 3 2 

 

Ročník 1993 a starší 

1 2 3 4 b
o

d
y 

sk
ó

re
 

p
o

řa
d

í 

1 Radek Paštika   1 : 1+ 2 : 1 2 : 0 5 5 : 2 1 

2 Stanislava Bartošová 1+ : 1   2 : 3 3 : 2 3 6 : 6 3 

3 Vladimír Šedivý 1 : 2 3 : 2   2 : 1 4 6 : 5 2 

4 Radana Sedláčková 0 : 2 2 : 3 1 : 2   0 3 : 7 4 
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7. Ostatní činnost  
 

 

Laktační poradna 
Poradna funguje od července 2008. Od ledna 2009 funguje pouze na telefonu nebo 

emailové adrese:  

Zuzana Ďoubalová, tel: 776 809 803 (volat Po až Ne 8-22), zdoub@centrum.cz 

V rámci poradny je možné získat informace a rady:  

 předporodní a poporodní příprava na kojení 

 technika kojení a odstříkávání 

 alternativní způsoby krmení 

 materiály o kojení 

 výživa kojící matky 

 

 

Cvičení rodičů s dětmi 
MACEK spolupracuje s paní Janou Kněžínkovou, která pořádá cvičení pro rodiče s dětmi 

od dvou let a pro děti předškolního věku ve školní tělocvičně.  

Cvičení je organizováno formou pololetních kurzů, přihláška je k dispozici na 

www.knezinkova-cviceni.cz/rozvrh. 

Jednorázový vstup je možný pouze v případě volné kapacity. 

Každé úterý od 9:30-10:25 nebo 10:30-11:25 od září 2010     

V malém sále ZŠ Kolovraty 

Kurzové 1. pololetí (9/2009-1/2010) 17 lekcí 1020,-(členové MaCeK 935,-)  

Vede: Jana Kněžínková (cvičitelka I. Třídy ACI ČASPV) 

Podrobnější informace na mob.telefonu:  +420 608 975 094, e-mail: knezinkova-

cviceni@seznam.cz  

Cvičení dětí bez rodičů - Tygříci 

Kurz je zaměřený na získávání dalších pohybových dovedností,zvyšování tělesné 

zdatnosti a motorické vyspělosti dětí formou her a soutěží.Hlavní procvičované oblasti:Hry s 

obsahem lokomočních cvičení (chůze,běh,skok,lezení),dále manipulační cvičení 

(házení,chytání), cvičení na nářadí a s různými druhy pomůcek.Cílem kurzu je rozvíjet 

pozitivní vztah dítěte k pohybu.  

Taneční kurz pro děti - Světlušky 

Kurz je zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí od 5,5 roku, z větší části na 

aerobní formu cvičení. Děti se učí vnímat hudbu a smysl pro rytmus.Neméně zajímavou částí 

hodin bude výuka základních kroků Zumby, které věřím děti zaujme. V závěru kurzu 

proběhne vystoupení. 

Cvičení rodičů s dětmi- Koťata 

Cvičební lekce pro děti od 2 do 5 let. Náplní hodin je rozvoj základních pohybových 

dovedností formou jednoduchých her, říkadel a písniček s využitím různých pomůcek a 

cvičebního nářadí. Přínosný je i význam přímého kontaktu dítěte se skupinkou vrstevníků a 

společná aktivita s rodičem. 

 

 

 



Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. 

 

Výroční zpráva - 2012  strana 39 

 

 

Karty mládeže (EURO<26)  
ČRDM vyjednala v rámci projektu "Evropské karty mládeže EYCA 

(EURO<26)" možnost pro všechna svá členská sdružení, získat Karty 

mládeže EURO<26 (dále jen KM) zdarma pro své členy (běžná cena této 

karty je přitom 200 Kč). Pro studenty (v případě dodání potvrzení o studia) 

je možnost získat i studentskou verzi této karty, která je pak validním potvrzením o studiu. 

Stejnou možnost mají letos i účastníci projektu "Kecejme do toho" a pořadatelé a 

vystavovatelé na Bambiriádách (kde se budou i prodávat široké veřejnosti se slevou 75%). Do 

budoucna se počítá i s rozšířením této možnosti o další projekty ČRDM ("72 hodin" atp.). 

KM je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Má velikost kreditní karty a platí 

jeden rok od data vydání. Mohou ji získat všichni mladí lidé ve věku 5 – 30 let (tedy nejen 

studenti). KM je v současné době nejrozšířenější kartou na slevy pro mladé na světě, má 4 

miliony držitelů. Slevy a výhody nabízí ve více než 35 zemích Evropy. Je široce využitelná v 

oblastech zajímavých pro mladé, jako je cestování a doprava, kultura a památky, ubytování, 

stravování, obchody, sport, služby, vzdělávání atp. Celkem je držitelům karty v Evropě k 

dispozici přes 100 000 slev, v České republice je to zatím cca 1 200. 

U kulturních organizací se slevy obvykle pohybují mezi 20 – 50% (divadla, kina, muzea, 

galerie, hrady a zámky), existují ale i slevy 70–100%. Některé cestovní kanceláře, obchody a 

autoškoly poskytují slevy 5 – 15%. Významné jsou také slevy na ubytování (10 – 40%). 

Velmi využívané jsou rovněž slevy na dopravu – 50% sleva na kartu opravňující ke 20% 

slevě na italských železnicích Trenitalia, 30 – 50% sleva na železniční dopravu v Portugalsku, 

30% sleva na autobusovou dopravu ve Skotsku, 20 – 25% sleva na vlaky ve Španělsku, 25% 

v Chorvatsku, 30% ve Slovinsku, 50% v Srbsku, dopravní slevy ve Švýcarsku, Rakousku, 

Irsku a na Slovensku. U nás slevy na autobusovou dopravu do vybraných evropských měst a 

speciální tarify na letenky do celého světa nabízí držitelům KM EURO<26 na svých 

pobočkách cestovní a jazyková agentura STUDENT AGENCY, ale i některé další cestovní 

kanceláře (např. CKM Olomouc). 

Kartu je také možné využít pro prokázání věku dětí do 15 let, které mají Ministerstvem 

financí ČR garantovanou minimální 50% slevu na veškeré jízdné v ČR. Podrobnější 

informace o KM (a seznam všech slev poskytovaných v ČR) naleznete na 

http://www.eyca.org. 

ČRDM získala koncem května 2012 licenci na vydávání těchto karet v ČR. Ihned pak 

rozšířila hranici vydávání karet na 5 – 30 let (z bývalých 10 – 30 let) a rozhodla se Karty 

mládeže EURO<26 přejmenovat na Evropské karty mládeže EYCA a změnit také logo, obojí 

v souladu s tím, jak se názvy karet a logo změnilo i ve zbytku Evropy. Nabízí také  možnost 

pro sdružení, nechat si vytvořit (za výrobní náklady) členské karty spolu se všemi výhodami 

KM. Dále plánuje rozšiřovat slevy ku prospěchu všech 

mladých v ČR (hlavně pak těch, kteří jsou dobrovolníky v 

nějaké neziskové organizaci), modernizaci grafického 

designu karty, webových stránek atp. 

 

RC MACEK vydává karty 

Začátkem srpna byla podepsána smlouva mezi RC 

MACEK a ČRDM o vydávání karet EYCA. V roce 2012 

byly vydány karty zájemcům z řad členů, od roku 2013 pak 

bude možné vydávat karty i pro nečleny, ovšem za 

standardních podmínek (pro členy bude i nadále platit 

zvýhodněná sazba). 
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Projekt 72 – Spolkové Kolovraty 
13. října 2012 se RC MACEK zapojí se svým projektem Spolkové Kolovraty do projektu 

„72 hodin – Ruku na to“. V Kolovratech se do projektu zapojíme terénní aktivitou od 13 do 

16 hodin a pokračovat budeme v sále U Boudů od 17 hodin Spolkovým večerem. 

Co je 72 hodin – Ruku na to!? - Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé 

ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2012) a zároveň jakkoliv dlouho se 

dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. 

Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a 

mnoho dalších pozitivních účinků. Podrobnosti naleznete na webu www.72hodin.cz 
 

POZNÁMKA: Tento projekt se nakonec pro malý zájem neuskutečnil. 

 

 

Internetová prezentace MACEK 
V roce 2012 zaznamenaly rozvoj internetové stránky s prezentací RC MACEK o.s. Byla 

optimalizována mapa webu, aktualizovány stávající informace a doplněny chybějící 

informace o aktivitách o.s. 

Nově byla doplněna rubrika „Návody, hry, pokusy“ a „Humor, články, hádanky“, které 

doplňují a rozšiřují informační hodnotu webu. 

Internetová prezentace je umístěna na doméně: http://macek-kolovraty.webnode.cz/  

 

Mapa webu 

Novinky 

Program - předškoláci  

Dopolední herna 

Hudební hrátky 

Výtvarka 

Angličtina 

Program - školáci  

TÁCEK 

Ručprčky 

Program - rodiče  

Fotokroužek 

První pomoc u dětí 

Laktační poradna 

Angličtina 

Kurzy 

Jednorázové akce - děti  

Masopustní rej masek 

Vítání jara 

Rej čarodějnic 

Dětský den 

Drakiáda 

Dýňová slavnost 

Mikulášská 

ostatní 

Jednorázové akce - rodiče  

72 hodin – Ruku na to! 

Maminky 

Tvoření 

Burzy 

ostatní 

Soutěže, výlety a závody  

 Výlety z Kolovrat  

Výlety - 2012 

Výlety - 2011 

Výlety - 2010 

 Výlety - tipy  

Praha a okolí 

Šumava a Bavorský les 

Za technikou a fyzikou 

Ostatní 

Výtvarná soutěž 

KoloZávod 

Běh mezi stromy 

Kuličkiáda 

Turnaj v piškvorkách 

LEGO Race 

Návody, hry, pokusy  

 Výtvarné 

 Modelování a modely  

Draci 

Autodráha ITES 

 Hry  

Hry na hřišti 

Hry pohybové 

Hry poznávací 

Hry pro nejmenší 

Hry stolní a deskové 

Hry v klubovně 

Hry v terénu 

 Pokusy  

Pokusy - fyzika 

Pokusy - chemie 

Pokusy - optické klamy 

 Šifrování 

 Ekovýchova, příroda  

Zraněná zvířata 

Ptáci - ornitologie 

Bezpečnost a zdraví  

Testy výrobků 

Nebezpečné výrobky 

Bezpečnost a Internet 

O nás  

Koordinátoři 

Rada MACEK 

Dokumenty 

Historie 

Členství 

Pojištění 

Rada dětí a mládeže 

EYCA (EURO<26) 

Řekli a napsali 

Statistika 

Klubovna  

Rozvrh 

Podnájem 

Ceník 

Provozní řád 

Fotogalerie 

Spolupracujeme 

Humor, články, hádanky  

Stalo se v zimě 

Hádanky 

Ve škole 

Diskuze 
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8. Zajištění provozu  
 

Personální obsazení 
Občanské sdružení na venek zastupuje Rada, která rovněž zajišťuje administrativní, 

hospodářské a další činnosti, vyplívající z povinností stanovených legislativou ČR.  

Povinnosti či jiné závazky vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi občanským 

sdružením a druhými stranami, zajišťuje Rada, případně pověření členové občanského 

sdružení. 

Aktivity občanského sdružení zajišťují členové sdružení. V případě potřeby je možné 

pověřit zajištěním vybraných aktivit třetí osoby, a to převážně na základě vzájemného 

smluvního vztahu. 

 

Vybavení  
Občanské sdružení využívá materiál a inventář určený pro specifické činnosti dané 

rovněž věkem dětí, pro které jsou určeny. 

Materiál: 

- výtvarné potřeby 

- drobný materiál pro hry 

- materiál pro pokusy 

Inventář: 

- hračky 

- hry 

- hrací prvky 

- sportovní a cvičební potřeby 

- hudební nástroje 

- hrací prvky 

- didaktické pomůcky 

 

V roce 2011 již o.s. MACEK provedlo výměnu skříní a koberce v šatně a dále provedlo 

vymalování veškerých prostor Klubovny 2, a to na vlastní náklady v celkové výši 12.000,- 

Kč. 

V roce 2012 o.s. MACEK pokračovalo ve výměně židlí a opravě stolů. Stoly byly v 

nevyhovujícím až havarijním stavu, kdy docházelo k odlupování jednotlivých vrstev stolů 

(dýhy a umakartu). Židle měly již obtížně udržovatelné čalounění a výplň sedáků bylo u 

mnoha židlí jen obtížně možné připevnit ke kostře židle. 

O.s. MACEK vyměnilo desky stolů, které uhradila MČ Praha-Kolovraty a na vlastní 

náklady pořídilo 20 ks nových židlí v celkové ceně cca 8.600,- Kč, které je možné při uložení 

stohovat. Dále pořídilo na vlastní náklady do šatny sedací lavici a jeden malý dětský stolek 

v celkové ceně cca 1.000,- Kč. MČ Praha-Kolovraty zapůjčila do klubovny 12 malých 

židliček. 

 

Zázemí 
Občanské sdružení využívá jako zázemí pro svoje aktivity: 

a) Klubovnu II, zvanou Konírna – smluvní vztah s ÚMČ Praha - Kolovraty 

b) sál KD U Boudů – smluvní vztah s ÚMČ Praha - Kolovraty 

c) dětská a sportovní hřiště 

d) intravilán a extravilán MČ Praha - Kolovraty 
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9. Hospodaření 
 

 
Převedeno z 2011 22 517,22 Kč 

   Příjmy celkem 106 246,42 Kč 

 
granty 21 000,00 Kč 

 
členské příspěvky 9 700,00 Kč 

 
dary 1 000,00 Kč 

 
kurzovné 74 261,00 Kč 

 
ostatní 285,42 Kč 

  
 

Výdaje celkem 97 631,20 Kč 

 
nájemné 18 901,00 Kč 

 
materiál 54 250,20 Kč 

 
lektoři 24 480,00 Kč 

 
granty - vratka 0,00 Kč 

 
ostatní 0,00 Kč 

  
 

Zůstatek 
 

47 979,37 Kč 

Výsledek 2012 25 462,15 Kč 
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10. Návštěvnost 
 

Celkový přehled návštěvnosti 
 

měsíc 
 

děckoakce člověkoakce počet akcí děcko hodina člověko hodina 

leden 
 

329 123 29 658 904 

únor 
 

332 118 27 664 900 

březen 
 

495 172 35 990 1334 

duben 
 

347 135 38 694 964 

květen 
 

623 307 37 1246 1860 

červen 
 

207 72 17 414 558 

červenec 
 

0 0 0 0 0 

srpen 
 

0 0 0 0 0 

září 
 

351 89 23 702 880 

říjen 
 

426 299 42 852 1450 

listopad 
 

527 299 39 1054 1652 

prosinec 
 

242 108 29 484 700 

Celkem 
 

3879 1722 316 7758 11202 
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Dopolední herna 
 

Návštěvnost dopolední herny představují tři grafy, popisující měsíční návštěvnost 

v meziročním porovnání, počet hodin, strávených dětmi v herně a celkový počet hodin 

strávených dětmi a rodiči v herně. 

Z přiložených grafů je zřejmé, že po poklesu návštěvnosti v letech 2009-2010 je zde opět 

výrazný nárůst. Pokles byl dle předpokladů způsoben především „generační“ obměnou. 
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12. Valná hromada 
 

Zápis z jednání Valné hromady MACEK o.s., konané dne 27. května 2012 od 20.15 hod.  

 

Schůzi předsedal a vedl P. Bartoš.  

 

1. Zahájení VH, prezence 

Přítomno 12 členů osobně, 0 v zastoupení  

 

2. Schválení programu  

P. Bartoš představil program VH a okomentoval jednotlivé body programu.  Následně 

bylo hlasováno o schválení programu: pro 12  – proti 0 – zdrželo se 0. 

 

3. Zhodnocení činnosti v minulém období 

Jednotliví členové Rady zhodnotili činnost RC za uplynulé období, které koresponduje 

s obsahem výroční zprávy. P. Bartoš představil Výroční zprávu za rok 2011. 

Návrh Rady: VH bere na vědomí zprávu o činnosti RC Macek v uplynulém období, 

zprávu Rady RC Macek o činnosti za uplynulé období a Výroční zprávu za rok 2011. O 

návrhu bylo hlasováno: pro 12  – proti 0 – zdrželo se 0. 

 

4. Volba Rady  

Návrh: ELIŠKA PECINOVÁ, PETR BARTOŠ, MILENA DUNDROVÁ, ZUZANA 

ĎOUBALOVÁ, KATEŘINA DEJMKOVÁ 

  VH schvaluje navržené kandidáty do funkce členů Rady RC. Proběhlo hlasování, pro 

12  – proti 0 – zdrželo se 0.  

 

5. Nájem Klubovny 2 U Boudů 

Klubovna je od září 2011 v nájmu Macka, stávající ceník odpovídá nákladům na 

provoz Klubovny, valná hromada souhlasí se zřízením mobilního telefonu do klubovny 

(pouze pro příjem hovorů), valná hromada souhlasí se zasláním žádosti o nákup stolů a židlí 

na ÚMČ, v případě negativního výsledku pověřuje Radu Macka realizací nákupu z vlastních 

prostředků 

VH bere na vědomí zprávu o nájmu a fungování Klubovny 2 U Boudů.  Bylo 

hlasováno o návrhu: pro 12  – proti 0 – zdrželo se 0.   

 

6. Členské příspěvky a vstupné  

Návrh Rady: Max. výše členského příspěvku 400,- Kč/rok, výše vstupného určí vždy 

Rada dle vývoje situace s náklady na provoz.  

VH pověřuje Radu RC Macek úpravou výše členského příspěvku a vstupného dle 

výsledků hospodaření a podmínek hospodaření. O návrhu bylo hlasováno: pro 12  – proti 0 – 

zdrželo se 0. 

 

7. Plán činnosti pro následující období 

a) jednorázové akce 

 Táborák  18.6.2012 

 KoloZávod  9.9.2012 

 Drakiáda  7.10.2012 

 Dýňovka  4.11.2012 

 Mikulášská  2.12.2012 Interní 5.12. veřejná 

 Masopustní rej únor 2013 
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 Vítání jara  březen 2013 

 Rej čarodějnic  duben 2013 

 Dětský den  květen 2013 

 Výtvarná soutěž září 2012 – březen 2013 

 

     Rada prosí organizátory jednotlivých akcí, aby vždy po jejich uskutečnění zaslali 

krátký článek do zpravodaje + jakékoli materiály (plakáty, programy, popis činnosti, rozpis 

úkolů atd.), aby tak zjednodušili práci svým pokračovatelům. Mail na radu je rada-

macek@seznam.cz.  

 

b) pravidelné aktivity na školní rok 2012/2013 

Koordinátoři aktivit, další funkce:  

- TÁCEK – P. Bartoš 

- MACEK - dopolední program (předběžně úterý, čtvrtek): Z. Ďoubalová 

- Poškoláček – K. Dejmková, P. Bartoš  

- výtvarné aktivity: K. Dejmková 

- jazyky, cvičení pro děti: M. Dundrová 

- šachy, fotokroužek : P. Bartoš 

- hudební aktivity: Z. Ďoubalová 

- webové stránky: P.Bartoš 

- mladý zdravotník: M. Císařová 

- správce klubovny: Dejmková – administrativa, Bartoš – údržbář  

- pokladna, hospodaření: K. Dejmková 

- knihovna: Z. Ďoubalová 

 

8. Lesní dny  

Zuzana Jeřábková a Jana Grohmannová přednesly návrh na organizování tzv. lesních 

dnů, zaměřených na ekovýchovu a procházky přírodou, kde se děti seznámí s rytmem přírody, 

pracují s přírodními materiály, připravují společně slavnosti vycházející z lidových kulturních 

tradic atd. Program by chtěly vést pod hlavičkou Macka (plánované členství v organizaci) 

předběžně by probíhal dvě dopoledne v týdnu (středa, pátek) s lektorem s vlastní 

pedagogickou koncepcí, byl by určen pro děti od 3 let bez rodičů. Klubovna by sloužila pouze 

jako místo setkání a rozloučení (mezi 7.30 a 8.30, respektive mezi 11.30 a 12.30). Obě 

navrhovatelky počítají se svým zapojením do činnosti RC (jednorázové akce). Do 14 dnů 

připraví podrobnější návrh, včetně finanční rozvahy, vzorů smluv, popisu právní 

odpovědnosti, popisu organizace a návrhu pojištění. Valná hromada pověřuje dalším 

jednáním Radu Macka. 

 

VH ukončena ve 22.30 hod.   Zapsala: M. Dundrová  Ověřil: P. Bartoš 

 


