
měsíčník Roztok a Žalova 4/2015

■ Jaký bude náš nový územní plán (str. 10) 

■ Válka skončila před 70 lety (str. 14)

■ Šance pro vily (str. 20)

■ Kniha do vlaku (str. 23)

■ Volejbalová sezona 2014-2015 (str. 29)

■ atd.

Územní plán dnes.
Jaký bude ten příští, záleží i na vás.
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NOVÉ MENU
STARTUJE 13. 4. 2015 
Jedeme na vlnách meat, burgers & blues!
Od 13. 4. se můžete těšit na nový jídelní lístek plný kvalitních mas, 
burgerů a tapas. Přijďte a vyzkoušejte.

Nezapomeňte, že do 30. dubna 2015 probíhají od 15:00 do 21:30 
happy hours na večerní menu.
Do 30. dubna můžete využít slevu na večerní menu.
 
 Sleva 10 % z večerního menu

BOWLING BAR 
OPĚT V PROVOZU
Nově zrekonstruovaný nekuřácký prostor, který je vhodný pro 
večerní posezení s přáteli nebo oslavu.

 Sleva 15 % ze hry od 18:00
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Zdeněk Šimoník Architects
www.zdeneksimonik.cz
+420 776 130 178

Borkovského 1768
Roztoky

...dopřejte si domov.
interiéry, rekonstrukce, novostavby

Poznejte nezávazně své možnosti, první konzultace zdarma....

BUTIK  MARIYA
NOVĚ  OTEVŘENÝ

/Itálie, Francie a jiné módní značky/

Provozní doba: 
po–pá 9.00–18.00

so 10.00–14.00

Adresa: 
Nádražní 21, 252 63 Roztoky

Telefon: 776 493 686
IČO: 87633256

Těšíme se na Vás
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Minulost a přítomnost

V  dubnovém Odrazu se zajímavým způso-
bem prolínají naše minulost a přítomnost. 
Současným tématem tohoto čísla je příprava 
nového územního plánu, který určitým způ-
sobem upřesní budoucí rozvoj a  podobu 
našeho města. Hlavní informací pro čtenáře 
je postup a harmonogram prací na přípravě 
plánu, s  jasným vymezením fází, v  nichž 
mají občané příležitost do  procesu tvorby 

vstupovat se svými názory, návrhy a námitkami. 
Náš časopis je zajisté prvořadě určen pro události veskrze současné, 
pro dnešní dění v našem městě, ale v žádném případě nemůže po-
minout události, ke  kterým došlo před sedmdesáti lety. K  těm se 
vracíme chronologickým popisem, doplněným autentickými vzpo-
mínkami jedné z účastnic. K připomenutí oněch dějinných okamži-
ků budou v  Roztokách uspořádány dvě pietní akce, na  které vás 
rovněž v čísle pozveme.
Sedmero desetiletí, která nás dělí od  konce druhé světové války, 
bylo naplněno řadou událostí, mnohými dějinnými zvraty i barvi-
tými osudy jednotlivců.
Jen si vezměte, kolika rolemi a proměnami z našeho hlediska prošly 
některé evropské i  mimoevropské státy. Soused, nepřítel, hrozba, 
spojenec, okupant… 
Mnoha zkouškami a  proměnami nepochybně prošel i  náš národ 
a ne vždy se jako celek zrovna vyznamenal. 
To výročí je tedy i příležitostí k určitému sebezhodnocení. Dvakrát 
nám byl dopřán přechod od diktatury k demokracii. Umíme si této 
opakované příležitosti vážit? Nebo ji zase promarníme vlastní hlou-
postí a nadutostí?
„Ti, kdo si nepomatují minulost, jsou odsouzeni k  tomu, aby si ji 
zopakovali,“ napsal George Santayana.
Tak toho bych se prosím bál.

Jaroslav Drda

Odraz č. 4 vychází 10. 4. 2015, uzávěrka tohoto čísla 26. 3. 2015, 
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Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Odrazu se vě-
nujeme významnému výročí 
konce druhé světové války. 
Byla to jedna z nejvýznamněj-
ších událostí celosvětových 

dějin. Doufám, že si zejména naši státníci 
vezmou ponaučení z  naší minulosti, a  to 
i z období, které druhé světové válce předchá-
zelo a  které bohužel v  mnohém připomíná 
situaci mezinárodní politiky dnes.
Dalším důležitým tématem dnešního vydání 
je nový územní plán. Jedná se o dokument, 
který ovlivní vývoj Roztok na léta příští. Dě-
kuji kolegovi Richterovi, který pro Vás při-
pravil přehledný popis celého procesu přijí-
maní nového územního plánu. Prosím, 
věnujte tomuto tématu náležitou pozornost.

Angličtina od první třídy 
bude

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval 
všem, kteří se k  tématu zavedení angličtiny 
od  první třídy vyjádřili. Od  posledního vy-
dání Odrazu věc zásadně pokročila. Rada 
města jednomyslně doporučila panu řediteli 
základní školy, aby tuto výuku zavedl. Ten se 
následně dohodl s  pedagogy na  formátu, 
ve kterém výuka angličtiny bude probíhat.
V  první a  druhé třídě bude jedna hodina 
angličtiny týdně, ve třetí až páté třídě pak 
budou tři hodiny týdně. Tento model bude 
v prvních dvou ročnících doplněn nepovin-
nou angličtinou formou kroužků, do  nichž 
budou zapojeni i rodilí mluvčí. Nový systém 

se bude týkat samozřejmě jen nových prv-
ňáčků. Všichni ostatní žáci prvního stupně 
se budou učit podle stávajícího vzdělávacího 
plánu. Jsem přesvědčen, že se jedná o  krok 
správným směrem, který budeme moci 
po získaní zkušeností dále rozvíjet.

Nové jízdní řády

Změny v  jízdních řádech byly vyvolány zpro-
vozněním nové dráhy metra, což se týká ostat-
ních obcí, které využívají linky autobusu č. 350. 
Ty vznesly požadavky na její úpravy. Ne všech-
ny jejich návrhy by však byly i  ve  prospěch 
Roztok, proto jsme museli poměrně tvrdě vy-
jednávat. Výsledkem je následující kompromis 
(vybírám ty nejpodstatnější změny). Bude zru-
šena jedna linka 350 mezi 5. a 6. hodinou ranní 
ve  všední dny a  sobotní linka 350 o  půl páté 
ráno, obě ve směru na Prahu. Jeden spoj linky 
340 před osmou hodinou ranní se změní 
na  linku 350. Toto jsme akceptovali, protože 
v tomto času nejsou všechny autobusy 340 plně 
vytíženy. Na druhou stranu přibude nový spoj 
linky 340 mezi 9. a  10. hodinou, kdy jsou 
autobusy přetížené. Věřím, že se tyto úpravy 
osvědčí. Pokud zjistíme, že došlo v  brzkých 
ranních hodinách k problému, budeme o tom 
jednat. Díky těmto úpravám dojde i k finanční 
úspoře cca 6 tisíc Kč měsíčně.
Projednal jsem i podnět kolegy Matase, zda by 
bylo možné umožnit, aby lidé mohli nastupo-
vat všemi dveřmi autobusu. ROPID je proti 
tomuto návrhu s hlavním argumentem, že by 
se toto opatření negativně projevilo na vybra-
ném jízdném, což by následně muselo ze 

svých prostředků doplácet město. Ačkoliv si 
nemyslím, že by všichni byli „potenciálními 
černými pasažery“, musím jako řádný hospo-
dář dát argumentu ROPIDu za pravdu.

Opravy silnic

V  těchto týdnech probíhá dokončení žalov-
ských ulic Wolkerova, Na Valech a Pod Řivná-
čem a usilovně se pracuje na zadní části ulice 
Třebízského. Zároveň vypukla velká rekon-
strukce ulice Jana Palacha. Jsou to na roztocké 
poměry obrovské investiční akce, které nám 
a zejména našim úředníkům dávají hodně za-
brat. I přesto jsme měli v plánu, že letos opraví-
me i následující ulice: Plzeňská, Zeyerova, Řa-
dová, Sedláčkova a  Vidimova. Bohužel mám 
v tuto chvíli špatnou zprávu pro obyvatele ulic 
Plzeňské a Zeyerovy. V těchto ulicích potřebu-
jeme pro vyřešení odvodnění v  jedné části 
překopat dva metry pozemku, který patří spo-
lečnosti Ekospol. Ta nám dříve dala předběžný 
souhlas, který v této fázi odmítla potvrdit. Bo-
hužel to znamená, že na  rekonstrukci těchto 
ulic nedostaneme stavební povolení. Budeme 
se snažit v této věci se společností Ekospol jed-
nat, ale vzhledem k tomu, že by tato společnost 
chtěla ve velkém objemu zastavět celou soused-
ní lokalitu Dubečnice, s čímž my ovšem zásad-
ně nesouhlasíme, mám obavu, že nebudeme 
úspěšní. Proto dopředu avizuji, že se díky této 
komplikaci může stát, že ulice Plzeňskou 
a Zeyerovu letos neopravíme.
S přáním krásných jarních dní

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Investice, dotace, 
byty a škola

Tlustý fascikl materiálů k více 
než 40 bodům programu, čer-
stvě nahozená sanační omítka 

v zasedací místnosti a kompletní sedmičlenná 
rada – tak vypadal začátek jednání 11. března. 
Konec nastal o  pět hodin později, s  čistým 
stolem, ale i řadou otevřených otázek.
Úvodní blok patřil výběrovým řízením a in-
vesticím. Rada řešila případ výběrového ří-
zení na dodavatele modulové mateřské školy, 
která by – pokud bude vypsána dotace 
a  město by ji skutečně stavělo – nahradila 
školku v Palackého ulici. Výběrové řízení se 
dostalo po  oprávněném odvolání jednoho 

z účastníků do slepé uličky, protože zbývající 
účastník nabízel skoro o dva miliony korun 
vyšší cenu, a to těžko mohla rada akceptovat. 
Výběrové řízení bylo proto zrušeno a bude se 
opakovat. Čas nás netrápí, dotace je zatím 
v  nedohlednu – zůstal však pocit zmařené 
práce.
Schválen byl dodavatel pro školní hřiště 
u  základní školy, který nabídl nejen nízkou 
cenu, ale i  neuvěřitelnou 11letou záruku 
na celé dílo. Nejde o omyl, také další uchaze-
či dávali téměř stejně dlouhé záruky. Nabíd-
nutá cena zhruba 1,75 miliunu korun včetně 
DPH je skoro o milion nižší, než jsme vyčle-
nili v rozpočtu.
Pak přišly horší zprávy: vícepráce na realizo-
vaných stavbách, a to na komunikacích v Ža-

lově a  v  Třebízského ulici a  na  chodnících. 
Celková bilance víceprací a méněprací všech 
uvedených staveb se blíží milionu korun na-
víc, což ale při zhruba 20milionovém rozsa-
hu staveb není částka nepřijatelná.
Několik záměrů prodeje pozemku bude mít 
pokračování na  jednání zastupitelstva 
a i na něm dojde zřejmě na případ pozemku 
v okolí trafostanice na školní zahradě. Maji-
telka, která se teprve nedávno přihlásila 
k  vlastnictví, nasadila laťku při jednání 
s městem pro případný prodej velmi vysoko 
a město musí zvážit další kroky.
Rada se pak zabývala možnostmi dotací 
a rozhodla o tom, že se město pokusí získat 
z  větších akcí podporu na  výsadbu zeleně 
a mobiliář v ulici Jana Palacha. Žádost bude 

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova4

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Informace z jednání zastupitelstva a rady města



5

INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

směřovat do Středočeského fondu životního 
prostředí a ve hře je skoro 1,5 milionu korun.
Ještě tři body programu zaslouží pozornost. 
Rada jmenovala pracovní skupinu, která 
bude dál koordinovat přípravu nového stra-
tegického plánu města, a  vzala na  vědomí 
přehled o bytových a nebytových prostorách 
v  majetku města. Na  jeho základě pověřila 
místostarostu Huka, aby připravil pro příští 
jednání návrh, v němž bude obsažena nabíd-
ka současným nájemníkům půdních vesta-
veb v Braunerově ulici na  jejich dobrovolné 
vykoupení. I  tento záměr však musí stvrdit 
samozřejmě zastupitelstvo.
A dostalo se také na základní školu a otázku 
výuky angličtiny, přesněji jejího zavedení již 
od  první třídy. Rada jednoznačně tento 
krok podpořila a doporučila řediteli základ-
ní školy, aby výuka byla zavedena již 
od  příštího školního roku. Návrh vzbudil 
nesouhlas části pedagogů stejně jako vlnu 
podpory z řad rodičů a bude na řediteli, aby 
rozhodl.

Osm metrů v sedm večer

V  Roztokách máme disciplinovaný parla-
ment. Ve středu 25. března těsně po osmnác-
té hodině byla v  jednací síni nadpoloviční 
většina zastupitelů, program mohl být zahá-
jen a během několika dalších minut se počet 
přítomných završil na 19, přičemž zbylí byli 
řádně omluveni z důvodu nemoci.
Hned po úvodních procedurálních bodech 
a  kontrole usnesení přišel na  pořad první 
z  hlavních bodů programu – návrh změny 
regulačního plánu pro Panenskou II. Připo-
meňme, že na  únorovém jednání neprošel 

první návrh, protože nebyl vůbec projednán 
s  iniciátorem, investorem území, firmou 
Talora, a. s. Následovalo jednání zástupců 
města s  ing.  Bláhou a  arch. Turkem, kde 
došlo ke  kompromisu takřka ve  všech bo-
dech kromě jednoho: jak má být široký pás 
zeleně kolem Lidické ulice. Investor navr-
hoval původně alej stromů bez určení šíře 
a  veřejné přístupnosti, město požadovalo 
nejméně devět metrů, jak vymezoval pů-
vodní regulační plán (i když jen v části po-
blíž křižovatky k  Žalovu). Město trvalo 
na svém a investor proto přišel s protinávr-
hem – ustoupil ve věci veřejné přístupnosti 
a  navrhl šíři pásu sedm metrů. Nejsilnější 
zastupitelský klub roztocké historie se 
na předběžné schůzce dohodl, že bude na-
vrhovat šíři osmi metrů, a tento návrh pod-
pořili i  někteří další zastupitelé. Nad další 
cestou k  novému regulačnímu plánu tak 
zůstal otazník – zda bude tuto „o metr širší“ 
podobu zeleného pásu podle Lidické ulice 
akceptovat investor.
Druhá dlouhá diskuse se rozpoutala kolem 
věcných břemen pro firmu Connect Plus, 
která ve  spolupráci s  městem pokládá 
po Roztokách síť optických kabelů. Je třeba 
dodat, že pro firmu je tato spolupráce vý-
hodná, protože město na své náklady kope 
chodníky a  firma jen pokládá kabely. Dis-
kuse se týkala nejen nepřesností a věcných 
chyb v  návrhu smlouvy, ale stočila se 
i na podstatnější věc – že totiž město nemá 
ucelenou vlastní představu, jak by tato pro 
občany i pro město a jeho organizace (školy, 
mateřské školy, městskou policii apod.) po-
třebná síť měla vypadat. Zastupitelstvo pro-
to schválilo pouze část smlouvy o smlouvě 

budoucí, kterou umožní pokládku kabelů 
v rozestavěné ulici Jana Palacha. Nad ostat-
ními otázkami se sejde město s firmou Co-
nnect Plus a závěry opět předloží zastupitel-
stvu. Máme naštěstí v  řadách zastupitelů 
několik kolegů, kteří mohou s firmou jednat 
i po odborné stránce s plnou znalostí věci.
Naproti tomu se téměř nevedla diskuse 
k nové obecně závazné vyhlášce o odpadech. 
Problém nebyl v tom, že nová vyhláška zahr-
nula to, co ukládala novela zákona (povin-
nost třídění kovů a bioodpadu), ale v pokusu 
zpoplatnit pro občany stavební suť. Zpoplat-
nění suti by sice přineslo jistý finanční efekt, 
ale „nabouralo“ by chod sběrného dvora 
a  vyvolalo jiné náklady, a  tak byl příslušný 
článek z návrhu vyhlášky nakonec vypuštěn 
a OZV 1/2015 schválena bez něj.
Z  dlouhé řady majetkoprávních záležitostí 
vyvolal debatu vlastně jediný: záměr na od-
koupení dvou obecních pozemků v  řadě 
od  přejezdu U  šraněk směrem z  Žalovu. 
Žadatel tam již jeden z  pozemků vlastní 
a  chtěl od  města odkoupit dva pozemky 
sousední, každý o  výměře cca 400 m2, aby 
mohl rozšířit chov koz. Rada většinou hlasů 
záměr prodeje pozemků doporučila, odbor 
SRMŽP prodeje nedoporučil a  nakonec 
i  mezi zastupiteli převládl názor, že město 
by se podobných ucelených a slušně velkých 
pozemků zbavovat nemělo, že kozy se mo-
hou popásat stejně spokojeně na  pronaja-
tém pozemku, a má-li žadatel o větší stádo 
skutečně zájem, může o  pronájem požádat 
a bude jistě vyslyšen.
Z jednání rady a zastupitelstva informuje 

Jaroslav Huk, místostarosta 

Spolupracujte s  městem při dohledávání 
těžko identifikovatelných vlastníků po-
zemků.
MÚ Roztoky se obrací na všechny občany měs-
ta s žádostí o spolupráci při zjišťování nedohle-
datelných či těžko dohledatelných vlastníků 
některých pozemků pod veřejnými komunika-
cemi. S problémem nedostatečně identifikova-
ných vlastníků pozemků se potýkáme již dlou-
hou dobu, zatím bohužel bez větších úspěchů. 
V současné době se identifikací těchto vlastní-
ků zabývá Úřad pro  zastupování státu ve  vě-
cech majetkových  (ÚZSVM) spolu s příslušný-
mi katastrálními úřady. ÚZSVM také 
spolupracuje s jednotlivými obcemi, které zve-
řejňují poskytnuté informace na úředních des-
kách. Celý tento postup je však velmi zdlouha-
vý a  výsledky jsou značně nejisté. V  mnoha 

případech tak nezbude nic jiného než počkat 
10 let, tedy dobu, po  jejímž uplynutí propad-
nou tyto pozemky státu.
Vzhledem k tomu, že nevyjasněné majetkové 
vztahy u pozemků pod veřejnými komunika-
cemi výrazně ztěžují rekonstrukce či opravy 
roztockých ulic, rozhodli jsme se, že se obrá-
tíme přímo na občany města Roztoky, přede-
vším pak na roztocké pamětníky, a požádá-
me je o  pomoc. Konkrétně bychom uvítali 
jakékoli informace vztahující se k  pozemku 
parc. č. 2996/1 v k. ú. Žalov, který se nachá-
zí pod ulicí Za  cihelnou a  jeho vlastníkem 
dle katastru nemovitostí jsou pan Josef 
 Rezek a paní Alžběta Rezková, oba bytem 
čp.  307, Staré Dejvice (oba vlastníci nejsou 
na  uvedené adrese k  zastižení a  s  největší 
pravděpodobností již zemřeli), a  dále k  po-

zemkům parc. č. 1918/4 a  1569/11 v  k. ú. 
Roztoky u  Prahy, které se nacházejí pod 
ulicemi Václavská a Legií a jejich vlastníkem 
dle katastru nemovitostí je pan Karel Koná-
rovský, bytem Ostrovní 1, Praha – Nové 
Město (na uvedené adrese však není k zasti-
žení a  s  největší pravděpodobností již také 
zemřel). Tyto informace budou rovněž vyvě-
šeny na úřední desce MÚ Roztoky.
Pokud disponujete jakoukoli informací 
o  výše uvedených vlastnících či jejich mož-
ných příbuzných, kontaktujte prosím pra-
covníka MÚ Roztoky, pana Schilla na  tel. 
734  447  838 či na  e-mailové adrese schill@
roztoky.cz. 
Děkujeme vám za spolupráci.

Pavel Schill

Nedohledatelní vlastníci



Výměnu stávajících průkazů pro osoby se 
zdravotním postižením bude ÚP ČR, územ-
ní pracoviště Praha-západ, Dobrovského 
1278/25, Praha 7, provádět od  dubna 2015 
průběžně do  konce roku 2015. Stávající 
průkazy s platností trvale či neomezeně jsou 
stále platné, a to až do 31. 12. 2015. 
K výměně je nutné vyplnit Žádost o přechod 
nároku na průkaz osoby se zdravotním po-
stižením, doložit fotografii (rozměr 
35x45 mm v barevném nebo černobílém pro-
vedení), dále pak původní průkazku, popř. 
rozhodnutí o  přiznání průkazu osoby se 
zdravotním postižením či rozhodnutí k mi-
mořádným výhodám. Dále vyplní žadatel 
o výměnu tzv. dodatečný formulář k podkla-
dům pro vydání průkazu osoby se zdravot-
ním postižením, opatří vlastnoručním pod-
pisem. Na tento formulář se nalepí foto. 
Vyplněné formuláře budou ÚP zpracovány 
a zaslány k výrobě nového průkazu s tím, že 
po  vyhotovení bude žadatel vyzván k  jeho 
vyzvednutí a  zaplacení administrativního 
poplatku ve  výši 30  Kč. Při následné ztrátě 
nového průkazu pro vydání náhradního se 
pak bude hradit poplatek ve  výši 200  Kč. 
Zhotovení bude trvat cca jeden měsíc. 

Oddělení sociální a DPS OVSV MěÚ Rozto-
ky zajistilo pomoc pro občany, kteří se nemo-
hou ze zdravotních důvodů osobně dostavit 
nebo nemají příbuzné, kteří mohou tuto vý-
měnu pro ně zabezpečit. Sociální oddělení má 
k dispozici potřebné formuláře a zajistí podání 
žádostí přímo na pracovišti ÚP v Praze 7. 
Na  odd. sociální a  DPS (pí Kalinová – tel. 
220 400 228, pí Kocourková – tel. 220 400 229, 
mobil 733 123 658) přinese zájemce o výmě-
nu potřebné doklady: foto, stávající průkaz 
nebo rozhodnutí. Žádost o výměnu a doplňu-
jící formulář pomůžeme občanovi vyplnit 
(po telefonické dohodě můžeme navštívit ža-
datele i doma). Je možné též dohodnout ná-
sledné vyzvednutí nového průkazu a předání 
klientovi.   
V  případě, že platnost průkazu osoby se 
zdravotním postižením končí v  průběhu 
roku 2015, nejedná se o  výměnu, ale musí 
dojít k  novému posouzení zdravotního sta-
vu. Na  ÚP se uplatní Žádost o  přiznání 
průkazu osoby se zdravotním postižením. 

Miroslava Kalinová,  
vedoucí oddělení sociálního a DPS  
Odboru vnitřních a sociálních věcí
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Informace k výměně průkazů pro osoby  
se zdravotním postižením 

Město Roztoky, Český svaz bojovníků 
za svobodu Praha-západ
a Československá obec legionářská
si Vás dovolují pozvat na 

PIETNÍ VZPOMÍNKU
NA OBĚTI

TRANSPORTU SMRTI,

která se koná v úterý 23. dubna 2015 
od 11 hodin

na levohradeckém hřbitově.

Následovat bude v 11.45 hodin položení 
květin k pomníku roztockým Židům 
na nám. 5. května a ve 12.15 hodin 

k pamětní desce připomínající zastavení 
vlaku s vězni na roztockém nádraží.

Srdečně zveme všechny občany.
Jan Jakob v. r., starosta

Město Roztoky
si Vás dovoluje pozvat na  

PŘIPOMÍNKU
70. VÝROČÍ KONCE 

DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,

která se koná 
v úterý 5. května 2015 v 11.00 hodin 

na Školním náměstí, 
kde budou položeny květiny 

u památníku padlých,
 a 

v 11.30 hodin v Žalově 
na Levohradeckém náměstí.

Srdečně zveme všechny občany.
Jan Jakob v. r., starosta

Město Roztoky nabízí 
k bezplatnému zapůjčení 
a používání elektrický vozík 
zn. Incasprint pro handicapované. 

Nabídka platí pouze pro zdravotně 
postiženou osobu, která má trvalý pobyt 
v Roztokách. 
Zájemci o zapůjčení elektrického vozíku, 
kontaktujte vedoucí oddělení sociálního 
a DPS OVSV pí Kalinovou na 
tel. 733 123 658 (220 400 228, popř. 
pí. Kocourkovou – tel. 220 400 229), 
která vám podá bližší informace.

Konzultační den pro občany 
města Roztok s vedoucí oddělení 
důchodů OSSZ Praha-západ 
pí Michaelou Průšovou

Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ 
Roztoky oznamuje, že v pondělí 18. května 
2015 v době od 8.00 do 12.00 hod. bude 
přítomna v zasedací místnosti radnice paní 
Michaela Průšová, vedoucí oddělení 
 důchodů OSSZ Praha-západ. Paní Průšo-
vá bude připravena s vámi konzultovat 
vaše problémy a otázky týkající se důcho-
dového zabezpečení. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

M. Kalinová, odd. sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky

Srdečně zveme všechny občany.
Jan Jakob v. r., starosta





Už dvacet let se pozemkové úřady vypořádá-
vají s dědictvím dřívějších desetiletí, kdy pře-
staly platit hranice mezi pozemky a rozorány 
byly nejen meze, ale také vlastnické vztahy. 
Restituce a další úpravy přinesly řád jen čás-
tečně. Mnoho pozemků dodnes nemá jasného 
vlastníka, k některým nemá vlastník přístup, 
mnozí mají roztříštěné kousky půdy po celém 
katastru. Zdaleka nejsou také napraveny zása-
hy do  krajiny, která po  scelení lánů ztratila 
schopnost zadržovat vodu, je vystavena erozi, 
zmizely z ní polní cesty i místa pro úkryt živo-
čichů. To všechno se snaží napravit komplexní 
pozemkové úpravy.
Důležitou roli při komplexních pozemko-
vých úpravách, které řeší extravilán města, 
tedy oblast mimo zastavitelné území, hrají 
především obecní a  státní zemědělské po-
zemky. Tyto pozemky je možné směnit za ze-
mědělské pozemky soukromých vlastníků 
tak, aby se na  městských pozemcích mohly 
realizovat navržené cesty a protierozní opat-
ření (např. suché poldry, větrolamy, protie-
rozní meze atd.), tedy veřejně prospěšná 
opatření v krajině.
Komplexní pozemkové úpravy jsou běh 
na dlouhou, asi tak tříletou trať. První fází je 
seznámení se stavem území, stanovení do-
tčených pozemků a  jednání s  jednotlivými 
vlastníky. Ve  druhé fázi je vytvořen návrh 
komplexních pozemkových úprav se všemi 
změnami, které jsou v  území navrhovány. 

Následně jsou s  tímto návrhem seznámeni 
všichni dotčení vlastníci, kteří mají právo se 
k návrhu vyjádřit, případně podat připomín-
ky. Pokud s návrhem souhlasí vlastníci ales-
poň tří čtvrtin výměry dotčených pozemků, 
je tento návrh schválen. Každý z  dotčených 
vlastníků se může proti tomuto rozhodnutí 
odvolat. Po vypořádání případných odvolání 
jsou následně navržené změny provedeny. 
Realizace nových cest, protierozních opatře-
ní či jiných opatření v  krajině však záleží 
na financích. Část peněz je získávána z dota-
cí EU, část hradí stát a někdy dochází i k fi-
nančnímu přispění obcí.
Okresní pozemkové úřady (oba naše kata-
stry, tedy Roztoky u Prahy a Žalov, patří pod 
správu pozemkového úřadu v  Kladně) se 
postupně vypořádávají se žádostmi obcí 
a jsou tak v třetině díla. Roztoky se konečně 
mají vůli také zařadit do dlouhé fronty a naše 
šance na poměrně rychlý postup jsou velmi 
dobré. Přednost mají taková území, kde je 
problém s  odtokem vody, hrozba povodní, 
intenzivní výstavba, existence chráněných 
území. To všechno splňujeme. 
Samotný proces pozemkových úprav začne 
poté, co je schválena žádost města (případně 
jiného žadatele) doplněná o souhlasy vlastní-
ků zemědělských pozemků v příslušném ka-
tastru. Zastupitelstvo náš záměr v únoru pro-
jednalo a  dalo zelenou tomu, abychom se 
o realizaci komplexních pozemkových úprav 

také přičinili. Problém je však v tom, že sou-
hlas musí vyslovit tolik vlastníků zeměděl-
ských pozemků, aby jejich celková výměra 
dosahovala minimálně 50 % celkové výmě-
ry zemědělských pozemků v  příslušném 
katastru. Za  zemědělské pozemky se pova-
žují pozemky, které jsou v katastru nemovi-
tostí vedeny jako: orná půda, trvalé travní 
porosty, ovocné sady, vinice a  zahrady. 
Po schválení žádosti je konkrétní katastrální 
území zařazeno do seznamu čekatelů. 
Město Roztoky má ve  vlastnictví v  obou 
svých katastrech jen velmi malý podíl země-
dělské půdy, rozhodující díl drží soukromí 
vlastníci. Abychom mohli alespoň v jednom 
z našich katastrálních území komplexní po-
zemkové úpravy v  příštích letech zahájit, je 
třeba získat jejich souhlas. Odbor správy 
majetku, rozvoje města a životního prostředí 
bude proto v následujících měsících vlastní-
ky především větších pozemků oslovovat 
a  žádat je o vydání souhlasu s  tímto proce-
sem, který by měl přinést prospěch pro 
všechny. Formulář žádosti o provedení kom-
plexních pozemkových úprav najdete 
na webu města Roztoky pod záložkou měst-
ský úřad v sekci formuláře. Vyplněné formu-
láře zasílejte na  odbor SRMŽP městského 
úřadu Roztoky.

Jaroslav Huk, místostarosta 
Pavel Schill, OSRMŽP

V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 
informovali o činnosti Městské policie Rozto-
ky, a to za období od 26. 2. 15 do 25. 3. 15:

• Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno na parkovišti v ulici Najdrova zaparko-
vané vozidlo tov. zn. Ford Mondeo kombi, 
bez r. z., nesplňující podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, zadokumento-
váno, vylepena výzva k  odstranění vozidla, 
zjištěn majitel vozidla, kterému byla zaslána 
také výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Rozto-
ky, v následujících dnech provozovatel vozi-
dlo z parkoviště odstranil. 
• Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v  ulici Vraštilova zaparkované vozidlo 
tov. zn. VW Golf, bez r. z., nesplňující pod-
mínky provozu na  pozemních komunika-
cích, zadokumentováno, vylepena výzva 
k odstranění vozidla, zjištěn majitel vozidla, 
kterému byla zaslána také výzva, oznámeno 
OSRMŽPMÚ Roztoky. 

• Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v ulici Havlíčkova zaparkované vozidlo 
tov. zn. VW Passat, nesplňující podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, zado-
kumentováno, vylepena výzva k  odstranění 
vozidla, zjištěn majitel vozidla, kterému byla 
zaslána také výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ 
Roztoky. 
• Dne 26. 2. oznámeno poškození vozidla 
tov. zn. Ford Mondeo, zaparkovaného 
na parkovišti v ulici Masarykova – na místě 
ohledáním zjištěno, že k  poškození (odření 
vozidla) došlo v  důsledku provozu motoro-
vého vozidla, které parkuje vedle poškozené-
ho vozidla, provedenou lustrací v  evidenci 
vozidel zjištěn majitel vozidla, tento kontak-
tován, k odření vozidla tov. zn. Ford Mondeo 
se doznal, účastníci se dohodli, že věc ozná-
mí na pojišťovnu, nepožadovali šetření poli-
cistů PČR skupiny dopravních nehod.
• Dne 26. 2. oznámeno odcizení horského 
kola v  prostoru nádraží ČD v  Roztokách – 

výjezd na místo, věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z přestupku proti majetku 
• Dne 27. 2. v nočních hodinách oznámena 
podnapilá potácející se žena s  kočárkem 
na křižovatce ulic U Hřiště a Přemyslovská – 
výjezd na  místo, tato osoba kontrolována 
v  ulici Přemyslovská, silně podnapilá žena, 
v kočárku malé dvouleté dítě spoře oblečené, 
žena při orientační dechové zkoušce nadý-
chala 2,64 promile, vzhledem ke stavu ženy, 
podchlazení dítěte a  vzhledem k  tomu, že 
žena bydlí v Úněticích a sama, byla kontakto-
vána pracovnice Odboru sociální péče o dítě 
a  mládež a  PČR Libčice, pracovníkem 
 OSPODM bylo rozhodnuto vzhledem ke sta-
vu dítěte a  matky (se souhlasem matky) 
o umístění dítěte do zařízení pro děti na Pra-
ze 4 s tím, že si po vystřízlivění matka svoje 
dítě v  tomto zařízení vyzvedne, hlídka PČR 
převezla dítě do zařízení na Praze 4.  
• Dne 28. 2. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z jednoho bytu bytové-
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Chceme mít pořádek v území

Z deníku Městské policie Roztoky
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ho domu v  ulici Lidická – na  místě zjištěn 
zdroj hluku – soukromá oslava, na  místě 
zjednána náprava, věc přestupku vyřešena 
napomenutím.
• Dne 2. 3. oznámen volně pobíhající pes 
po  Tyršově náměstí s  tím, že oznamovatel 
přivedl psa na  MP Roztoky, pes umístěn 
do kotce MP, zjištěn majitel psa, pes majiteli 
vydán v pořádku, provedeným šetřením zjiš-
těno, že mu utekl z objektu sběrných surovin 
v ulici Tiché údolí, věc kvalifikována a šetře-
na jako podezření z přestupku dle ustanove-
ní § 27 odst. 2 písm. f) z. č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, věc podezření 
z přestupku oznámena příslušnému správní-
mu orgánu. 
• Dne 2. 3. oznámeno vloupání do  buňky 
na nářadí v prostoru ovocného sadu v místě 
na Holém vrchu – na místě zjištěno, že dosud 
nezjištěný pachatel uštípl visací zámek zajiš-
ťující vstupní dveře, vnikl do objektu a odci-
zil pracovní nářadí, na  místo PČR, která si 
věc na místě převzala jako podezření z přeči-
nu krádeže vloupáním 
• Dne 7. 3. oznámeno nepovolené kácení 
dřevin na  volně přístupném pozemku v  Li-
dické ulici – na  místě zjištěno, že dochází 
ke  kácení keřů na  soukromém pozemku, 
osoba poučena, že dle § 3, odst. b.) vyhl. 
č. 189/2013 Sb. kácení dřevin 40 m2 podléhá 
povolení příslušného odboru životního pro-
středí, osoba kácení zanechala s  tím, že si 
na  OŽP MÚ Roztoky zažádá o  povolení, 
podezření z výše uvedeného přestupku ozná-
meno na OSRMŽP MÚ Roztoky. 
• Dne 7. 3. oznámena krádež věcí z pozem-
ku domu v  ulici Levohradecká – výjezd 
na  místo, předáno PČR Libčice jako pode-
zření z přečinu krádeže 
• Dne 7. 3. v  pozdních nočních hodinách 
oznámen volně pobíhající pes po ulici Vltav-
ská – proveden odchyt psa, pes umístěn 
do kotce OŽP v Lidické ulici, věc kvalifiko-
vána jako podezření z přestupku, v následu-
jících dnech zjištěn majitel psa, kterému byl 
pes v pořádku předán, věc přestupku vyřeše-
na v blokovém řízení.
• Dne 8. 3. oznámen volně pobíhající lovec-
ký pes v  ulici Plavidlo – výjezd na  místo, 
proveden odchyt psa, pes umístěn do záchyt-
ného kotce, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z přestupku, v následujících dnech 
zjištěn majitel, pes předán majiteli v pořád-

ku, věc přestupku vyřešena v blokovém říze-
ní.
• Dne 11. 3. oznámen požár vozidla tov. zn. 
Porsche na  křižovatce ulic Lidická a  Hlou-
chova – výjezd na  místo, na  místě hasiči, 
kteří vozidlo uhasili, usměrňování dopravy 
na  místě, na  místo vyšetřovatel od  hasičů, 
jako příčina požáru zjištěna technická záva-
da na vozidle. 
• Dne 12. 3. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těn zábor veřejného prostranství, kontejner 
umístěný na  chodníku v  ulici Krátká, dále 
zjištěno poškození chodníku provozem ná-
kladního vozidla, které umísťovalo tento 
kontejner na  chodník – zadokumentováno, 
sepsáno upozornění na  zábor, provedeno 
šetření k poškození stavu chodníku, v násle-
dující den uhrazen poplatek za zábor veřej-
ného prostranství vyměřený OSRMŽP MÚ 
Roztoky.  
• Dne 12. 3. oznámen pasažér bez platné 
jízdenky, který nechce prokázat totožnost 
osobě, jež na  tom má právní zájem, v auto-
busu v zastávce U nádraží – výjezd na místo, 
zjištění totožnosti osoby bez platné jízdenky 
a  totožnost osoby, která má na  tom právní 
zájem.
• Dne 12. 3. oznámen nález opencard na au-
tobusové zastávce na Tyršově náměstí v Roz-
tokách – zjištěna majitelka, proveden pokus 
o vyrozumění, v následujících dnech předá-
no majitelce, majitelka nalezené opencard by 
chtěla touto cestou poděkovat poctivému ná-
lezci.
• Dne 13. 3. oznámen nález peněženky s fi-
nanční částkou a  opencard, zjištěn majitel, 
kterému byla nalezená peněženka předána, 
majitel by chtěl touto cestou poděkovat pocti-
vému nálezci.
• Dne 14. 3. oznámena dopravní nehoda 
na silnici II/242 z Roztok na Prahu 6 Sedlec 
v k. o Roztoky – výjezd na míst na místě zjiš-
těn střet dvou vozidel, bez zranění účastníků 
dopravní nehody, na místě si věc převzali po-
licisté PČR skupiny dopravních nehod. 
• Dne 14. 3. oznámen nález peněženky s fi-
nančním obnosem bez dokladů totožnosti, 
uloženo na  MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách města Roztoky. 
• Dne 16. 3. oznámeno zranění cestujícího 
ve vlakové soupravě, stojící v železniční sta-
nici Roztoky – výjezd na místo, na místě již 
rychlá lékařská pomoc, která ošetřovala ces-

tující se zraněním na hlavě, na místě zjištěna 
rozbitá skleněná výplň okna prvního vagonu 
vlaku směr Kralupy, provedeným šetřením 
bylo zjištěno, že v době, kdy vlaková soupra-
va projížděla Stromovkou, prolétl zvenku 
oknem do  vagonu kámen a  zranil na  hlavě 
poškozenou, o  tomto incidentu informovali 
svědci průvodčího, vlaková souprava dojela 
do železniční stanice Roztoky, kde po poško-
zení okna zůstala odstavená, byla přistavena 
jiná vlaková souprava, která s  cestujícími 
později pokračovala dále směr Kralupy, po-
škozená odvezena s  tržnou ranou na  hlavě 
do FN Motol, zajištěni svědci události, kteří 
si všimli na náspu mladíka, jenž hodil kame-
nem po projíždějícím vlaku, byl získán čás-
tečný popis tohoto mladíka, zajištěn kámen, 
kterým byla zraněna poškozená a  který byl 
nalezen uvnitř vlakové soupravy, na  místo 
hlídka  PČR Libčice, která si na  místě věc 
převzala jako podezření z  trestného činu 
poškozování cizí věci a ublížení na zdraví.
• Dne 21. 3. oznámeni dva volně pobíhající 
psi v ulici Husova – výjezd na místo, prove-
den odchyt psů, zjištěn jejich majitel, které-
mu byli psi v pořádku předáni, věc kvalifiko-
vána jako podezření z  přestupku, věc 
přestupku vyřešena v blokovém řízení.
• Dne 25. 3. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici U Zastávky s tím, že oznamovatel to-
hoto psa odchytil – výjezd na  místo, pes 
umístěn do  kotce OŽP MÚ Roztoky, věc 
kvalifikována a šetřena jako podezření z pře-
stupku, dle čipu zjištěn majitel, který se do-
stavil následujícího dne a pes mu v pořádku 
vydán, věc přestupku vyřešena v  blokovém 
řízení.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Roz-
toky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 
při šetření výše uvedených událostí, obraťte 
se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefo-
nicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice  
(tel. 974  882  730 nebo 974  882  731), nebo 
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 
nebo 220  910  468, popřípadě e-mail:  
info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za 
spolupráci.    
(Redakčně kráceno)    

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy nabízí pracovní místo 
na pozici hlavního ekonoma.

Předpokladem je ukončené vysokoškolské vzdělání s praxí v oboru. Platové zařazení dle platných předpisů.
Možnost rychlého nástupu výhodou.

Více informací na stránkách muzea www.muzeum-roztoky.cz, případně na tel. 233 029 034.



Co to je územní plán a proč 
by měl běžného občana 
zajímat?

Je to druh územně plánovací dokumentace, 
která si klade za cíl racionalizaci prostorového 
a funkčního uspořádání území a jeho využití. 
Územní plán hledá takové předpoklady, které 
by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný 
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu 
mezi zájmy životního prostředí, hospodářství 
a  společenství lidí obývajících dané území. 
Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby 
současné generace tak, aby umožnil existenci 
a přežití i příštích generací.

Návrh zadání

Nový ÚP musí být dle platného znění nového 
stavebního zákonu pořízen nejpozději 
do konce roku 2020. Jeho základní funkcí je 
stanovit co nejlepší uspořádání území města 
a jeho optimální využití stejně jako stanovení 
limitů pro novou výstavbu na  území města 
tak, aby nedocházelo k nepřiměřeně rozsáhlé 
zástavbě na  úkor stávajících architektonic-
kých a  urbanistických hodnot města. Naším 
cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj území 
spočívající ve  stanovení vyváženého stavu 
mezi novou zástavbou a zájmy životního pro-
středí, úrovní a kvalitou bydlení pro lidi žijící 
v  Roztokách. Územní plán by se měl snažit 
naplnit potřeby nejen současné generace, ale 
mít i jasnou vizi do budoucna, aby nepřehlédl 
zachování charakteru území, jeho funkčnosti, 
dopravní průjezdnosti městem i  existujících 
limitů infrastruktury na úkor nové prosazova-
né zástavby. 
Proces pořízení nového územního plánu 
není jednoduchou a  rychlou záležitostí, ale 
protože se jedná o proces, týkající se rozvoje 
životních podmínek nás, každého občana 
Roztok, je důležité mít povědomí o jeho vý-
znamu a způsobu tvorby tak, aby byly známy 
jednotlivé etapy, kdy každý občan může 
vznést náměty, připomínky či námitky. 
O procesu pořízení nového ÚP rozhodlo za-
stupitelstvo města 21. 3. 2012 a následně dne 
20. 11. 2013 pověřilo MÚ Černošice o  jeho 
pořízení. První možnost pro občana se zapo-

jit a podat své náměty již tedy nastala na zá-
kladě veřejné prezentace záměru v  Odrazu 
v březnu a červenci 2013. Celkem 25 námětů 
se sešlo u  pořizovatele v  Černošicích. Ten 
v souladu se svojí profesní znalostí a Územně 
analytickými podklady definujícími dané 
území, jeho charakter, klady a  zápory, spo-
lečně s určeným zastupitelem provedl jejich 
analýzu a  rozpracoval Návrh zadání ÚP. 
Tento krok v  současnosti probíhá, jeho vý-
sledkem bude dokument, který bude zveřej-
něn na úřední desce MÚ Roztoky a současně 
projednán s dotčenými orgány státní správy 
(viz graf část A). 

Samotné zadání územního 
plánu

Pokud jste tuto možnost – podat své připo-
mínky – minuli, nic se neděje. Ještě budete 
mít příležitost a současně uvidíte, jaké pod-
něty byly nově do návrhu změn ÚP zapraco-
vány. Do  30 ti dnů po  jeho zveřejnění má 
každý občan právo uplatnit opět své připo-
mínky u  pořizovatele nejlépe ve  formě for-
muláře – Připomínka k návrhu zadání územ-
ního plánu – který najdete na  webových 
stránkách MÚ Černošice.
Po  zapracování vhodných připomínek 
vznikne tzv. vypořádaný návrh zadání ÚP, 
který předloží pořizovatel s určeným zastu-
pitelem ke  schválení zastupitelstvu města.  
Pokud jej zastupitelstvo schválí, bude na zá-
kladě „Zadání nového ÚP“ v soutěži vybrán 
projektant – zhotovitel návrhu nového ÚP 
(viz graf část B). 

Zpracování je prací pro 
projektanta

Vybraný projektant na  základě schváleného 
zadání zpracuje návrh nového ÚP. Návrh je 
poté projednáván s dotčenými orgány a záro-
veň vystaven pro veřejnost, každý k  němu 
může ve stanovené 30 ti denní lhůtě podávat 
připomínky. Po  vyhodnocení všech stanovi-
sek a připomínek je návrh ÚP upraven a při-
praven k veřejnému projednání. 
Veřejné projednání se koná za přítomnosti 
projektanta, který ÚP veřejnosti osobně 

představí. Opět je stanovena dostatečná 
lhůta pro podání připomínek a námitek (viz 
graf část C). 

Poslední fází bude 
projednávání

Tyto námitky a  připomínky odborně po-
soudí pořizovatel společně s určeným zastu-
pitelem, zpracuje návrh rozhodnutí a  zašle 
je Krajskému úřadu a  dotčeným orgánům 
k  posouzení a  uplatnění svých stanovisek, 
v  termínu 30 ti dnů. Rozhodnutí o  námit-
kách bude součástí odůvodnění ÚP, o  ná-
mitkách rozhoduje zastupitelstvo.
V  závěrečné fázi předává pořizovatel pro-
jednaný návrh ÚP zastupitelstvu k  vydání.  
Zastupitelstvo má právo ÚP vydat, odmít-
nout či vrátit k novému projednání.  V pří-
padu odmítnutí je návrh opět vrácen k vy-
pořádání pořizovatelem a  určeným 
zastupitelem (viz graf část D).

Občane, zajímej se, jaké 
bude tvé město

Jak je z  výše uvedeného popisu zřejmé, má 
občan dostatečný prostor pro to, aby se tvor-
by nového územního plánu aktivně zúčast-
ňoval a navrhoval v něm své vize, požadavky 
či náměty. K tomu je potřeba sledovat úřední 
desku města, buď tu elektronickou, která visí 
na  webu, nebo tu fyzickou, kterou najdete 
na plotě městského úřadu. 
Směr vedoucí k  pořízení nového územního 
plánu však musí být velmi citlivý, objektivní 
a  odpovídající charakteru naší lokality. Již 
v současné době město Roztoky nedisponuje 
žádnou volnou kapacitou pro připojení no-
vých staveb na čistírnu odpadních vod, stej-
ná situace nastává při studiích investičních 
záměrů v  oblasti odvodu dešťových vod. 
V neposlední řadě si nikdo z nás určitě ne-
přeje významným navýšením počtu obyva-
telstva zabetonovat naše město a naši jedinou 
komunikaci spojující Roztoky a Prahu.
Ale to vše se zohlední v našem novém spo-
lečně zpracovaném územním plánu.

Ing. Zdeněk Richter,  
určený zastupitel pro územní plánování
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TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Jaký bude náš nový územní plán?

Město Roztoky prochází procesem tvorby nového územního plánu (ÚP). Skutečnost, že platný územní plán byl tvořen 
v začátku devadesátých let minulého století, kdy měly Roztoky 5700 obyvatel, naznačuje, že jeho aktualizace je více než 
potřebná. Konečná platná verze má datum 7. 9. 1995 a doznala pouze dvě změny z roku 2001, týkající se zastavění Du-
bečnice, a z roku 2005, týkající se výstavby v okolí Tesca.
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TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

 
(Zastupitelstvo obce)

DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY 

ÚZEMNÍ STUDIE (projektant)

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
(úřad územního plánování)

VEŘEJNÉ VYSTAVENÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚPRAVA NÁVRHU ZADÁNÍ ÚP
(pořizovatel + určený zastupitel)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(schvaluje zastupitelstvo obce)

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(zpracuje projektant)

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

ÚPRAVA NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
(zpracuje projektant)

návrh vyhodnocení připomínek
(pořizovatel + pověřený zastupitel)

VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
(zastupitelstvo obce jako 
Opatření obecné povahy)

vyhodnocení připomínek

30 DNŮ PŘEDEM OZNÁMENÍ 

projednání uplatní DO

posouzení návrhu krajským úřadem

NÁVRHY 
(občané, obce, vlastníci pozemků 

ZVEŘEJNĚNÍ VYSTAVENÍM 

možnost uplatnit připomínku

VEŘEJNÉ VYSTAVENÍ
veřejnost může uplatnit

doručení veřejné vyhlášky

30 DNŮ PŘEDEM 

nahlédnutí, veřejné projednání,

lze uplatnit připomínku/námitku

VEŘEJNOST

A    NÁVRH ZADÁNÍ ÚP

B    ZADÁNÍ ÚP

C   ZPRACOVÁNÍ ÚP

D   PROJEDNÁNÍ ÚP

,



V souvislosti se školením, kterého jsem se 
zúčastnil 13. března, jsem si uvědomil, že 
snad nebude marným nošením dříví 
do lesa upozornit v souvislosti s příprava-
mi nového územního plánu a zpracovává-
ním několika regulačních plánů na některé 
důležité skutečnosti a  souvislosti. Vedly 
mě k tomu zejména dvě věty, které seminář 
uvozovaly: „územní plánování je nepřetr-
žitý proces“ a  „územní plán je zpravidla 
kompromisem mezi zájmy obce a investo-
ry (soukromými vlastníky)“.

Stávající územní plán splnil 
účel

V současnosti mají Roztoky platný územní 
plán (dále jen ÚP). Myslím si, že tento plán 
byl zpracován i  projednán kvalitně a  plní 
svůj účel. Jedním z hlavních úkolů tohoto 
ÚP bylo zabránit rozdělení sídelního útva-
ru na  dvě části Roztoky a  Žalov uvažova-
nou trasou obchvatu kolem Prahy, vymezit 
rozvojová území města, stanovit charakter 
budoucího rozvoje a  jeho přijatelný roz-
sah. Myslím, že tvůrci ÚP i  představitelé 
města vycházeli správně z realistického po-
hledu na  situaci v  Roztokách, kde si cel-
kem unikátní blízkost k  centru hlavního 
města, ale i dalším částem regionu a dobré 
propojení hromadnou dopravou vynutí 
rozvoj města jako sídelního útvaru. Vzhle-
dem k  charakteru Roztok preferovali pře-
devším zástavbu rodinnými domy. Poměr-
ně špatné silniční spojení nejen města, ale 
prakticky celého regionu severozápadně 
od  Prahy naopak limitovalo rozvoj služeb 
typu logistických center nebo větších vý-
robních celků. Vzhledem k charakteru půd 
a  blízkosti osídlení nepředpokládali ani 
intenzivní zemědělskou výrobu. 

Je nutno reagovat na nové 
skutečnosti

Analytická část dokumentu poukázala 
na velkou zanedbanost města téměř ve všech 
ohledech – počínaje čistírnou odpadních 
vod přes kanalizace, vodovody a  jiné inže-
nýrské sítě, přes další občanskou vybavenost, 
a stanovila směry nápravy. Situace ve městě 
se ovšem poměrně rychle vyvíjela a  v  této 
souvislosti můžeme konstatovat, že platný 
dokument bychom sice mohli dále využívat 

až do  roku 2020, ale neplní plně svůj účel. 
Po  této době navíc přestane v  souvislosti 
s aktuální legislativou platit. Regulace rozvo-
je města by bez platného územního plánu 
byla velmi složitá. Zejména by však bylo 
škoda ztrácet čas čekáním. Je nutné reagovat 
na  nové skutečnosti, které život regionu 
ovlivňují – podle odborníků se doporučuje 
vyhodnocovat funkčnost plánu každé 4 roky 
(hodnocení o  uplatňování ÚP). Je nutno 
navíc konstatovat, že rozvoj našeho města 
a  jeho blízkého okolí v  některých ohledech 
předstihl očekávání. Projevuje se to napří-
klad na  kapacitě čistírny odpadních vod 
(dále jen ČOV) nebo na kapacitě ulic a  sil-
nic, zejména počtu parkovacích míst. Do-
mnívám se, že rozsah rozvoje města by podle 
názoru většiny občanů neměl být větší, než 
vymezoval platný ÚP. Měl by také nadále 
respektovat pásy zeleně, která do města zasa-
huje a osvěžuje ho. Můžeme se poučit v regi-
onu, že mnohé léta správně uplatňované zá-
sady (např. nezastavovat Vltavskou soutěsku 
až na  hranu) jsou porušovány. Je však také 
nutné zvážit, které požadavky obce jsou 
opravdu nepřekročitelné a o kterých je mož-
no jednat, protože důsledky územních plánů 
často výrazným způsobem zasahují do  ma-
jetkových práv občanů – ovlivňují například 
cenu pozemku o řád, nebo dokonce dva. Je 
proto nutné brát v  úvahu nejen subjektivní 
pohled na věc, to, co by se nám líbilo, ale co 
je objektivně možné vzhledem k  limitům 
území, bezpečnostním rizikům, zátopovým 
oblastem atd., jinak se územní plán stává 
neudržitelným a dochází částečně k jeho po-
rušování nebo si veřejnost vynutí jeho další 
změny. Stejně jako při minulém schvalování 
dokumentace je nutné vzít v úvahu i určitá 
objektivní pravidla, která udávají určitou 
optimální velikost obce a hustotu její zástav-
by v závislosti na ceně služeb, které obyvatelé 
potřebují nebo jsou povinni obci platit. Je to 
například zásobování pitnou vodou, čištění 
odpadních vod, odpadové hospodářství, do-
pravní obslužnost, školství, zdravotnictví, 
ale také správní služby atd. Proto například 
v  SRN následovala po  poválečné atomizaci 
obcí vlna sdružování menších sídel do celků, 
které jsou schopny spravovat efektivně svě-
řená území. Důležitou a  specifickou roli 
u  nás hraje sousedství s  metropolí. Tento 
silný soused bude mít i  v  budoucnu velký 
vliv na  dění v  regionu, přičemž nelze zcela 
vyloučit ani možnost připojení města jako 
městské části Prahy. 

Staré stavby mnohdy 
nevyhovují

Při úvahách o  tvorbě územně plánovací 
dokumentace zpravidla uvažujeme hlavně 
o  výstavbě nové, zejména ve  vztahu 
k vlastníkům rozvojových ploch – develo-
perům. Není však vhodné jednostranně 
redukovat pohled na  život města. Úhel 
pohledu na  stávající obyvatele a  zástavbu 
má rovněž velkou důležitost. Tento pohled 
je významný zejména u regulačních plánů. 
Jako příklad použiji aktuální situaci v Ti-
chém údolí, kterou dobře znám, ale analo-
gický je i  vývoj v  jiných částech města – 
na  Vrškách, v  Žalově i  jinde ve  starší 
zástavbě. Do  protikladu se totiž dostává 
pohled veřejnosti, která oceňuje řidší zá-
stavbu, někdy architektonickou podobu 
staveb a  kolorit osídlení a  jiné klady ov-
šem s  opomíjením skutečnosti, že řada 
staveb je nejen za  zenitem své existence, 
ale často i  na  hranici fyzické životnosti. 
V mnoha případech stavby dnes nesplňují 
požadavky na bydlení dle současných po-
žadavků, a  dokonce ani hygienických no-
rem. Vedle luxusních vil pro letní bydlení, 
které obdivujeme v Tichém údolí, zde byly 
a v několika případech dosud jsou i stavby 
původních obyvatel Roztok. V  těch pře-
vážně bydlel personál nově přicházejících 
vilařů – řemeslníci, zahradníci a  pracov-
níci služeb. Úroveň těchto staveb mnohdy 
nebyla (viděno dnešními požadavky) do-
konce ani na  úrovni bydlení sociálně sla-
bých občanů v ubytovnách. Aby bylo zřej-
mé, že nepřeháním, uvádím fakta: domky 
měly například 2 místnosti s  rozměry cca 
11m2. Jako příslušenství sloužil suchý zá-
chod a  miniaturní dřevěné zástřeší přede 
dveřmi. Zázemí i rozměry podobných sta-
veb rozhodně nebyly ojedinělé. Pro zají-
mavost uvádím, že například v  jedné 
z  nejstarších nemovitostí v  Tichém údolí 
byl až do  rekonstrukce koncem 70. let 
pouze suchý záchod, vyústěný do  jímky 
sousední nemovitosti (pravděpodobně 
po dohodě původních vlastníků). K těmto 
stavbám lze také připočíst drobné rekreač-
ní stavby a stavby, které poskytovaly tech-
nické nebo rekreační zázemí vil – šlo ze-
jména o zahradní domky, pavilony, altány, 
vodojemy, přístřešky, skleníky, prádelny, 
kolny, garáže, ale i  tenisové kurty, bazény 
atd. Tyto stavby mnohdy byly zakresleny 
v  katastru nebo v  původní dokumentaci 
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staveb, jejich zbytky a  základy lze také 
nalézt na parcelách v Tichém údolí. Stavby 
také byly v  mnoha případech přestavěny 
a  staly se součástí nových objektů nebo 
na jejich místech stojí objekty nové. Z hle-
diska historie lokality nelze vynechat ob-
dobí II. světové války a zejména poválečné 
období minimálně včetně 60. let. V  této 
době panovaly nejasné majetkoprávní 
vztahy, v  bytech bydlelo velké množství 
nájemníků (byty byly rozděleny) a údržba 
i technický stav objektů se výrazně zhoršil. 
Zahrady získaly převážně užitkový ráz 
a  zahradní stavby sloužily převážně hos-
podářským účelům, jako sklady pevných 
paliv, chlévy atd. Údolí se v průběhu času 
měnilo a mění. Neplatí to jen o stavbách, 
ale i o zeleni, respektive vzhledu a charak-
teru zahrad i přilehlých pozemků. Zahra-
dy měly po založení mnohem více volného 
prostoru. I u těch nejhonosnějších vil byla 
zpravidla užitková zelinářská zahrada, 
u většiny byl ovocný sad. Na začátku údo-
lí bylo poměrně velké produkční zahrad-
nictví. Okolní pozemky mimo území háje 
byly zpravidla zemědělsky využívány jako 
louky a pastviny (tím pádem byly bez po-
rostu dřevin), často také jako extenzivní 
sady, zejména třešňovky. Za války a hlav-

ně v poválečném období byly zahrady vy-
užívány hlavně pro zelinářství a  ovocnář-
ství. Dnes je v  údolí mnohem více 
vzrostlých stromů, zahrady jsou koncipo-
vány z  velké části jako okrasné a  volné 
plochy jsou pokryty náletovými dřevina-
mi tak, že místy je snížena jejich průchod-
nost. Uvědomuji si, že regulační plán cha-
rakter zahrad neřeší, uvádím tuto 
skutečnost jen jako doklad, že žádná regu-
lace nezastaví přirozený vývoj lokality.

Dejme šanci majitelům

V  této situaci je myslím spravedlivé, aby 
majitelé nemovitostí měli možnost své ne-
movitosti upravit tak, aby je uvedli nejen 
do  vyhovujícího technického stavu, ale 
do  podmínek odpovídajících současným 
požadavkům na  bydlení. Chápu, že je 
vhodné určit požadavky, které by zajistily, 
aby úpravy měly z  hlediska charakteru 
území jasné limity, ale tyto limity by měly 
být pro vlastníky nemovitostí přijatelné. 
Nedovedu si představit, jak bych vysvětlil 
svým potomkům, proč jsem mlčel k tomu, 
že město přijalo regulativ, který jim prak-
ticky znemožní modernizovat stavbu 

po předcích jen proto, že ve správnou dobu 
jsme neměli ještě možnost nebo dostatek 
finančních prostředků tak učinit. Myslím, 
že to ani vysvětlit nelze, když v  nedávné 
době zde vznikla řada nových staveb 
na volných plochách, které často hmotově 
patří k  největším v  údolí. Řada objektů 
byla přestavěna tak, že se zvýšil počet pod-
laží i výška a plocha staveb (to mohu dolo-
žit fotografiemi). Přitom si cením, že ně-
které rekonstrukce byly realizovány 
opravdu citlivě a v podstatě zlepšily vzhled 
údolí. Právě z těchto staveb by město mělo 
čerpat inspiraci pro regulační plán. S  vý-
razným omezením vlastnických práv však 
nemohu souhlasit. Město by je mohlo 
ospravedlnit pouze nějakou náhradou 
újmy svým občanům (kteří v  minulosti 
často některé stavby doslova zachránili). 
Nějaká kompenzace však zatím nehrozí. 
Myslím, že dobrému vývoji v  oblasti pro 
město Roztoky i  okolní obce by více než 
přehnané a  opožděné regulace pomohly 
péče o  plochy města, jejich promyšlené 
využití a ošetření jizev, kterými jsou napří-
klad zpustlé stavby na konci údolí.

Martin Štifter, 
radní města
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Druhá světová válka skončila 
před 70 lety. Ačkoli po krátké 
euforii následovalo 40 let ne-
svobody a  tzv. studené války, 
nemohlo se to vyrovnat vr-
cholně traumatizujícím zážit-

kům, jaké museli prožít naše rodiče a praro-
diče. Važme si toho, že jsme byli války 
ušetřeni a  nezapomínejme na  její příčiny 
i následky. 
Roztoky během války neprošla fronta, nebyly 
terčem bombardování, jako třeba Praha či 
Kralupy, nedošlo zde ani k  jiným projevům 
hmotné válečné devastace. Za to, že Roztoky, 
Žalov a další okolní obce přečkaly válku bez 
pohromy, možná vděčíme i rozhodnutí pre-
zidenta Beneše vydat v roce 1938 Sudety bez 
boje. V  případě válečného konfliktu s  Ně-
meckem měla být na  levém břehu Vltavy 
vybudována poslední obranná linie hlavního 
města. V  tom případě by v  našem regionu 
patrně proběhly těžké boje s  nejasným vý-
sledkem. 
Ve vědomí zdejších lidí však válka zanechala 
těžké trauma, které nezůstalo bez následků. 
I z Roztok byli transportováni na smrt Židé, 
i v Roztokách zaplatilo několik občanů svou 
účast v odboji proti okupantům svým živo-
tem. 

Prolog

Nejvýznamnější událostí jara roku 1945 
v  Roztokách byl příjezd a  zastavení vlaku 
s přibližně 4 tisíci vězni z likvidovaných kon-
centračních táborů v podvečer dne 29. dub-
na, pro který se vžilo označení „transport 
smrti“. Během dne se díky železničářům 
a  zaměstnacům roztocké pošty rozšířila 
zpráva o  blížícím se transportu od  Lovosic, 
který krátce zastavil v  Nelahozevsi a  Kralu-
pech. Díky statečnosti přednosty stanice Jana 
Najdra, který vzal odpovědnost na sebe, byl 
vlak o 77 vagonech před výjezdem na Prahu 
zastaven a setrval zde 24 hodin. Příjezd vlaku 
znamenal pro místní obyvatele šok. Otevře-
né vagony, tzv. dobytčáky, byly nacpány zu-
boženými, polomrtvými lidskými bytostmi. 
Transport byl hlídán ostrahou SS a  zprvu 
nebylo dovoleno nikomu vagony opustit.
Jeden z vězňů, který se chtěl napít u nádražní 
pumpy, byl strážcem zastřelen. Další byl po-
dle svědectví účastníků zastřelen při pokusu 
o převzetí bochníku chleba. V průběhu času 
však ostražitost strážců polevila, když jim byl 
nabídnut proviant a alkohol. Bylo tak možné 
zorganizovat nebývalou akci na  podporu 
vězňů. 

Mrtví a  polomrtví byli z  vlaku vyneseni 
na peron. Této obtížné práce se ujali zejména 
mladí chlapci – maturanti, naverbovaní 
do oddílu Technische Nothilfe. Bylo zřízeno 
provizorní obvaziště na zahradě nedalekého 
domu čp. 80 v  Rýznerově ulici, kde bydlel 
místní lékař MUDr.  Ladislav Tichý. Ten se 
svým synem a dalšími dobrovolníky, zejmé-
na ošetřovatelkou Bindrovou a zdravotní se-
strou Zd. Preiningerovou, ihned pustil 
do záchrany nemocných – s vesměs těžkými 
infekčními chorobami, ale i s různými zraně-
ními. Polní lazaret Červeného kříže byl zří-
zen v  bývalém chudobinci v  Jungmannově 
ul. čp. 143 (dnes ZUŠ). Sem byli nemocní 
převáženi na vozech z velkostatku, který při-
léhal z  druhé strany nádraží (dnes zámek, 
Středočeské muzeum). Zde se o  ně staraly 
dobrovolné sestry Červeného kříže (většinou 
mladší 20 let) – Beranová, Krásná, Svobodo-
vá, Kobrová, Doležalová, Nelibová, Erbano-
vá, paní Tučková a  zdravotní sestra Dittri-
chová, ale i  řada dalších. Těžkou práci 
zastávali další dobrovolníci – Petrák, Bro-
movský, Vlášek, Bezchleba, Moravec, 
MUDr.  R. Poledník a  medik S. Daum. Pro 
zúčastněné to byl šokující zážitek, který 
ve své paměti nesli po celý život (už jich bo-
hužel mnoho nepřežívá). Fyzicky schopnější 
vězni využívali nepřehledné situace na  ná-
draží a toho, že dlouhý vlak začínal i končil 
mimo stanici, k útěku. Většinou šlo o cizince, 
Poláky, Francouze, Holanďany, Rusy či Ukra-
jince ale byli mezi nimi i Češi. Byli hladoví, 
v chatrných koncentráčnických hadrech, za-
všivení, nemocní. Bez ohledu na  obrovská 
rizika si je místní obyvatelé (i obyvatelé Žalo-
va a dalších přilehlých obcí) rozdělili do ro-
din a ukrývali je až do konce války. Bylo jich 
kolem tří set. Pro mnoho těchto osvoboze-
ných vězňů se tak stal tento transport trans-
portem naděje. Rozběhla se velmi široká 
potravinová pomoc vězňům, v  čekárně 
vznikla polní kuchyně a  přímo na  peroně 
byla distribuována polévka a  další pokrmy. 
Mnoho na  smrt vyčerpaných vězňů dostalo 
po dlouhé době opět normální jídlo. To bylo 
obětí pro místní samo o sobě, protože v této 
době byl nejen lístkový přídělový systém, ale 
už i vázlo zásobování. 
Nechybělo mnoho a přednosta stanice Najdr 
zaplatil za svou smělost životem, když zasta-
vení vlaku přijelo vyšetřovat gestapo. Myslím 
si, že jen další vývoj válečné situace v Praze 
mu zachránil život. 

Dne 3. května se konal pohřeb deseti obětí 
z  transportu do  hromadného hrobu na  Le-

vém Hradci, nad nímž byl v roce 1947 vzty-
čen žulový památník od  sochařky Hedviky 
Zaorálkové. Jsou do něj vytesány státní zna-
ky zemí, z nichž pohřbení pocházeli. S  jed-
ním nedostatkem. Přestože podle záznamů 
obecní kroniky zde leží také dva političtí 
vězni německé národnosti, jejich státní sym-
bol na obelisku chybí. Třeba to časem napra-
víme.

Povstání

Pod vlivem nepřesných zpráv o pohybu ame-
rické armády v  západních Čechách vydal 
povstalecký Revoluční národní výbor v Roz-
tokách rozkaz k mobilizaci již 3. května, ale 
následně ho zrušil. Předzvěstí Pražského 
povstání byly 4. května první případy odstra-
ňování německých nápisů.
Dne 5. května před polednem povstání pod 
vlivem zpráv o blížící se západní i východní 
frontě, spontánně naplno vypuklo, když 
předtím vzbudilo pozornost známé ranní 
rozhlasové ohlášení času „je sechs hodin“. 
V Roztokách je ujal moci Revoluční národní 
výbor v čele s JUC. J. Kauckým a plk. Wiesne-
rem. Již v průběhu odpoledne spěchala první 
četa roztockých dobrovolníků na pomoc bo-
jující Praze. V Roztokách byla asi stočlenná 
německá vojenská posádka ubytována 
od roku 1940 ve škole a její morálka již neby-
la příliš bojechtivá. Velel jí sudetský Němec 
H. Scherupp z  Děčína, který se zástupcům 
vojenské složky Revolučního národního vý-
boru bez odporu vzdal. Stejně tak bez odpo-
ru složil zbraně vojenský oddíl v  Sakuře. 
Horší situace byla v bývalém hotelu Maxmi-
liánka, kde se nacházela boje schopná skupi-
na Hitlerjugend a SS. Ti se ale také po krátké 
přestřelce poměrně rychle „vypařili“., takže 
k  žádným vážným ozbrojeným střetům 
na katastru našeho města nedošlo. Přesto zde 
v  průběhu povstání byli dva padlí. Prvním 
byl Antonín Krásný ze Žalova, který na hlíd-
ce u  řeky pod Levým Hradcem vystřelil 
na jednotku SS ustupující po druhém břehu 
Vltavy z  klecanského letiště. Vojáci střelbu 
opětovali a výsledek byl pro dvaatřicetiletého 
dobrovolníka fatální. Jeden z  mladých po-
vstalců zahynul při tomto střetu i  na  husi-
neckém břehu řeky, což zde připomíná nená-
padný pomníček. Škoda že nemá pomníček 
na žalovském břehu i Antonín Krásný. Dru-
hou obětí byl Polák, jeden z  osvobozených 
vězňů transportu, který zemřel po neopatrné 
manipulaci s pancéřovou pěstí.
To však nebyli jediní padlí z Roztok a Žalo-
va. Během druhého dne povstání se zfor-
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moval oddíl povstalců, kteří na  několika 
nákladních vozech jeli na  pomoc bojující 
Praze a zasáhli zde do těžkých bojů v Dejvi-
cích a Bubenči. Těžká bitva se odehrála ze-
jména v bubenečské sladovně (dnes je tam 
prodejna Kaufland), která byla hájena jed-
notkou SS. Druhé velké ohnisko bojů bylo 
v okolí bubenečského nádraží, kam dorazili 
mladí bojovníci z Roztok 7. května na uko-
řistěném německém obrněném vlaku. Pří-
mo na  nádraží padl Josef Žirovnický 
(20 let), asi 300 m od nádraží u ohradní zdi 
Stromovky zahynul teprve devatenáctiletý 
Miloslav Vraštil (člen roztockého oddílu 
Technische Nothilfe). V  Praze padli i  další 
roztočtí – železničář Jan Procházka (26 let) 
a  Ladislav Spěšný (31 let). Po  všech jsou 
pojmenovány v  našem městě ulice či ná-
městí.

Epilog

Dne 8. května podepsala Česká národní rada 
dohodu s velením německých vojsk o ukon-
čení bojů a jejich odchodu z Prahy k americ-
ké demarkační linii.
V ranních hodinách 9. května přijela do Roz-
tok předsunutá hlídka Rudé armády od Kra-

lup a  zaujala stanoviště na  roztocké poště 
v  Nádražní ulici. Posléze dorazily i  bojové 
oddíly s  „kaťušemi“., velitelství sovětských 
vojsk se ubytovalo v hotelu Maxmiliánka v Ti-
chém údolí. Tím válka skončila, v Roztokách 
ne však docela. Odehrálo se ještě jedno dějství 
válečného dramatu. V  Roztokách bylo sou-
středěno velké množství (několik set) němec-
kých zajatců, jak příslušníků wehrmachtu, tak 
jednotek SS. Byli zde také uvězněni někteří 
kolaboranté a místní Němci, kteří včas nezmi-
zeli. Většina z nich byla internována ve dvou 
táborech – jeden byl v  Roztokách na  sokol-
ském hřišti, ve  škole a  Wohankově továrně; 
druhý v Žalově v bývalé cihelně. Až do odsu-
nu v  následujícím roce byli posléze muži 
i  ženy (v Žalově byly internovány i děti) vy-
užíváni zejména k zemědělským pracím. Blíže 
nespecifikovaná skupina zajatců, označená 
za „bandity SS“, kteří byli vězněni v bývalých 
vinných sklepích v  Tichém údolí, však byla 
„pro odporné činy a mravní zhovadilost“ re-
volučním národním výborem kvapně odsou-
zena k  smrti a  poněkud divokým způsobem 
místními občany popravena 10. května 
(a možná i následující den) v roztockém háji – 
v  bývalé pískovně a  v  tzv. Anglickém parku. 
Rozsudek smrti uvádí 29 mužů, policejní pro-

tokol z roku 1949 mužů 35, přesný počet ale 
není znám. Exekuce evidentně neproběhla 
najednou, ale postupně, o čemž svědčí tři lo-
kalizovaná místa poprav. Tito mrtví se v beze-
jmenných hrobech, které si museli sami vyko-
pat, nacházejí dodnes. Spolu s Němci zde byli 
také popraveni i dva roztočtí kolaboranti Ho-
lub alias Taube a Hrubý. Podle svědectví byla 
pro ně smrt vysvobozením, protože byli před-
tím krutě mučeni, stejně jako nejmladší, zřej-
mě patnáctiletý příslušník Hitlerjugend. Nelze 
pochybovat o  tom, že mnozí z  těchto lidí si 
smrt za své válečné zločiny zasloužili, faktem 
ale zůstává, že byli zastřeleni civilisty po skon-
čení války, prakticky anonymně a bez soudu. 
Zajímavé je, pokud se lze spolehnout na svě-
dectví účastníků těchto veřejných poprav, že 
v popravčí četě nebyli, kromě jediné výjimky, 
osvobození vězni z  transportu, ani stateční 
účastníci Pražského povstání, kteří nasazovali 
život na  barikádách. Doufejme, že se časem 
dokážeme vyrovnat i  s  tímto dluhem minu-
losti, např. tím, že mrtví budou pohřbeni, jak 
náleží. Vedení města již v tomto směru koná 
konkrétní kroky.

Stanislav Boloňský

Jako připomínku událostí před sedmdesáti 
lety uveřejňujeme úryvek z  deníku, který 
nám laskavě zpřístupnila paní Zdeňka 
Křtěnová-Chalupecká.

Hod Boží velikonoční,  
duben 1945

Štěrboholy... dvanáctkou jsme jeli k  tetičce 
do Štěrbohol, byl tam také tatínek a říkal, že 
kdyby nebyla válka, tak se hned rozvede, ale 
ona mu vyhrožuje, že ho udá gestapu, je to 
zlá ženská, už když se v roce 1943 vzali, tak 

hned prohlásila, že se nevdala na  žádnýho 
haranta, že chce hlavně kšeft, proto jsem 
u babičky a tatínek v Praze má krám s potra-
vinami v Holešovicích, ale radši ani není s ní 
za  pultem, protože ona keťasuje, tak on jen 
dováží zboží a  tahá se s  láhvemi a bednami 
a jak může, tak jde někam pryč. A tetí řekla, 
to jsi to dopracoval, děláš jí sluhu a krám je 
na tvůj živnostenský list, bez něj by ten krám 
nemohla mít a  taťka se rozčílil a  řekl, a  co 
mám dělat, to se mám nechat zavřít? Pak ale 
přišla další návštěva – strýček Evžen Batěk 
s Daduškou a tetí Klemča se strýčkem Sláv-

kem, a  to bylo hned veseleji, i  když se zase 
mluvilo o  válce, ale všichni se shodovali 
v  tom, že už to brzy musí skončit. Babička 
vyprávěla, že psala teta Anda z  Plzně, jaké 
jsou tam hrozné nálety. A také mluvili o po-
hřbech německých vojáků tady ve Štěrboho-
lech na Šverin, jaké to byly dřív parády, ni-
kdo ze vsi nemohl ven, silnice ke Schwerinu 
byla zašpérovaná a šel průvod a hudba a ra-
kev byla zahalená do německé vlajky, z okna 
tetina domku je vidět až na  Schwerin, 
a Deutschland, Deuschland, über alles a sal-
va z pušek, a  to byly pohřby jen občas, pak 

Jaro 1945

RNDr. Jan Najdr, 
přednosta 
železniční stanice
Roztoky u Prahy 
(snímek z poloviny 
50. let)

Nacistická vlajka nad Školním náměstím (v pozadí bývalý chudobinec)



pořád častější a paráda pořád menší a napo-
sled koukala tetí ze zahrádky, jelo nákladní 
auto, myslila, že veze samé boty a oni to za-
tím byli samí mrtví vojáci. Pak jí řekl pan 
Krňanský, co tam dělá už léta správce, že už 
žádné zvláštní hroby, ale společné šachty. Já 
nevím, proč pořád píšu o té válce, bylo hezky 
teplo, a tak jsme se přestěhovali na zahrádku 
a strýček Slávek mi napsal azbuku, on přišel 
do Čech z Ruska už dávno a jmenuje se Vja-
česlav. Daduška je o čtyři roky mladší než já, 
ale už ví, čím bude, až vyroste, herečkou, 
půjde prý na konservatoř. Všichni mi napsa-
li do  památníku a  strýček Evža mi tam na-
kreslil slunečnici a  pod ni napsal: „Po  níz-
kém netoužím.“ A  tetí Klemča verš J. S. 
Machara, který jsem si vybrala. Večer jsme 
pak šli, babička, tetí, tatínek a  já ke Strako-
vům na  divadlo, hrála tam nějaká šmíra 
a  všichni jsme se strašně smáli, jak to bylo 
hrozné, tatínek se smál, až se zakuckal a mu-
sel ze sálu odejit. Tak zatím dobrou noc.

5. června 1945

No, to už jsem dlouho nepsala, ale tolik se 
toho stalo, že jsem neměla na deník ani po-
myšlení. Je po  válce, hurá, hurááá. Hitler je 
mrtvý a Němci to prohráli a osvobodila nás 
Rudá armáda. Da zdravstvujeť krasnaja ar-
mia!!! V Praze byla revoluce. Začalo to v pá-
tek 4. května, lidi co přijížděli z Prahy, říkali, 
jak se tam shazují německé nápisy, a v sobo-
tu, když jsem přišla do kanceláře, to byla so-
bota 5. května ráno, poslal mě tajemník Svo-
boda k  nim domů, aby mi jeho žena dala 
československou vlajku a  on ji pak vyvěsil 
venku na obecňáku a řekl mi, ať jdu domů, že 
tam teď nemusím chodit. Ten komisař Mayer 
před několika dny odjel a  už se nevrátil 
a  na  obecňák chodili žalovští mužští a  měli 
na rukávech červené pásky s NG, Kříž, Zrcek, 
Soumar a  pan inženýr Hlaváček a  ještě jiní 
a  děda tam také šel, ale babička řekla, ať se 
do toho neplete, je mu přes sedmdesát a že je 
na to už moc starej, ale děda stejně pořád ně-
kam chodil, ale bez pásky. Hned tu sobotu, 
kdy se začaly v  Praze stavět barikády, přijel 
tatínek. Někteří ze žalovských mužských měli 
pušky a děda vyndal ze studny revolver, který 
tam měl schovaný přes válku. Babička byl 
rozčílená, protože nevěděla, co je s  tetičkou 
Karlou ve Šterboholech, v Praze to bylo čím 
dál horší a  přes Štěrboholy měla táhnout 
Schoernerova armáda a  rozhlas pořád volal 
o pomoc. A také byla babička smutná z toho, 
že její bratr Jéna z  Vinohrad, zrovna v  den, 
kdy se jeho syn Mirek ženil, skočil z  okna, 
protože byl na smrt nemocný a v pondělí měl 
mít pohřeb. Všichni babičce říkali, že pohřeb 
nebude, když je revoluce, ale nevymluvili jí to 

a  že tam pojede. Vlaky nejezdily, to babičce 
nevadilo, protože častokrát do Prahy šla pěšky 
a já s ní. Tak šla, musila přes Suchdol, tam ji 
nechtěli dále pustit, zas jí to rozmlouvali, ale 
babička stála na svém, tak jí nakonec suchdol-
ská národní garda dala propustku. A babička, 
zatím co se jí za zády a před ní a nad hlavou 
střílelo a  lidé padali mrtví, tak ona ve zdraví 
došla až na Vinohrady – a pohřeb samozřejmě 
nebyl. Tak šla dále až do Štěrbohol a další den 
se zase vrátila pěšky do Žalova.

11. června 1945

Včera jsme s dědou jeli na smuteční národní 
tryznu do Lidic. Jel nás ze Žalova plný nákla-
ďák. Před třemi lety byly Lidice vypáleny, 
protože prý lidé pomáhali těm parašutistům, 
co udělali atentát na  Heydricha. A  všechny 
muže, mladé i  staré, Němci zastřelili, ženy 
a děti odvezli do koncentráků a vesnici srov-
nali se zemí. Teď tam bylo plno lidí a  byly 
proslovy s modlitbami a byl tam obrovský kříž 
s trnovou korunou. Je to strašné. Vůbec se teď 
dovídáme hrozné věci, co se všechno dělo. 
A také, když jsme chtěly i s babičkou koncem 
dubna do Prahy, šly jsme do Roztok, ale vlak 
nejel. Na kolejích stál vlak s dobytčími vagony. 
Byl to transport smrti s  vězni z  koncentrač-
ních táborů, které byly v místech, kde už bojo-
vali spojenecké armády, a tak Němci ty ubohé 
vězně nacpali do  vagonů a  vezli je někam 
na  jih a  tam je chtěli všechny postřílet. Ale 
železničáři udělali sabotáž, takže vlak nemohl 
dál jet, zastavil v Roztokách. Plno těch vězňů 
bylo venku v kolejišti, byli vyhublí ve  štráfa-
tých šatech a  lidé jim odevšad z  okolí vozili 
a  nosili jídlo a  také tam jednomu člověku 
kdosi přinesl housle a  ten vězeň na  ně hrál. 
Vzadu na kolejích stály vagony se zamřížova-
nými okny a u nich se tísnily samé ženy a mně 
se zdálo, že jsou všechny napůl šílené z toho, 
co prožily, některé spouštěly na provázku uvá-
zané plechovky a nám s babičkou bylo hrozně, 
protože jsme neměly nic, co bychom jim 
mohly do nich dát. U toho vlaku byly němec-
ké stráže, ale nějak moc ho nehlídaly, dokonce 
jsem viděla, jak jeden voják rozdával těm 
vězňům cigarety. A  spousta těch vězňů také 
utekla a  lidé si je k  sobě brali, jako třeba 
na Kocandě u Rušerů je nějaký Rus a u jiných 
lidí mladý Polák, procházeli jsme spolu po Ža-
lově, ale on moc nemluvil a také jsme si moc 
nerozuměli. Několik z  těch vězňů už ale ze-
mřelo, někteří třeba proto, že byli na  smrt 
nemocní, a jiní zase protože se po tom dlou-
hém hladovění moc najedli, a to je moc smut-
né, když už přečkali válku. Teď je pohřbívají 
na Hradec. A v revoluci také padl jeden Žalo-
vák, měl stráž na kozině za hřbitovní zdí a za-
střelili ho z protějšího břehu.

Ale ještě ve válce byli ti, co se narodili v roce 
1927, nasazeni někam na Moravu na kopání 
zákopů, a  tak taky Žežulka ze Žalova, a  ten 
když se vrátil asi za tři měsíce domů, tak byl 
hubený jako tyčka, pomalu se ploužil, s  ni-
kým nemluvil a za pár dní umřel. Žežulkovi 
bydlí na Kocandě a mají asi deset dětí, každý 
rok se jim narodí dítě. Pořád musím psát 
o těch smutných a hrozných časech, a přitom 
všude je teď tak veselo a všichni jsme hrozně 
šťastní, že je konec války a že jsme zase svo-
bodní.
Myslím, že symbolem letošního jara je šeřík, 
tak brzy letos rozkvetl a  lidé ho v  kyticích 
dávali vojákům Rudé armády, která nás 
osvobodila. A všude se teď tancuje, v Praze 
na ulicích i u nás v Žalově. Najednou se se-
jdou muzikanti a hned je tam plno lidí a už 
se tancuje. Celý ten týden, co byla revoluce, 
jsem nemusila na obecňák, ale teď už to není 
obecní úřad, ale národní výbor. Když jsem 
byla ten týden doma a babička byla v Praze 
a také ve Štěrboholích, tak jsme hodně byly 
s  Hankou Skrčenou, jedině s  tou jsme si 
ve válce povídaly to, co se povídat nesmělo, 
o tom, že posloucháme v rádiu cizinu a také 
různé anekdoty o  nacistech, o  Moravcovi 
a  dalších. No a  v  té revoluci jsme se spolu 
vydaly nahoru na silnici, protože někdo řekl, 
že od  Úholiček mají přijíždět Rusové, tak 
jsme tam dlouho čekaly, ale marně. Pak ale 
Rusové byli v Roztokách a děda chodil s fo-
toaparátem a některé vyfotil a oni mu za  to 
dali obrovský kus špeku a my jsme ho s dě-
dou jedli s chlebem a ani jsme si neohřívali 
žádné jídlo, které nám tu nechala babička.
Rozkřiklo se ale, že Rusové mají veliký zájem 
o hodinky a že jak mohou, tak je lidem i se-
berou. A moc jsme se nasmáli, když se poví-
dalo, že jeden Žalovák šel do Roztok a proti
němu z  Roztok šel ruský voják a  hnal před 
sebou prase a  hned toho Žalováka zastavil 
a hned „davaj časy“. Ten Žalovák nechtěl, ale 
nakonec mu je dal a ten voják mu za ně dal 
to prase. Tak s  ním šel a  najednou, kde se 
vzal jiný voják a  ten mu to prase zase vzal! 
Chachacha... A já jsem šla jednou v podvečer 
s Náňou Novákovou k řece a hned, jak jsme 
prošly viaduktem, tak jsme slyšely hlasitý 
křik a smích, v řece se koupala spousta rus-
kých vojáků. Jak nás uviděli, začali na  nás 
volat, někteří vylézali z  vody a  byli úplně 
nahatí. Na  nic jsme nečekaly a  hnaly jsme 
pryč. U  nádraží, ve  stavení, co vypadá jako 
zámeček a  ten snad patřil Šembergrovým, 
tam je teď zřízen internační tábor pro nacisty 
a kolaboranty a jsou tam i ženské. Rusové si 
je tam prý jezdí vybírat a pak je vrátí ostříha-
né dohola.

text redakčně upravil Jaroslav Drda
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SMS jízdenka ve  vlaku platí. 
Pro někoho možná překvapi-
vá informace, ale je tomu tak. 
Při nákupu v  e-shopu ČD si 
klient může sám sobě zaslat 
vnitrostátní jízdenku ČD 
na  svůj mobil a  ve  vlaku se 

pak prokázat jen touto SMS a dokladem to-
tožnosti. Na  jednoduchou otázku tedy není 
vždy možné dát jednoduchou odpověď. 
Může pak dojít k nedorozumění.
SMS jízdenka zakoupená u DP Praha ve vla-
cích, a to ani ČD, ani KŽCD skutečně nepla-
tí. Proč? Protože vlakový doprovod není 
schopen zkontrolovat její platnost. Toho jsou 
schopni jen revizoři DP Praha. Ze stejných 
důvodů neplatí ani v  příměstských autobu-
sech, tedy našich. Zde za to, že cestující mají 
jízdenku, odpovídá řidič. Při cestě z  Prahy 
po  celou cestu, do  Prahy jen ve  Středočes-
kém kraji. I zde vás tu a tam může kontrolo-
vat revizor. Kontroluje ale zejména to, zda 
řidiči dodržují své pracovní povinnosti.
Tím jsem se dostal k nástupu všemi dveřmi. 
Starosta vyhověl přání předsedy největší 
opoziční strany a  přednesl tento požadavek 
na poradě k dopravě s okolními obcemi, or-
ganizací ROPID a  krajem. Dostal celkem 
očekávanou a  logickou odpověď. Možné to 
je. Vyčíslíme vám předpokládaný propad tr-

žeb a  navýšíme o  tuto částku městu platby 
za  dopravní obslužnost. Samozřejmě nikoli 
ROPIDu, ale PIDu. Obce a kraj totiž nepři-
spívají ROPIDu, jak se někteří domnívají, ale 
hradí rozdíl mezi náklady a  tržbami PID. 
ROPID není nic jiného než Regionální Orga-
nizátor PID.
Řešením by bylo, kdyby se Roztoky staly 
součástí Prahy s tím, že revizoři DP Praha by 
pak kontrolovali cestující směrem do Prahy 
nikoli od  zastávky Sedlecký přívoz, ale již 
od zastávky Roztoky-Žalov.
Anebo pokud by doprava v PID byla zdar-
ma. Doprava zdarma není zas taková „há-
motina“, jak to na  první pohled vypadá. 
Funguje to v několika městech u nás i v za-
hraničí. Přinese to zlepšení průjezdnosti 
ulic, zatíží to ale městský rozpočet. Ne ale 
o plnou částku současných nákladů, protože 
se ušetří za platy revizorů a několika účet-
ních a také za tisk a distribuci jízdenek, vý-
robu plastových nosičů a  následnou péči 
o  ně. Míň peněz by tedy také doputovalo 
do  nějakého toho daňového ráje. Je ale 
pravda, že zatím nikde nebyla doprava 
zdarma zavedena na tak rozlehlém a lidna-
tém území, jako je to, které dopravně obslu-
huje PID. A  Středočeský kraj navíc nemá 
důvod dotovat Praze řešení její dopravní 
situace.

Praha se nyní rozhodla pomoci průjezdnosti 
individuální dopravy na  svém území politi-
kou cukru a biče. Tedy zlevněním dlouhodo-
bých předplatních jízdenek a dalším rozšíře-
ním rezidenčního parkování. Ten cukr je 
tedy určen především vlastním, ale dosáh-
nou na něj i cizí. Ten bič je zejména na cizí, 
ale občas zasáhne i vlastní. Chci věřit tomu, 
že zúžení ulice Jugoslávských partyzánů není 
ze stejného soudku. 
A ještě k chování průvodčího tak, jak jej po-
psal v  minulém čísle kolega Matas. Nepod-
statné je, že to nebyl průvodčí, ale vlakve-
doucí. Z  vlastní zkušenosti ale vím, že 
naprostá většina cestujících bez platné jíz-
denky se do  této situace dostala nějakým 
omylem. Část z  nich stejným „omylem“ 
i  opakovaně. Průvodčí či vlakvedoucí pak 
musí ve  vteřině oddělit zrno od  plev. Tedy 
ve  vteřině se rozhodnout, zda dotyčnému 
uvěří a k jízdnému mu naúčtuje jen přirážku 
za  prodej jízdenky ve  vlaku, či neuvěří 
a k jízdnému mu naúčtuje přirážku za poru-
šení smluvních a  přepravních podmínek. 
Událo-li se tedy vše tak, jak popsal kolega 
Matas, dotyčný vlakvedoucí zjevně situaci 
nezvládl. Nechal páně Matasova přítele ces-
tovat bez platné jízdenky.

Vít Calta

Ke  konci března jsme si 
mohli všimnout nejprve vy-
kácených javorů a  následně 
i  stavebního ruchu v  ulici 
Jana Palacha. Původně měla 
stavba začít již v  minulém 
roce, ale kvůli administra-

tivním tahanicím a blížící se zimě byla od-
ložena na jaro 2015. 
Protože projekt vznikal ještě v  době, kdy 
jsem měl jako místostarosta investiční akce 
města na starosti, rád bych se vyjádřil k plá-
novanému zatravněnému pruhu v  chodní-
cích, který má v ulici v obou pruzích vznik-
nout. Zelené pruhy nebo spíše proužky tam 
namaloval projektant a já jsem tehdy prosa-
zovat jejich zrušení, aby byl respektován 
a  zachován stávající stav s  rabátky kolem 
stromů, kdy nám žádná tráva mezi silnicí 
a  chodníkem neroste. Proč? Jednak nerad 
měním něco, na  co jsou tamní obyvatele 
zvyklí – zvlášť když hned vedle chodníku 
parkují a  vystupují z  aut. Zadruhé nemám 
důvěru ve  schopnosti města udržovat po-

dobné zelené pruhy jinde. Podobné pásy 
trávy se bez oplocení snad ani udržovat ne-
dají. V minulém roce jsem si pár takových 
zelených pruhů vyfotil, když se „spor“ do-
stal k rozhodnutí až na Radu města – jak je 
vidět, buď jsou zarostlé, vyšlapané, nebo 
jsou tam ještě horší věci.

Bohužel Rada města většinovým hlasová-
ním zatravnění ponechala. S Tomášem Pa-
řízkem jsme byli v  menšině, ale já osobně 
jsem doufal, že se podaří prosadit jejich 
zrušení jako změna stavby před dokonče-
ním. Bohužel, to se zatím nestalo, stavba už 
začíná růst. Pás bude přerušován stromy 
lavičkami, vjezdy a jako plus má vyrovnávat 
výškové profily. To by šlo ale i se zámkovou 
dlažbou. Naproti tomu široký pás s ořechy 
uprostřed se podařilo ubránit v téměř stáva-
jící podobě, ukrajovat z něj chtěly silničář-
ské normy.
Byl bych nerad, aby se taková zdánlivá drob-
nost stala záminkou ke kritice celé investice, 
protože samotný fakt, že soubor páteřních 
ulic Jana Palacha a  Puchmajerova budeme 
za 16 845 457 Kč bez DPH rekonstruovat, je 
věcí v  Roztokách zcela ojedinělou, a  jsem 
moc rád, že se toto investice podařila prosa-
dit a financovat.

Ing. Roman Jandík, předseda ODS Roztoky, 
předseda Finančního výboru a zastupitel

Zadarmo se (zatím) nejezdí

Zelené pruhy v ulici Jana Palacha



Těžko odolat a neokomentovat 
některé články v  Odrazu. Vr-
chol pickwickovského kapitali-
smu, o  kterém jsem si naivně 
myslel, že spolu s Klausovými 
časy a  zlatou érou ODS už 
opravdu, ale opravdu odplou-

vá do  zapomnění, je teze kolegy zastupitele 
Romana Jandíka v  článku o  zelené inkvizici. 
Napsal, že „město se má soustředit na  to, aby 
výstavba neomezovala druhé, aby nová infra-
struktura byla v odpovídající kvalitě a byla kom-
patibilní s tou stávající. Vše navíc je navíc.“
Kolega Jandík tedy vlastně navrhuje, aby v ob-
lasti výstavby město rezignovalo na své sociál-
ní, kulturní funkce, aby se nevzrušovalo este-
tikou a  přiměřeností zástavby, historickým 
kontextem, ochranou přírody a podobně. 
To se naštěstí v Roztokách tak úplně neděje. 
Taháme sice velmi často za kratší konec pro-
vazu a řešíme (radní a zastupitelé) desítky ji-

ných problémů města. Proto nemáme třeba 
takový tah na branku jako developer, který má 
na mysli jen a pouze svůj cíl – výstavbu a ma-
ximalizaci zisku. Bohužel. Ale že bychom to 
měli zcela vzdát a neusilovat o nic krom Ro-
manem Jandíkem naznačeného, to snad ne. 
On to Roman určitě nemyslí tak úplně vážně 
a jen nás zkouší. Ani on si přeci nepřeje, aby 
kupříkladu největší developer, který se 
po  dlouhých rocích začíná tvrdě, s  pomocí 
právníků a pod pohrůžkami desetimilionové-
ho odškodného, hlásit o své korce půdy, pře-
cpal město dalšími domy, bez infrastruktury, 
bez ohledu na to, co si myslí obyvatelé. Když 
si ale takový developer přečte minulý Odraz, 
mohl by i zajásat – hle, spojenec, modrý pták, 
co chce stavět bez přívlastků!
Zpět ale k  Nádražní. Tvrzení o  tom, že nás 
bude stát provoz divadélka miliony, je rovněž 
třeba komentovat.  Ano, ano… peníze po-
platníků v kapsách a poplatníci doma u tele-

vizí nebo počítačů, ale zato svobodně, že. 
Případně v Praze, kterou přeci máme za ro-
hem. Roztoky kulturu nepotřebují.
I prostory sloužící kultuře si na sebe mohou 
přeci přivydělat (předponu volím záměrně), 
o tohle se přeci chceme snažit! 
Prvoplánové teze šéfa roztocké ODS jsou zde 
snad až úsměvné. Multifunkční sál ve škole je 
prima, ale představa, že v něm najde azyl něco 
tak komorního, jako je divadélko, tak ta patří 
do  říše snů. Když k  tomu připočtu moudra 
inženýra Šalamona, který se pro změnu štítí 
regulace automatů… Smutné čtení. 
Sakura (a  jistě nebude sama) bude usilovat 
o zřízení divadélka, které do rozrůstajícího se 
města patří. Patří do něj stejně jako zrekon-
struované silnice, udržovaná zeleň, nová 
škola či citlivě opravené (kéž by) historické 
vily v majetku obce.

Tomáš Novotný, Sakura, místostarosta Roztok

Informací o možném novém VTP v Žalově 
je v  diskuzích v  Odrazu tolik, že je možno 
z nich vyvodit závěry, které mohou posunout 
diskusi a informovanost zase o něco dále. 

Soulad s územním plánem?
Několik diskutujících se vyjádřilo, že záměr 
je v souladu s územním plánem Roztok (Štif-
ter, Boloňský). Argumentují, že se jedná 
o „území pro nerušící výrobu a služby“. Je to 
argumentace nedostatečná (poloviční). 
Území nerušící výroby a  služeb je určeno pro 
stavby, které „nesmí svými negativními účin-
ky… narušovat provoz a užívání staveb a zaříze-
ní ve svém okolí… nad přípustnou míru.“ Tolik 
praví čl. 9 příslušné vyhlášky města Roztok. 
Dokud nebude vyřešen problém s  kapacitou 
městské čistírny odpadních vod a  s  dešťovou 
kanalizací na Žalově, není možné výstavbu po-
volit. Napojení nového VTP na stávající kanali-
zaci by nepochybně „nad přípustnou míru“ na-
rušovalo provoz a  užívání staveb v  okolí. 
Jednoduše řečeno, starousedlíci v okolí by měli 
velké problémy s kanalizací. Město by mělo pro-
blémy s čistírnou odpadních vod. Proto výstavba 
VTP zatím není v souladu s územním plánem. 

Školka
I když někteří ještě nevědí, jak to se školkou 
bude (soukromá či obecní?), dá se to dovo-
dit. Školka je plánována, aby investor (ná-
jemce) nalákal mladé vědce s  rodinami 
do  Roztok na  jistotu, že budou mít pro své 

děti místo ve školce. Město Roztoky jim tuto 
jistotu v obecní školce dát nemůže. Protože 
do  „obecních“ školek přijímá děti ředitelka 
mateřské školy na základě stanovených krité-
rií – věku dítěte a jeho trvalého pobytu. Bu-
dou mít výzkumníci trvalý pobyt v  Rozto-
kách? Pochybuji. Bude se jednat o  nějaký 
typ soukromé školky, s největší pravděpo-
dobností půjde o  „firemní školku“. Tento 
institut plně vyhovuje požadavkům před-
nostně umístit děti výzkumníků. 

Zvýšena dopravní zátěž v okolí
Investor nás prostřednictvím svého zástupce 
(Adam Šachl) chlácholí, že: „Celkově by měl 
areál nabídnout přes čtyři stovky nových 
pracovních míst. Díky výstavbě služebních 
bytů a podzemních garáží nebude mít areál 
obávaný negativní dopad na dopravní situ-
aci v okolí.“ Každý už dnes vidí, že to není 
pravda! Oněch 400 nových pracovníků bude 
mít manželky a děti. Takže hovoříme mini-
málně o  800 spíše 1000 lidí. Roztoky mají 
něco přes 8000 trvale hlášených obyvatel, 
takže hovoříme o nárůstu cca 10 % obyvatel 
pro celé Roztoky. To se projeví na  Žalově 
i v dopravní situaci celých Roztok.  

Služební byty, trvalý pobyt 
a peníze do městské kasy
Územní plán umožňuje postavit v dané lokalitě 
služební byty. V době jeho vzniku byla proble-
matika „služebních bytů“ upravena ve „starém“ 

občanském zákoníku. Dnes platí „nový“ ob-
čanský zákoník, který upravuje problematiku 
trochu jinak (pro informaci §  2297 – § 2299 
NOZ). Problém, který v článcích nebyl vůbec 
zmíněn, je, zdali výzkumníci a jejich rodinní 
příslušníci budou mít ve „služebních bytech“ 
v Roztokách trvalý pobyt, jinými slovy, zdali 
na ně bude město Roztoky čerpat peníze ze 
státního rozpočtu. To je zásadní otázka. 
O nákladech města již víme, navýšení kapa-
city čistírny odpadních vod, dešťová kanali-
zace v Žalově. K tomu se přidá i požadavek 
na více příměstských autobusů. Více se zapl-
ní parkoviště u vlakového nádraží atd. A pro 
koho to všechno? Pro lidi, kteří v Roztokách 
nebudou mít ani trvalý pobyt? 

Jaký je závěr?
Problémů s možnou realizací VTP je již dnes 
hodně. Největším problémem jsou, jak plyne 
z  výše uvedeného, voda a  kanalizace. Dle 
mého názoru není ale výstavba VTP ani 
v souladu s územním plánem města, i když 
radní Štifter tvrdí, že „záměr na  výstavbu 
VTP je v  souladu s  platným územním plá-
nem, protože lokalita … je vedena jako prů-
myslová zóna.“
Město má kvůli VTP hodně investovat. Bude 
z toho něco mít? Budou mít výzkumníci v Roz-
tokách trvalý pobyt? Finanční náklady města 
jsou hodně konkrétní, příjmy v oblacích.  

Lukáš Křístek
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Stavějme radostně a bez přívlastků? To snad ne!

VTP III – územní plán, školka a peníze



19

ŽIVOT VE MĚSTĚ

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Napadají mne titulky jak z bulvárního tisku:
„… zachrání město vily nebo dopadnou 
jako Maxa?“
„… co je nám do vil, když v Roztokách jen 
přespáváme?“
„… ať klidně zmizí a nahradí je bytová zá-
stavba!“
„… prodáme je, jsou nám na  nic, peníze  
(s)potřebujeme!“

V Tichém údolí, ve velké zahradě v mírném 
svahu, stojí více než sto let dvě letní vily, které 
mají to štěstí, že zatím nevyhořely, nezabydle-
ly se v nich nežádoucí živly – až na dřevokaz-
nou houbu – a jejich pozemky nebyly rozpar-
celovány na  domky, domečky nebo hotýlky, 
i  když pro developera to musí být představa 
velmi lákavá – nádherná historická lokalita, 
jižní svah, pozemek o výměře více než 10 tisíc 
m2. Vlastníkem tohoto majetku je město Roz-
toky, vlastně jeho občané. V  současné době, 
kdy představitelé města zvažují, jak s  tímto 
majetkem naložit, je tedy osud obou vil a po-
zemků kolem nich doslova v rukou zastupitel-
stva. Budeme věřit, že bude jednat promyšleně 
a koncepčně. Upřednostní dlouhodobé využi-
tí i  budoucími generacemi před unáhleným 
prodejem a následnou devastací.
Zkuste někdy, až půjdete okolo, nasát atmo-
sféru života konce 19. století a první republiky, 
představte si upravenou zahradu, v  ní vily 
v jejich rozkvětu s obyvateli, kteří sem jezdili 
užívat vzdušných lázní věhlasného přípraž-
ského letoviska. Představte si zahradu, ve kte-
ré se odehrávají společenská setkání, zahradní 
slavnosti, literární večery, ale i dětské hry. 
Je to navždy ztracená historie? Lze zachovat 
lokální identitu příměstského letoviska při 
dnešním životním stylu? Myslím si, že ano. 
Dovedu si představit volnočasovou aktivitu 
provozovanou dětskými skupinami, např. 
občanskými sdruženími typu Roztoč, Rožá-
lek. Zahrada nabízí v období od jara do pod-
zimu prostor k  realizaci koncertů, divadel-
ních představení, letního kina, plenérových 
výstav apod. Zrekonstruované vily a  jejich 
společné pozemky mohou tvořit zázemí jak 
spolkové činnosti, tak například edukační-
mu centru, které by mohlo připomenout 
slávu lokality nebo těžké osudy prvních ma-
jitelů roztockých vil židovského původu. 
Máme tedy poslední možnost ovlivnit a vy-
tvořit jakousi „nadstavbu“ pro obyvatele 
města, mnohdy hanlivě nazývaného nocle-
hárnou, v  sousedství velké Prahy. Neničme 
kulturní dědictví, které nám ještě zbylo, pří-
pad Maxmiliánky a sousední vily – kulturní 
památky je varující. 

Vily i  s  pozemky, které je obklopují, jsou 
kulturními památkami, nelze tedy nic přista-
vět, přestavět, rozparcelovat. Má smysl za-
chovat pozemek jako jeden celek a využít jej 
v  celém rozsahu včetně přístupu z  horních 
Roztok z ulice Nad Vinicemi přes pozemek, 
který je také v  majetku města? S  nejvyšší 

pravděpodobností ano, i památkáři jsou této 
myšlence nakloněni. 
Věřím, že obě vily zůstanou v majetku města 
a  občané je budou moci využívat. Doufám, 
že je nepotká osud jiných historických staveb 
na území města a Roztoky si zachovají lokál-
ní identitu příměstského letoviska. 

Co s našimi vilami čp. 110 a 125, využít nebo prodat?

V  druhé polovině 19. století po  vybudování 
Severní státní dráhy nastává období největší-
ho rozmachu Roztok jak z hlediska stavební-
ho, tak i společenského – Roztoky se přemě-
ňují v  pražské příměstské letovisko, dochází 
k  výstavbě letních sídel a  rozvoji služeb pro 
obyvatele a  návštěvníky. Také manželé Hau-
rowitzovi, majitelé továrního skladu Kosmo-
noských kartounů a obchodu se zbožím ruko-
dělným na Václavském náměstí, na pozemku, 
původně viničním gruntu, vystavěli v  roce 
1882 své letní sídlo, vilu čp. 110 podle plánů 
stavitele Františka Pavikovského, autora něko-
lika roztockých vil. Na  přání majitelů byla 
postavena symetrická přízemní vila ve švýcar-
ském stylu na  zvýšené podezdívce do  tvaru 
kříže s  převýšeným rizalitem s  podkrovními 
prostorami, kterou směrem do ulice obklopu-
je otevřená vyřezávaná veranda s  původní 
vitráží z barevných a leptaných skel. 
Velký zájem o  letní pobyt ve  vile, pobývalo 
v ní až 42 obyvatel, přitom v zimě byla prázd-
ná, přiměl majitele k výstavbě druhé vily čp. 
125 podle plánů Josefa Blechy, autora řady 
významných pražských i  přípražských vilo-
vých staveb. Vila je dispozičně členěna na více 
bytů, má rozvolněný půdorys a  novorene-
sanční průčelí s náběhem do eklekticismu.
Rodina Haurowitzů, činná i v komunální po-
litice, byla jednou z  mála, která spravovala 

a  obývala oba domy více než 60 let až 
do roku 1940, kdy díky židovskému původu 
její majetek propadl německé říši. Po 2. svě-
tové válce, v roce 1947, byl dán majetek pod 
národní správu a v roce 1950 bylo vlastnické 
právo vloženo Obci Roztoky.
Po roce 1953 byly vily dispozičně rozděleny 
na  několik bytových jednotek s  nedostateč-
ným hygienickým zařízením. Byly zabydleny 
i nebytové prostory, které nebyly dříve vytá-
pěny ani přístupny dennímu světlu. Toto ře-
šení přetrvávalo až do  konce 90. let, před 
nedlouhou dobou bohužel opustili nájemní-
ci větší vilu a byl nastartován proces postup-
né devastace. 
Dobrou zprávou je, že soubor vil čp. 110 a 125 
včetně zahrady na  přilehlých pozemcích byl 
na  začátku roku 2009 prohlášen Minister-
stvem kultury kulturní památkou. V rozhod-
nutí se mimo jiné zdůrazňuje, že stavební 
úpravy druhé poloviny 20. století nijak výraz-
ně neovlivnily původní charakter interiéru 
s dochovanými původními prvky, že obě vily 
jsou jedny z  posledních objektů, které se 
v Roztokách dochovaly jako příklad autentic-
kého příměstského bydlení, a že dokumentují 
postupnou přeměnu původně zemědělské 
osady v letní sídlo na konci 19. století.

Marcela Šášinková, Středočeské muzeum

Vily čp. 110 a 125

Dobová pohlednice, Tiché údolí a vily čp. 110 a 125 (fotoarchiv SM Roztoky)



Touto glosou maličko předběhnu dobu, snad 
jen o měsíc, dva, a dovolím si zadoufat. 
Před pár týdny na  úřad dorazila objednaná 
studie, která rukou invenčního architekta 
a památkáře Tomáše Eflera navrhuje zastupi-
telstvu, co si počít s chátrajícími historickými 
vilami v Tichém údolí. Připomenu, že máme 
hned dvě. Větší, prázdnou a kvůli naší nečin-
nosti v  uplynulých pětadvaceti letech, též 
kvůli nedbalosti někdejšího správce obecní-
ho majetku, který nevypustil jedné zimy 
vodu (praskla a  kus domu zdevastovala 
do  dnešního dřevomorkového stavu), kvůli 
soudům, které se vlekly, kvůli změnám reži-
mů atd. atd. poměrně zdevastovanou vilu 
číslo 125. V  menší vile s  číslem 110 bydlí 
v technicky žalostných podmínkách několik 
nájemníků a topí se tam. Ani ona není v dob-
ré kondici, snad by ale mohla ještě pár let 
vydržet. 

Obě vily tvoří celek. Dříve rodinný, dneska 
jen architektonický. Památkáři a lidé se smy-
slem pro kulturní dědictví si je cení vysoko 
– jsou v Tichém údolí, ne vždy citlivě přesta-
vovaném a  rekonstruovaném – jedny z  po-
sledních autentických dokladů své doby. 
Zastupitelé budou v  dubnu či květnu zvažo-
vat, zda najít v  obecní pokladně v  dalších 
třech letech nemalou částku na to, aby se jed-
na z  vil v  dohledné době změnila z  ruiny 
na  skvostně zrekonstruovaný objekt, kde je 
kupříkladu školka či dětská skupina, prostor 
pro roztocké spolky, ve hře jsou i ordinace lé-
kařů a podobně. Je mi jasné, že zejména ti še-
třivější kolegové zastupitelé, píši s jistou mírou 
nadsázky, budou hledat zdroje mimo měst-
skou pokladnu. Jsem určitě pro, jen tohle 
hledání nesmí být dalším čekáním na Godota, 
v  našem případě na  dotace, jejichž podobu 
dosud nikdo nezná a míra úspěchu při jejich 

přidělování asi také není stoprocentní. Město 
Roztoky musí být podle mého názoru připra-
veno se ke svému kulturnímu dědictví (o kte-
ré jsme se, připomenu, roky soudili, až jsme 
jej vysoudili!) postavit čelem. Nejsme zadlu-
ženi, dokázali jsme postavit školu, solidním 
tempem se opravují silnice a  chodníky. Je 
myslím ta pravá doba na to, vykročit z blud-
ného kruhu debatování a flikování a větší vilu 
opravit. S přibývajícím časem se bude oprava 
jen a  jen prodražovat… Menší (starší a  cen-
nější, ale ne tak zdevastovaná) by měla dostat 
ještě oddychový čas a  zůstat též v  majetku 
města. Během něj jednejme, hledejme cesty, 
shánějme dotace všude, kde je to jen možné. 
Vrátím se k začátku článku. Strašně rád bych 
viděl za rok touhle dobou na stopětadvacítce 
lešení.

Tomáš Novotný, místostarosta Roztok

Únorovou schůzku klubu dětí a  mládeže 
ve  sboru církve husitské jsme věnovali ná-
vštěvě Holešovického sboru CČSH na Praze 
7. Do tohoto sboru nás lákala možnost setká-
ní s dalšími dětmi církve husitské a poznání 
života věřících lidí mimo roztocký sbor. Ač-
koli bylo setkání jen krátké, podařilo se nám 
navázat „družbu“ se zdejšími dětmi, které, 
jak jsme zjistili, řeší podobné problémy jako 
my… Tedy přípravu na první svaté přijímání, 
poznání historie křesťanství i  historie naší 
církve, a to především zábavnou formou pl-
nou her, povídání a  výletů. Protože letošní 
rok 2015 je významným husitským svátkem, 
budeme mít ještě mnoho příležitostí na spo-
lečná  setkání při akcích pořádaných církví. 
Budou to především výlety po  stopách M. 
Jana Husa, tedy na  hrady a  zříceniny, kde 
tehdy pobýval, jeho rodného domu, dále ná-
vštěva  Betlémské kaple apod.  Další setkání 
dětí a  mládeže  do  25 let  při našem  roztoc-
kém sboru CČSH se uskuteční vždy první 
neděli v měsíci od 9.45 ve sboru CČSH v Je-
ronýmově ulici.
Více také na http://ccsh-roztoky.webnode.cz/

Za děti a mládež Tomáš Rozkydal
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Šance pro vily

Novinky z dění 
klubu dětí 
a mládeže  
při sboru CČSH 
v Roztokách

Nemusíme čekat, až s tím Někdo Něco udělá… za nás.
18. 4. 2015 Úklid za mostem

V rámci akce Ukliďme Česko (si) uklidíme břeh řeky od věcí, které tam někdo zapomněl, 
a vrátíme je tam, kam patří ... Pytle a rukavice budou na místě. Když dovolí počasí a naše 
síly, popovídáme si venku u ohýnku nebo posedíme tam, kde nám to bude příjemné. 
Sraz v 13.10 hod. v nádražní hale Roztoky.
Kde? Roztoky dole za mostem. Jak dlouho? Na cca 2 hodiny. Plán je na 13–16 hod. dle sil 
a nálady, ale klidně i na deset vašich drahocenných minut.  Příbuzní, děti, kamarádi a jiná 
havěť je vítána. Nemůžete, nechcete?  Hmm... a ani děda by nemohl? Je to zadarmo!
Web akce: http://www.uklidmecesko.cz/user/detail/
Web skládky: http://www.zmapujto.cz/map/issue/130154

Pěkný den a okrašlujte (se)! Okrašlovací spolek Roztoky

Zájezdy ZO SPCCH ROZTOKY U PRAHY PRO ROK 2015

Datum záj. Místo Cena záj. v Kč 
Plné/Senior

Datum 
prodeje

23. 4. 2015 Litomyšl zámek + Moravská Třebová zámek 500,- /470,- 14. 4. 2015  

21. 5. 2015 Rabí hrad + Zvíkov hrad 310,- /260,- 12. 5. 2015

11. 6. 2015 Opočno zámek + Potštejn zámek 430,- /370,- 2. 6. 2015

8. 7. 2015 Vranov n. Dyjí zámek + Znojmo město 470,- /420,- 30. 6. 2015

19. 8. 2015 Rájec Jestřebí zámek + Kunštát na Mor. zámek 490,- /430,- 11. 8. 2015

9. 9. 2015 Krásný dvůr zámek + Budyně n. O. hrad 310,-/270.- 1. 9. 2015

7. 10. 2015 Březnice zámek + Vysoká u Příbramě zámek 330,- /290,- 29. 9. 2015

4. 11. 2015 Seeberg hrad/Ostroh + Ostrov n. O. zámek 400,- /390,- 27. 10. 2015

11. 11. 2015 Polsko (i pro nečleny) 250,- /250,- 27. 10. 2015

2. 12. 2015 Adventní zájezd – dle nabídky 24. 11 .2015

Zájezdy v dubnu, květnu a v červnu se výjimečně konají ve čtvrtek, platí se vždy předem. 
Přihlášky u pí Pařízkové, tel. 732 217 507.
Zájezd do Tapolci u Balatonu v Maďarsku se doplácí 28. 4. 2015 v klubovně – je vyprodán!



Nedlouho poté co paní Ing. Marie Nadrcha-
lová obdržela cenu „Dobrovolník roku Stře-
dočeského kraje“ (viz článek Dobrovolník 
roku, ODRAZ č. 2/2015), přišla zpráva o je-
jím náhlém úmrtí dne 2. března 2015.
Paní Nadrchalová byla v našem městě osob-
ností skutečně mimořádnou, byť se o  její 
práci mnoho nepsalo.
Nepoznal jsem v  životě mnoho lidí, kteří 
tak jako ona dlouhodobě a naprosto nezišt-
ně věnovali svůj čas péči o zdravotně handi-
capované a  seniory. Od  roku 1982 vedla, 

a  to bez jakékoli finanční odměny, místní 
organizaci Svazu invalidů (čítající kolem 
300 členů), která se posléze transformovala 
ve Svaz postižených civilizačními choroba-
mi. Paní Marie Nadrchalová se této dobro-
volné činnosti věnovala neuvěřitelných 33 
let! V dnešní době, kdy jsme si zvykli pře-
počítávat veškeré naše snažení na  peníze, 
jde o jev naprosto výjimečný a jsem skuteč-
ně šťasten, že ještě v  samém závěru života 
došla paní Nadrchalová veřejného ocenění. 
Mnoho let jsem měl možnost s  ní v  rámci 
obce spolupracovat a  vždy jsem oceňoval 
její otevřenost, přímost v  jednání a  snahu 
o vzájemné pochopení.
Marie Nadrchalová se narodila před 77 lety 
v  Ostravě v  intelektuálně zaměřené rodině. 
Na Roztoky měla vazbu již od dětství, neboť 
sem jezdila za svými prarodiči. Od jedenácti 
let, kdy záhy po  cvičení na  Všesokolském 
sletu onemocněla dětskou obrnou, se musela 
vyrovnávat s vážným fyzickým handicapem. 
To jí ale nebránilo žít plnohodnotný život. 
Vystudovala Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou v  Praze, provdala se a  přivedla 
na  svět dva syny. Pracovala jako inženýrka-
-chemička v  Kaučuku Kralupy a  posléze až 
do důchodu v roztocké penicilínce.
Mezi přáteli a známými se jí říkalo Eržika – 
s  odkazem na  krásnou Eržiku, románovou 
postavu z  Nikoly Šuhaje loupežníka. Tento 
nevšední půvab jí zůstal až do  posledních 
dnů, nikdo nezasvěcený jí její věk nehádal.
V  roce 1989 přijala s  velkými sympatiemi 
společenské změny a  na  podzim roku 1990 
byla zvolena za Občanské fórum do zastupi-

telstva našeho města, kde působila celé vo-
lební období do roku 1994. Domnívám se, že 
jen rozhádanost místního OF způsobila, že 
neměla chuť v  této veřejné roli pokračovat. 
O to intenzivněji se pak věnovala těm, kteří 
to nejvíce potřebovali a také poprávu oceňo-
vali – seniorům, lidem zdravotně postiže-
ným a sociálně znevýhodněným.
Její životní zájem byl ovšem mnohem pest-
řejší. Měla ráda divadlo, výtvarné umění 
a hudbu – poslouchala vážnou hudbu i jazz. 
Ráda cestovala, a  to nejen po  českých ze-
mích, ale milovala i moře. Pravidelně jezdila 
kvůli svému postižení do  lázní, nejraději 
do  Janských lázní v  Krkonoších. Byla také 
velmi sečtělá a  zajímala se o  veřejné dění. 
Ve svém živlu byla na  své rozlehlé roztocké 
zahradě, kde bylo možné obdivovat její pěs-
titelské úspěchy. Byla pracovitá a  technicky 
zdatná – ráda a dobře řídila auto, pracovala 
na počítači, stále se učila novým věcem.
Je těžké psát o Marii Nadrchalové v minulém 
čase, ale neúprosný běh života nelze zastavit. 
Pro svůj věk a zdravotní potíže se rozhodla 
předsednictví a  agendu roztockého Svazu 
postižených civilizačními chorobami předat. 
O posledním únorovém víkendu vše zpraco-
vala k předání a v noci na pondělí její srdce 
utichlo. Vlastně asi zemřela šťastná, s  poci-
tem plně naplněného života. Co více si člo-
věk může přát?
Její krásná a bohatá osobnost bude nadále žít 
v našich vzpomínkách.

Stanislav Boloňský a členové ZO Roztoky 
Svazu postižených civilizačními chorobami
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I tentokrát musím poděkovat za podnět jedné ze spoluobčanek. Roztocké břehy 
na  obě strany od  přívozu se (i) díky její kritice proměnily za  poslední měsíc 
výrazně k lepšímu. Část náletových křovin a uschlých stromů pokáceli pracov-
níci povodí při plánované údržbě, významný kus práce ale odvedly zejména 
naše Technické služby. Pytlů s naplavenou „nezdobou“ odvezli pracovníci TS 
nespočítaně. Časem by se nám mělo povést vyjednat s  povodím i  vzájemné 
dlouhodobé pronájmy pozemků, aby u řeky mohlo vzniknout například ohniš-
tě pro posezení pikniků milovných občanů a abychom mohli nahradit čekárnu 
přívozu na  břehu. Ta pamatuje snad ještě pozdní socialismus a  zasloužila by 
nahradit něčím kultivovanějším.

Tomáš Novotný, místostarosta

Vzpomínka na Marii Nadrchalovou

Technické služby vyčistily  
břehy Vltavy

Sdělujeme občanům města Roztoky, 
že okres Praha-západ obnovuje činnost 
Klubu českého pohraničí (KČP),

který po smrti předsedy v roce 1998 přerušil svoji 
činnost. Členové KČP neplatí žádné příspěvky. KČP 
nabízí členům i sympatizujícím různé zájmové 
i kulturní akce – převážně v Praze pod záštitou 
Středočeského KČP.
Vydáváme také zajímavý časopis Hraničář (chcete-li 
podrobnější informace k tomuto časopisu, volejte 
na tel. 222 897 561, jen v úterý od 9.00 do 16.00 hod.).
Zájemci o členství v KČP Praha-západ a další 
informace si mohou zavolat na tel. 606 944 624.

M. Zámecká, Roztoky



Stálé expozice

• Jak se jezdilo do Roztok na letní byt /
 Život v letovisku. 
Prostřednictvím vilových interiérů pozná-
me životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 
19. století, a to včetně prezentované dobové 
módy.

• Jak bydlel a úřadoval pan správce /
 Vrchnostenská správa panství. 
Nahlédněte, jak a  kde bydlel a  pracoval 
vrchnostenský úředník Lichtenštejnského 
panství na konci 18. století.

• Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934).
 Stálá expozice malířky, grafičky, knižní vý-
tvarnice a organizátorky kulturního života. 
Kvůli povodním v současnosti uzavřen. 
(Otevření naplánováno na  13. června 2015 
v rámci akce Muzejní noc.)

Výstavy

• do 30. 6. 2015: PREDÁTOŘI – obratlovci 
proti obratlovcům. 
Výstava zaměřená na  ryby, obojživelníky, 
plazy, ptáky a savce, kteří loví jiné obratlovce; 
z nich se věnuje právě a pouze těm, kteří žijí 
(a rozmnožují se) ve středních Čechách. Vý-
stava je vhodná především pro rodiny s dět-
mi a školáky, které v Roztokách čeká celkem 
79 kusů chlupatých, opeřených, šupinatých 
a  „holých“ zvířat + 6 chrupů žraloků... 
a  spousta zajímavých informací včetně uni-
kátních filmových záběrů z  fotopasti, která 
v roce 2014 zachytila smečku vlků na Koko-
řínsku…
POZOR: PREDÁTOŘI ZA KAČKU! Jmenu-
jete se Vlk – Vlková, Vydra – Vydrová, Štika – 
Štiková, Sup – Supová… či jste jiný predá-
tor?  Pak je pro vás každou středu vstupné 
na výstavu pouze 1,- Kč! …Velká výstavní síň

• do 30. 6. 2015: SVĚT HRAČEK – historie 
dětské hračky. 
Hry a  hračky mají velmi dlouhou historii. 
Střípek z  ní, ten skoro poslední stoletý 
(1880–1980), přináší malým i  velkým ná-
vštěvníkům Středočeské muzeum v  Rozto-
kách. 
Děti, nenechávejte své rodiče doma. Vez-
měte je s sebou. 100% v Roztokách najdou 
hračku svého mládí 
…Galerie / Kabinet

• do 30. 9.: Dobřichovické vily – 
pozoruhodná sídla pražské honorace. 
Každá metropole měla ve svém okolí satelit-
ní obce s víkendovými a letními rezidence-
mi úspěšných. V  případě Prahy se unikalo 
do Roztok a Dobřichovic. 
…Malá výstavní síň

Akce

• 1. 4. od 19 hod.: Koncert Marika Singers 
– v Historickém sále na zámku
• 7. až 10. 4. 10–16 hod.: Cirkus Bombasti-
co – šapitó, které léčí a osvobozuje – v areálu 
muzea
• 26. 4. od 17 hod.: Koncert sboru ROSA 
– v Historickém sále na zámku
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Středočeské muzeum
Otevřeno: středa–neděle 10–18 hodin • Knihovna muzea otevřena: středa 8–12 a 12.30–16.30 hodin • Vstupné: výstavy – základní 50 Kč, 
snížené 30 Kč; Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč. • V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“. • Nabídka školám: Objednávky 
pro školní kolektivy na tel. 233 029 042, e-mail: propagace@muzeum-roztoky, www.muzeum-roztoky.cz

Od 23. října 2015 bude v Roztokách k vidění 
unikátní výstava: PELLÉ – BRAUNEROVÁ, 
zkřížené osudy mezi Čechami a  Francií, 
mapující osudy dvou významných osobnos-
tí. V rámci příprav zavítala do Středočeské-
ho muzea v Roztokách u Prahy paní Isabelle 
Monzini (Sandiford Pellé), vnučka Maurice 
Pellého s manželem.
Isabelle Monzini je dcerou Maryšky Pelléové 
(1922–2014, její matka Jarmila Braunerová 
byla neteří malířky Zdenky Braunerové) a vnuč-
kou Maurice Josepha Pellého  (1863–1924), 
francouzského generála, který byl v  lednu 
1919 postaven do čela francouzské vojenské 
mise v ČSR a od června téhož roku vykoná-
val na žádost prezidenta funkci vrchního ve-
litele Československé armády – náčelníka 
Hlavního štábu Československé branné 
moci. Isabelle si v úvodu svého pobytu pro-
hlédla muzejní depozitář a  v  něm uložená 
výtvarná díla Zdenky Braunerové. V roztoc-
kém depozitáři se chystá strávit několik ná-
sledujících dnů. Prošla si zámeckou expozicí 
„pražských lufťáků“ – Jak se jezdilo do Roztok 
na  letní byt, dnes navštívila Regionální mu-
zeum v Jílovém u Prahy.

O čem bude výstava  
PELLÉ – BRAUNEROVÁ, 
zkřížené osudy mezi Čechami 
a Francií?
Výstava přiblíží návštěvníkům ve zkratce ge-
nezi francouzsko-českých vztahů před první 
světovou válkou a  těsně po  ní prostřednic-
tvím osudů dvou význačných osobností ev-
ropského formátu, jejichž cesty se kříží, aniž 
by o sobě věděly, a které se setkaly na sklon-
ku života. Porovná rodinné zázemí protago-
nistů, původ, vzdělání, názor na svět a karié-
ru, jejich oboustranný obdiv i obdiv jednoho 
k  zemi toho druhého, pokusí se ilustrovat 
rozvoj dvou evropských velkoměst, Prahy 
a Paříže, ale také milostné vzplanutí generála 
Pellého k Járince, neteři Zdenky Braunerové. 

Marcela Uhlíková, Středočeské muzeum

Vzácná francouzská návštěva v Roztokách

Isabellu Monzini v depozitáři roztockého 
muzea doprovázela historička Marcela 

Šášinková.
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Nabízíme vám výběr z nových knih, zakou-
pených do městské knihovny během měsíce 
března 2015, více informací v  katalogu 
knihovny: knihovna.roztoky.cz – odkaz  Katalog 
– seznamy a novinky.

• Beletrie
Boyd, H., Čtvrtky v  parku (Něžný příběh 
o milostném vztahu v pokročilejším věku.)
Faber, M., Kvítek karmínový a bílý (Panorama-
tický portrét Londýna ve viktoriánské době.)
Mlynářová, M., Z lodiček do holin (Stěhování 
z města na samotu přináší zábavné příhody.)
Shem, S., Hora hoře (Volné pokračování 
knihy Dům Páně.)

• Detektivky
Galbraith, R., Hedvábník (Další případ Cor-
morana Strika.)
May, P., Pán ohně
McCreight, K., Případ Amelia

• Pro děti a mládež
Čunderle, M., Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Mlynowska, S., Co by kdyby… Sněhurka ne-
snědla otrávené jablko 

Moran, P., Kde jsou surikaty?
Rider, C., Pomoc v horách

• Naučná
Davis, W., Život bez pšenice (Zásadní kniha 
bezlepkového stravování.)
Hájková, E., Rétorika pro pedagogy (… a ne-
jen pro ně. Užitečná příručka k  přípravě 
mluveného projevu.)
Vaněk, M., Byl to jenom Rock’n’roll? (Hudeb-
ní alternativa v  komunistickém Českoslo-
vensku 1956–1989.)

O těchto i dalších knihách a také o programu 
se dozvíte více informací na webových strán-
kách nebo v MK. 

Rád bych též upozornil na Facebookovou skupi-
nu Roztocká kultura, která zve své členy na udá-
losti, které se v  Roztokách dějí (https://www.
facebook.com/groups/711785835577674/).
Více informací na webových stránkách knihovny.

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Stalo se vám někdy, že jste přišli na nádraží 
minutu po  odjezdu vlaku? Mě už párkrát 
ano, tak jsem zjistil, že na  nádraží vážně 
není co dělat. 
Proto jsem už loni začal pracovat na zřízení 
pouliční knihovny na nádraží. 
Rok se s  rokem sešel a  už se knihovnu 
na nádraží podařilo ve spolupráci s Nadací 
Okřídlené Kolo zřídit. 
Pravidla pouličních knihoven jsou poměrně 
jasná, ale pro zopakování:
Knihu z nádražní knihovny si můžete půj-
čit a  vrátit. Když ji vrátit nechcete, tak ji 
můžete nahradit jinou. Pokud si nejste jis-
ti, že bude kniha čtivá pro ostatní uživate-
le, tak mi můžete napsat na e-mail  spacek@
roztoky.cz – případně se zastavit v knihov-
ně. Stejně tak, pokud budete mít větší 
množství knih. 
V  rámci možností se budeme o  knihovnu 
starat, probírat knihy, které se tam objeví, 
a  vůbec knihovnu udržovat v  pořádku. 
O což chci pořádat i vás. 
Pokud bude knihovna na nádraží fungovat 
dobře, tak zřídím ještě další.

Michal Špaček

Městská knihovna informuje

Kniha do vlaku

Program na duben:
1. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

7. 4. Smích (vstupné dobrovolné, 18.30)

15. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

23. 4. Seminář BPW ČR – Co je životní 
úspěch a co neúspěch (10.00–12. 00)

28. 4. Jak se učí v lese (O praxi učitele-prů-
vodce v  lesní komunitní škole Zeměkvítek 
promluví Anna Hronová a Jan Hlaváč.)

Na květen připravujeme:
12. 5. Smích (vstupné dobrovolné, 18.30)

20. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

21. 5. 2015 Jak najít svoje správné místo 
v rodině, práci a ve společnosti. 
Přednášející: Simona Procházková, členka 
BPW ČR, vede skupinové semináře rodin-
ných a systemických konstelací, působí jako 
terapeutka, pracuje s  vědomým bytím 
a specializuje se na aspekty mužské a žen-
ské polarity – www.odvaha.cz. Jsme 
na  správném místě ve  své rodině, v  práci 
a  v  životě? Jsou naše vztahy s  ostatními 
zdravé? Jsme spokojené a  šťastné? Umíme 
žít naplno a baví nás to?

Vážení příznivci roztocko-žalovského divadla,
místní divadelní uskupení Studio mladých si pro vás na duben připravilo další 
uvedení interaktivní detektivní hry Co věděla Klára Kovalová a musela zemřít. 
Po relativně dlouhém čase budete mít opět příležitost zhlédnout a hlavně sami přispět 
svým hlasováním k rozluštění zásadní otázky, kdo zabil Kláru Kovalovou. 
Takže pokud máte rádi detektivky na jevišti, napětí, nečekaná rozuzlení a hlavně 
inteligentní humor, přijďte v pátek 17. dubna do restaurace Na Růžku 
(Husova 1221, Žalov), kde se všeho dočkáte. Představení začíná v 19.30, vstupné 130 Kč. 
Na místě si pak můžete také zakoupit knihu Proč (ne)mít děti, o soužití jednoho z nás 
s dětmi a o všem, co je s tím spojené. 
Těšíme se na vás. 

Za Studio mladých Radek Bár

Co věděla 
Klára Kovalová 
a musela 
zemřít.



Koncert Komorního orchestru 
Dvořákova kraje
V pondělí 4. května od 19 hodin se uskuteční ve Středočeském muzeu 
(Historický sál) koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. 
Tento orchestr účinkuje v Roztokách od roku 1992. 
Tentokrát bude koncert pořádán v rámci oslav 70. výročí konce 2. světové 
války.
Na programu budou skladby H. Purcella, J. S. Bacha, Y. Akutagawy 
a A. Piazzoly. 
Sólové party přednesou členové České filharmonie a Pražské konzervatoře.
Předprodej vstupenek (jednotné vstupné 100 Kč) bude od 15. 4. u paní 
Chvojkové (Rámování – pasparty) na Tyršově náměstí.
Srdečně zveme přátele klasické hudby.

                                                                                     Václav Pavlík
Koncert je pořádán s podporou grantu Města Roztoky

Církev československá husitská 
v Roztokách v rámci 600. výročí upálení 
M. Jana Husa 
připravuje mimo dalších akcí 
výstavu v galerii Husova sboru Roztokách. 

Obracíme se na vás s prosbou. 
Pokud máte doma nějaké předměty, fotografie, 
obrázky, knihy, plakáty vztahující se k mistru Janu 
Husovi nebo k naší náboženské obci či církvi, 
prosíme o jejich zapůjčení nebo ofotografování. 
Prosíme dodat do 25. dubna. 
Vše zase po skončení výstavy na podzim vrátíme. 

S poděkováním Jarmila Kučerová, farářka
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Kulturní kalendárium – duben, květen
23. 1. – 30. 6. Predátoři – výstava je zaměřena na obratlovce, kteří žijí ve středních Čechách. Středočeské muzeum, Roztoky
12. 2 .– 30. 6. Výstava hraček – stoletá historie dětské hračky. Středočeské muzeum, Roztoky
So 11. 4. Mozaikování z keramiky a porcelánu – dílna pro děti a dospělé. Od: 14.00 hod. Ateliér Roztoč, Puchmajerova
So 11. 4. Kuličkiáda – přijďte si zacvrnkat. www.roztoc.cz Park v Tichém údolí

Ne 12. 4. Velikonoční koncert – hosté Václav Kunt – flétna, Lydie Hartlová – harfa. Vstup dobrovolný. 
Od: 15.00 hod. Husův sbor, Roztoky

Po 13. 4. Afrika pro začátečníky – cestovatelské vyprávění Jiřího Černého. Od: 19.00 hod. Ateliér Havlíčkova, Sdružení Roztoč
St 15. 4. Hravé čtení s Adélou. Od: 16.15–17.15 hod. Městská knihovna, Roztoky
Čt 16. 4. Veřejný koncert žáků ZUŠ – hudebního a literárně dramatického oddělení. Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku
Pá 17. 4. Vystoupení Bluesberry a Tajemoje spolu s Kateřinou Svobodovou. Od: 20.00 hod. Café Eiffel, Roztoky
Pá 17. 4. Co věděla Klára Kovalová a musela zemřít – divadelní představení. Vstupné 130 Kč. Od: 19.30 hod. Restaurace Na Růžku, Žalov
So 18. 4. Koncert hudebních oborů Sdružení Roztoč Středočeské muzeum
Čt 23. 4. Co je životní úspěch a co neúspěch – seminář. Od: 10.00–12.00 hod. Městská knihovna, Roztoky

Čt 23. 4.
Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti v Roztokách. Od 11.00 hod – Levý Hradec  
u památníku obětí transportu, od 11.45 hod – náměstí 5. Května u pomníku roztockých Židů, 
od 12.15 hod – ve dvoraně roztockého nádraží

Město Roztoky

Čt 23. 4. Co je životní úspěch a co neúspěch – seminář. Od: 10.00–12.00 hod Městská knihovna, Roztoky
Čt 23. 4. Koncert učitelů – ZUŠ Roztoky pořádá koncert svých pedagogů a jejich hostů. Od: 18.00 hod. 
Pá 24. 4. Čarodějnice 2015 – hudební program, soutěže a hry pro děti. Od: 16.00 hod. Hospoda U Hřiště, Žalov
Pá 24. 4. Hudební cyklus RR – Kosa Vostra, Marma Kansas. Vstupné 100 Kč. Od: 20.00 hod. Hostinec Na Růžku, Žalov

So 25. 4. Oslava 25. výročí obnovení skautingu v Roztokách – den plný her, soutěží, pohybových 
i rukodělných aktivit pro celou rodinu. Od: 10.00–16.00 hod. Tyršovo náměstí a okolí

Ne 26. 4. Jarní koncert – komorní smíšený pěvecký sbor ROSA, klavír Ondřej Valenta. Od: 17.00 hod.  Historický sál roztockého zámku

Ne 26. 4. Proměna krajiny – procházka Tichým údolím. Více na www.roztoc.cz Od: 14.00 hod. Tiché údolí 200 m za závorou  
u Maxmiliánky

Út 28. 4. Jak se učí v lese – o praxi učitele-průvodce v lesní komunitní škole Zeměkvítek. Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky

Čt 30.4. Čarodějnice U Šraněk – tradiční akce s programem pro děti a večerním vystoupením kapely 
Klikaři. Od: 17.00 hod. Občerstvení U Šraněk

Po 4. 5. Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Od: 19.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

Út 5. 5. Připomínka 70. výročí konce 2. světové války. Od: 11.00 hod – Školní náměstí u památníku 
padlých, Od: 11.30 hod – Levohradecké náměstí Žalov Město Roztoky

Pá 8. 5. Veteráni – 36. ročník výstavy historických vozidel. Od: 9.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky 
Út 12. 5. Smích – vstupné dobrovolné. Od: 18.30 hod. Městská knihovna, Roztoky
St 20. 5. Hravé čtení s Adélou. Od: 16.15–17.15 hod. Městská knihovna, Roztoky
Čt 21. 5. Jak najít svoje správné místo v rodině, práci a ve společnosti – seminář. Od: 10.00–12.00 hod. Městská knihovna, Roztoky
So 23. 5. Jarní bleší trh – přijďte prodat nebo koupit. www.blesak-roztoky.cz  Od: 9:00–15.00 hod. Park Tyršovo náměstí, Roztoky
So 23. 5. Country festival U Šraněk – regionální setkání country kapel. Od: 16 hod. Občerstvení U Šraněk
Pá 29.5. Dětský den – tradiční pestré zábavné odpoledne pro děti. Od: 13 hod. Tyršovo náměstí – park

So 30. 5. Zámeček 2015 – Jubilejní 5. ročník hudebního a kulturního festivalu pro děti i dospělé.  
Vstup zdarma. Od: 12.00 hod. Středočeské muzeum Roztoky
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Vážení rodiče,
jarní slunce už občas pěkně hřeje a láká děti 
ven, ale čtvrtletní hodnocení se blíží a s tím 
také dubnové přijímací zkoušky na  střední 
školy pro naše deváťáky a také některé páťá-
ky, kteří se chystají na  osmiletá gymnázia. 
Letos jsou společné státní přijímací zkoušky 
poprvé povinné pro ty žáky z devítky, pokud 
se střední školy, kam se žáci chystají, k testo-
vání přihlásily. Příští rok budou státní „přijí-
mačky“ úplně pro všechny žáky devátých 
tříd povinné. Určitě všem budeme letos držet 
palce a přejeme jim i  trochu toho štěstíčka, 
aby si s  úlohami v  testech hravě poradili. 
Pěkné počtení přeje   

Věra Zelenková

Poutníci na cestách
Putování za tajemným MaHaRaLeM a blíží-
cím se svátkem Pesach nám trochu zpočátku 
kazila zima, ale nepršelo. Putovali jsme přes 
Ungelt do Židovského města. Cestou jsme si 
vyprávěli, kdo jsou to židé, zabývali jsme se 
historií pražského židovského osídlení, jaké 
svátky se tu slavily a slaví, v čem se život židů 
odlišuje, a naopak, co nás spojuje. 
Nejprve jsme navštívili Pinkasovu synagogu, 
seznámili jsme se s  příběhem této stavby, 
s tím, co je to vůbec synagoga, s jejími část-
mi, co je to bima, aron ha-kodeš, kdo je to 
rabín, kde se modlili muži a kde je místo pro 
ženy. Navštívili jsme expozici věnovanou 
obětem šoa, našli jsme na zdi ochozu zapsa-
ná jména našich roztockých spoluobčanů, 
kteří se do  našeho města už nikdy nevrátí. 
Chodili jsme po  starém hřbitově a  hledali 
tajemství MaHaRaLu, v  domě Pohřebního 
bratrstva jsme si prohlédli předměty souvise-
jící se smrtí v židovských rodinách, v Klau-

sové synagoze jsme obdivovali předměty 
spojené s pestrým životem, ať již různé nádo-
by, svícny, modlitební šály, svitky nebo sou-
části oblečení. Na ochozu v ženské části sy-
nagogy si chlapci prohlédli předměty spojené 
se svátkem Bar micva, Ema nám vysvětlila, 
že podobný svátek prožívají i dívky, a vysvět-
lila rozdíly. Neodolali jsme, postáli pod 
chupou a  představovali jsme si, jaké to je, 
když nevěsta kráčí kolem svého ženicha. 
Na  ulici před muzeem jsme potkali milou 
a  zajímavou výpravu z  Izraele a  po  chvíli 
i našeho pražského rabína Davida Petera. 
V parku za Staronovou synagogou nás zauja-
ly zajímavé hodiny na věži radnice, vysvětlili 
jsme si, co znamenají písmena na  nich, za-
hráli jsme si hru s  příběhem o  golemovi 
a pak už jsme se vydali přímo za ním. Našli 
jsme úzký a  nepřístupný žebřík vedoucí 
na  tajemnou půdu Staronové synagogy. 
Uvnitř synagogy jsme si prohlédli nejstarší 
pražskou modlitebnu, vyplňovali pracovní 
listy a  snažili se spočítat všechny Davidovy 
hvězdy – Magen David, které tu jsou. Totéž 
jsme zkoušeli i  na  závěr našeho putování 
před Jeruzalémskou synagogou, ale tam je to 
mnohem a mnohem složitější. 

Poutníci z kroužku Putování

Vzpomínka na „lyžák“
V  neděli 8. února naše třída 7. B a  vedlejší 
třída 7. A odjížděly do Strážného v Krkono-
ších. Cesta trvala dvě a půl hodiny. Jakmile 
jsme dojeli na  místo, přijel majitel našeho 
penzionu pro naše vybavení. První den pří-
jezdu jsme už nelyžovali, a  tak jsme měli 
volnou zábavu. Každé ráno jsme vstávali ko-
lem osmé a  na  snídani nás čekaly švédské 
stoly. V devět hodin jsme byli vždy připrave-

ni před chatou. Lyžovali jsme do  oběda 
a poté jsme šli do naší chaty na oběd. Po od-
poledním klidu plném zábavy jsme jeli zno-
vu na  lyže. Jakmile jsme dolyžovali, utíkali 
jsme zpátky na chatu a na večeři. Po večeři 
panovala znovu dobrá nálada a  někdy byl 
vyhlášen turnaj ve fotbálku. Dny utíkaly jako 
voda a  už tu byl konec výborného lyžáku. 
Na lyžáku se mi velice líbilo a do školy jsem 
se vůbec netěšil.

David Novotný, 7. B

Hudební pořad Rolnička
Dne 19. 3. nás už poněkolikáté navštívil pan 
Karel Virgler s hudebním pořadem Rolnička. 
Je to program o hudbě a zpěvu. Je velmi zají-
mavý a  poučný. Pan sbormistr nás učí, jak 
máme správně zpívat, vyslovovat a  dodržo-
vat rytmus. Ukazuje nám různé hudební ná-
stroje, například housle, flétny, klarinet, ho-
boj, a dokonce i kontrabas. Na všechny nám 
hraje a my k tomu zpíváme. Vše, co nás učí, 
má veliký význam, protože se to v  knihách 
ani filmech nedozvíme. Moc se těším na jeho 
další program.

Vít Fišer, 3. A

Vycházka na Levý Hradec
Dějepisnou výuku ve čtvrté třídě jsme ukon-
čili prohlídkou kostela sv. Klimenta na Levém 
Hradci. Kostelem nás provedla a poutavě vy-
právěla akademická malířka a  restaurátorka 
Zlatica Dobošová. Moc děkujeme za poutavé 
vyprávění. Vše zprostředkovala naše spolu-
žačka Sofie Sochorcová. Děkujeme i jí. Byl to 
příjemný zážitek. 

L. Rosičová, D. Cozlová a žáci 4. A

Milí čtenáři,
v následujícím textu bychom vás rádi seznámi-
li s činností a myšlenkovým pozadím skupiny 
roztockých rodičů s dětmi v domácím vzdělá-
vání. Od minulého roku se sdružujeme v rámci 
projektu Komunitní škola Roztoky. Projekt 
vznikl jako alternativa k  současným možnos-
tem vzdělávání v  našem městě a  je součástí 
širšího hnutí, které nově promýšlí smysl for-
málního vzdělávání. Naším hlavním cílem je 
umožnit dětem vzdělávat se přirozeným způ-
sobem. Snažíme se vytvořit místo, kde se děti 

mohou učit na základě vnitřní motivace, proto-
že věříme, že jedině tak budou skutečně vzdě-
lané. Vycházíme z  předpokladu, že dětem je 
potřeba zkoumat a radost z poznávání přiroze-
ná, stačí jim poskytnout možnost, podporu 
a podněty. Trvalé poznání pramení z hloubky, 
a právě ponoření se do učení a snaha postih-
nout smysl jeho obsahu je dětem vlastní. S ra-
dostí se věnujeme všem otázkám, které děti 
kladou, a  trávíme nad nimi tolik času, kolik 
samy potřebují. Pomocí výuky na základě dis-
kuse a debaty s dětmi rozvíjíme kritické myšle-

ní. Během našich společných setkávání se sna-
žíme dětem předávat hodnoty, které jsou pro 
nás důležité, a  doufáme, že se z  dětí stanou 
vnitřně svobodní, vzdělaní a tvořiví lidé.
Náš projekt je neziskový. Spolupracujeme se 
školami podobnými té naší, jako např. ZeMě 
v  Řevnicích, Zeměkvítek na  Hanspaulce 
a Tři údolí v Čimicích.
V  současnosti pořádáme projektové pátky. 
Chodíme na výlety, exkurze a výstavy, pozná-
váme zajímavá místa v  okolí, setkáváme se 
s  inspirativními osobnostmi nebo tvoříme, 
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Školní okénko

Komunitní škola Roztoky 
– místo, kde mohou děti i dospělí být sami sebou, společně bádat, tvořit a vzájemně se obohacovat
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malujeme, zpíváme. Budeme rádi, když se 
přijdete podívat, pobýt, společně se něco no-
vého naučit nebo vyzkoušet. Projekty jsou 
otevřené všem dětem i jejich rodičům.
V březnu se v roztocké knihovně uskutečnila 
vynikající přednáška odborníka na inovativ-
ní vzdělávání Pavla Kraemera. Mluvil přede-
vším o Montessori a waldorfské pedagogice, 
ale i o novějších směrech, jako jsou svobodné 
školy a intuitivní pedagogika. 
Rádi bychom vás pozvali na  další setkání 
28.  4. v  18.30 do  roztocké knihovny, kde 
budou mluvit o  svých zkušenostech Anna 
Hronová a  Jan Hlaváč, učitelé-průvodci 
z komunitní školy Zeměkvítek.

N. Rücklová, Komunitní škola Roztoky 
www.komunitniskolaroztoky.cz.

Pojeďte s námi do Harrachova
Letní pobyt s  angličtinou a  hlídáním dětí 
v  Harrachově je určen nejen dospělým, ale 
i dětem.  Spojte příjemné s užitečným a vy-
razte s námi 3. týden v červenci na intenzivní 
kurz angličtiny s hlídáním dětí do Harracho-
va, který se uskuteční od  neděle 19. 7. 
do pátku 24. 7. 2015, s možností prodlouže-
ní pobytu do  26. 7. Zajistili jsme pro vás 
ubytování s polopenzí, volný vstup do bazé-
nu, na stolní tenis a služby wellness se slevou 
15 procent. 
Zatímco se dopoledne budete věnovat studiu 
angličtiny pro mírně pokročilé, o  vaše děti 
bude postaráno. Připravili jsme pro ně dopo-
lední program bohatý na kulturní i sportov-
ní zážitky, chybět nebudou ani soutěže. Po-
kud budete chtít v  odpoledních hodinách 
relaxovat v  hotelovém wellness centru, 
po  dohodě lze domluvit hlídání dítěte/dětí 
za  výhodné ceny. Poslední večer strávíme 
společně u  táboráku, vyhodnotíme všechny 
soutěže, kterých se zúčastnily vaše děti, 
a celý pobyt. V pátek za vámi mohou dorazit 
vaši rodinní příslušníci a  můžete si užít ví-
kend s rodinou. Získané znalosti angličtiny si 
můžete hned od  září prohlubovat v  našich 
kurzech, na které vám poskytneme slevu de-
set procent.

Kterak uspět při hledání 
zaměstnání
Čtyřtýdenní kurz se posouvá na  termín 
od 15. 4. 2015 do 13. 5. 2015 od 18.00 hodin. 
Je pro všechny, kteří se ucházejí o  nové za-
městnání. Kurz povede zkušená personalistka 
z praxe, která pracovala jak v interním perso-
nálním oddělení, tak v  personální agentuře. 

Díky bohatým zkušenostem lektorky je vám 
vše předáno přímo z praxe, dozvíte se tak, co 
se opravdu děje v  hlavách personalistů – co 
sledují a kam míří. Naučíte se napsat životo-
pis, motivační dopis, dozvíte se novinky 
a trendy na trhu práce, jak se přichystat na po-
hovor atd. Rezervace nutná předem.

Chcete si zopakovat jazyk před 
dovolenou? 
Přihlaste se na  letní jazykové kurzy. Inten-
zivní kurzy – němčina/angličtina/fran-
couzština – pro mírně a středně pokročilé 
se konají od 6. 7. do 10. 7. 2015. Tyto inten-
zivní kurzy trvají vždy pět pracovních dnů – 
od pondělí do pátku – a pořádáme je ve dvou 
verzích: jako dopolední (4 vyučovací hodiny 
od 9.00 do 12.45 hod.) nebo večerní (3 vyučo-
vací hodiny denně od  17:30 do  20.15  hod.). 
Kurzy otevíráme pro skupiny alespoň 3 stu-
dentů.

Prázdninové tábory pro děti
Přestože se zdá, že prázdniny jsou daleko, 
přihlášky na letní aktivity se podávají již nyní 
– SOS sportovně turistický tábor s angličti-
nou – termín od 17. do 21. srpna 2015, Roz-
jezd před školou od  17. do  21. srpna 2015 
(čeština a matematika) a od 24. do 28. srpna 
2015 (čeština a angličtina). Novinářský tábor 
je již téměř obsazen.
Více na našem webu www.lexik.cz. 
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na
 tel. 739 035 000. 

Mgr. Lenka Červenková, 
ředitelka

Blíží se jaro a  my zase s  dětmi z  Hlídání 
Václavka vyrážíme na  pravidelné exkurze 
do stájí v Holubicích. Díky hiporehabilitační 
společnosti Mirákl jsme s dětmi celé dopole-
dne u koní. Nejdřív se se všemi koníky přiví-
táme ve stájích, každého pozdravíme a dáme 
nějakou dobrůtku. Koně jsou na děti zvyklé 
a  vítají je nebo spíše pamlsky  radostně. 
Pak si jednoho koně děti vyvedou před stáje 
ven a učíme se pečovat o jeho srst. Děti po-
znají hřbílko, kartáč, pročešou hřívu, ocas 
a nakonec vyčistí kopyta. Pomáhají při osed-
lání a  každé jede na  vyjížďku. Když na  ně 
čekáme, hrajeme si na přilehlém hřišti, hla-
díme všudypřítomné kočky, teď jsme pozo-
rovali vrabčáky, kteří se ubytovali ve vlaštov-
čích hnízdech, než dorazí vlaštovky z teplých 
krajin. Před odjezdem nakrmíme koníka, 
který nás vozil, za  odměnu. Exkurze jsou 
moc oblíbené a školkové děti se na nich pro-
střídají.
Ani v zimě jsme nelenili. Kromě normální-
ho školkového programu jsme jeli za mamu-
ty na  Výstavu gigantů do  Prahy, byli jsme 
v roztockém zámečku na výstavě predátorů, 
jezdíme do kina ve Velkých Přílepech, plave-
me ve Via Vestře, měli jsme Zimní dílničku 
pro rodiče a chystáme dílničku Velikonoční 
s barvením vajíček různými technikami, vý-
robou velikonočních košíčků a pletením po-
mlázek.
Přijďte se k  nám podívat! Nabíráme nové 
dětičky na  – pro nás 6. – nový školní rok 
(více na  www.hlidanivaclavka.webnode.cz)  
a  službu jsme rozšířili o  nabídku hlídacích 
tet do rodin více na:
www.hlidaci-agentura-vaclavka.webnode.cz.
Krásné jaro, 

za kolektiv hlídacích tet Mgr.Irena Čermáková

Lexik

S Václavkou  
za koníky

Prostorová geometrie z hrášků a párátek 
v páteční tvořivé dílně.  

Inspirováno prof. Hejným. 
Ideální je hrášek namočený přes noc 

a párátka s oběma ostrými konci. 
Doporučujeme – děti to ohromně baví, 

víc než drahé stavebnice.



Proměna krajiny – procházka 
Tichým údolím 
Slunce vzniklo v  Tichém údolí na  místě, 
kam ulehl modrý jelen. Vydejte se na cestu 
po jeho stopách, hledejte modrého jelena.
Vydejte se s  námi na  procházku, putování, 
pouť výtvarnými, pohybovými a  zvukovými 
instalacemi v krajině a poznejte známou kra-
jinu z  jiného úhlu pohledu, poslechu i  po-
hmatu.
Procházka je pro dospělé i děti, můžete přijít 
kdykoli ve vymezeném čase a zdržet se libo-
volně dlouho. Za deště se nekoná.
Neděle 26. 4. 14.00–17.00 (průběžně), 
Tiché údolí, začátek u  odbočky vedoucí 

do kopce, přibližně 200 metrů za závorou 
u Maximiliánky.
Akce se koná v  rámci projektu „Obnova 
dlouhodobě neudržovaných biologicky cen-
ných mokřadních biotopů a vřesovišť“, který 
realizuje Beleco a sdružení Roztoč. 
Více informací o projektu najdete na: 
www.roztoc.cz, www.beleco.cz. 

Podpořeno grantem z  Islandu, Lichtenštejn-
ska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Ocenění animátorů
Studio Anima Roztoč, kroužek animova-
ných filmů, zvítězilo se svými filmy ve své 
kategorii na  filmové přehlídce a  soutěži 
Zlaté slunce Královéhradecké a Juniorfilm. 
Roztoč reprezentovaly čtyři filmy z  dílny 
nejstarších animátorů, Žlutý příběh – Victo-
ria Cala Uhia a Alžběta Pechačová (2. místo, 
cena hlavního partnera soutěže a  čestné 
uznání), Tvary – Šimon Roubal (3. místo), 
Ztracen v  mraveništi – Jakub Ratiborský 
a  Šimon Humpl, Modrá – Tadeáš Souček. 
Všechny tyto filmy (a  mnohé další) jsou 
ke zhlédnutí na webu Roztoče. Animátorům 
gratulujeme a děkujeme!

Na nadcházející léto chystáme několik možností, jak společně s umě-
ním, přírodou a milými lidmi strávit prázdninový čas:

Šest dní s cirkusem
20.–25. července 2015
Příměstský tábor pro zcela začínající i již pokročilé žongléry, kde 
se mohou naučit nebo si zdokonalit různé žonglérské dovednosti: 
žonglování s  míčky, s  diaboly, s  flowersticky, s  kuželkami, točení 
poiek, chození po sleckline, jízda na jednokolkách a další.
Pro děti a mládež od 10 do 18 let, pro úplné začátečníky i pokročilé; 
v cirkusovém stanu na louce na Levém Hradci v Roztokách-Žalově; 
pondělí–pátek 9.00–17.00, sobota 9.00–18.00.
Každý den bude začínat společnou balanční a žonglovací rozcvičkou, 
cvičení jednotlivých technik, oběd, hry pro skupinu, externí lektor – 
malé inspirativní představení a společná příprava vystoupení.
Celý týden bude koncipován jako cirkusový trénink, zakončený v so-
botu odpoledne představením. Vaše dítě bude mít možnost si první 
dopoledne vyzkoušet všechny nabízené disciplíny, z těchto disciplín si 
vybere dvě, které bude trénovat po zbytek týdne.

Prázdniny na stepi
27.–31. července 2015
Letní výtvarně-environmentální příměstský tábor pro ty, kteří mají rádi 
okolí Roztok, baví je ho poznávat a inspirovat se jím. Na programu se 
budou podílet odborníci z oblasti ekologie, biologie a zoologie spolu 
s lektory výtvarných kroužků Sdružení Roztoč.
Pro děti od 6 do 12 let; v okolí Roztok (o konkrétním místě jednáme); 
pondělí–pátek 9.00–16.00.
Každé ráno vyženeme ovce na pastvu a podojíme kozu či dvě. Dopole-
dne nás bude čekat program s odborníky na místní faunu a flóru, uká-
žeme si (snad) například kroužkování ptáků. Odpoledne bude věnova-
né výtvarným hrám a  hrátkám. Společně postupně vybudujeme 
na vybraném místě landartové dílo.

Prázdniny s hudbou
3.–7. srpna 2015
Hudební příměstský tábor pro kytaristy, flétnisty, pianisty a zpěvá-
ky v duchu Orffovy hudební školy. Během hudebních i nehudeb-
ních her a hrátek získáte nové zážitky s hudbou, výtvarným umě-
ním i  svými kamarády. Své hudební dovednosti zdokonalíte pod 
vedením lektorů z Roztoče i externích lektorů z Čech i zahraničí, 

kteří se vám budou věnovat při individuální hře i při nácviku spo-
lečných písní a skladeb.
Pro děti od 7 do 18 let, které se účastní hudebních roztočích kroužků, i pro 
děti muzikanty odjinud. Pro hru na flétnu, klavír a kytaru je nutná alespoň 
roční hudební zkušenost, na zpěv se mohou přihlásit děti i bez předchozí 
práce s hlasem. Pro klavír je omezená kapacita 3 dětí. Tábor se bude konat 
v areálu zámku v Roztokách každý den od 9.00 do 16.00 hodin.
Každý den bude začínat společnou hudební „rozcvičkou“, následovat 
budou dopolední hudební dílny po nástrojích, oběd, odpolední sku-
piny nástrojově smíchané, práce na společných písních. V pátek od-
poledne ukončíme týdenní hudební setkání společným koncertem 
pro rodiče a přátele.

Tvůrčí prázdniny
18.–27. srpna 2015
Sdružení Roztoč pořádá již 4. ročník Tvůrčích prázdnin – letního 
pobytu s uměleckým zaměřením pro děti. Dětem nabízíme zajíma-
vá setkání s hudbou, divadlem, tancem a výtvarnými technikami 
v malebné krajině jižních Čech u obce Kaplice.
Pro tento rok jsme chtěli udělat změnu a poznat s dětmi další kout naší 
krásné země. Protože se nám nepodařilo nalézt statek, kde by bylo pro 
nás a náš počet potřebné zázemí jako v Nové Bukové, kde jsme po tři 
roky Tvůrčí prázdniny pořádali, využili jsme možnosti zapůjčení krás-
ného venkovského stavení naší spřátelené organizace TOMíků na sa-
motě u obce Pořešín. Stavení leží nad řekou Malší, kde se dobře koupe, 
u hradu Pořešín v blízkosti Slepičích a Novohradských hor. Víme, jak 
mnohé děti milují vůni sena a  péči o  zvířata, proto 
v rámci pobytu uděláme dvoudenní výpravu na statek 
ve Svaté Trojici u Trhových Svin.

Za Sdružení Roztoč Zuzana Šrůmová, Foto: M. Bauerová
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Letní tábory 
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Volejbalová sezona je za 
námi. Velký dík patří na-
šim fanouškům za konti-
nuální podporu, sponzo-
rům, městu Roztoky, ZŠ 
Roztoky a skvělému správ-
ci tělocvičny. To vše, spolu 

s posilami pro tuto sezonu, umožnilo bojovat 
o nejvyšší příčky.
Závěrečnou „stříbrnou“ pozici podtrhlo 
družstvo mužů vítězným zápasem ve Vlaši-
mi a vítězstvím 3-0, 3-1. Důležitým faktorem 
bylo také to, že jsme konečně mohli hrát 
domácí zápasy v  opravdu domácí hale ZŠ 
Roztoky.

Mgr. Martin Matas,  
TJ Sokol Roztoky – oddíl volejbal muži

Volejbalová sezona 2014–2015 skončila,
Roztoky slaví stříbro!

Vážení přátelé fotbalu v Roztokách,
právě začala rozhodující fáze bojů o vytoužený 
postup našeho „Áčka“ do okresního přeboru.
Vstoupili jsme do ní dvěma vítězstvími, ale 
čeká nás ještě deset dalších těžkých zápasů. 
Všichni uděláme vše pro to, aby to tentokrát 
vyšlo.
K  tomu bychom ale potřebovali i  co největší 
podporu od našich fanoušků.
Prosím proto všechny, kteří se alespoň tro-
chu o  fotbal zajímají, ale i  ostatní, aby nás 
v  co největším počtu přišli na  naše zápasy 
podpořit.
Rádi Vás uvítáme i  na  zápasech ostatních 
našich mužstev, která si ve  svých soutěžích 
vedou velice dobře a kterým také jarní část 
sezony právě začíná. 
Termíny a začátky všech zápasů, jakož i další 
aktuality z roztockého fotbalu najdete na na-
šich webových stránkách www.skroztoky.cz.
Současně jsou vylepovány na většině plaká-
tovacích ploch v Roztokách.
Ze zimní přípravy našich mužstev bych chtěl 
zejména vyzvednout vítězství našeho kombi-
novaného mužstva A a B v  silně obsazeném 
turnaji, který pořádal FC Zličín. Odnesli jsme 
si krásný pohár, který bude vystaven v kabi-
nách. I  výsledky mužstev přípravek a  žáků 
na různých turnajích byly velice dobré.
Ještě jednou bych Vás chtěl pozvat do hlediště 
a  popřát všem našim mužstvům minimálně 
stejně úspěšné jaro, jako byl loňský podzim.

Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky

Přijďte fandit
Závěrečná tabulka:

1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 36 32   4 101:24 2996:2420 95

2. EcoLifts Roztoky 36 25 11 84:51 3035:2759 71

3. VK Tuchlovice A 36 24 12 79:51 2977:2622 71

4. KV Dobříš A 36 22 14 78:68 3200:3207 62

5. TJ Sokol Benešov u Prahy 36 19 17 69:62 2925:2838 57

6. TJ Sokol Vlašim A 36 15 21 62:79 2969:3135 47

7. VK Rakovník 36 13 23 51:73 2671:2841 42

8. TJ Sokol Dobřichovice B 36 10 26 45:80 2558:2849 34

9. TJ Slavoj Český Brod 36 11 25 49:84 2723:3006 33

10. SK Volejbal Kolín A 36   9 27 46:92 2806:3183 28

(počet zápasů, vítězné zápasy, porážky, poměr setů, poměr míčů, body)

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce! 

Záruka 36 měsíců!

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
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Šplíchal v obranném postoji,
na bloku Douda, Severa



• Pronajmeme byt 1+kk/B (35 m2) v novostav-
bě v Roztokách, lokalita Solníky II. Byt je zaří-
zen: vybavená kuchyňská linka, dvě postele, stůl, 
vestavná skříň na míru, pračka, velká lednička, 
sprchový kout. Na podlahách koberec a dlažba. 
K bytu náleží sklep o velikosti cca 10 m2. Parko-
vání před domem. Možno internet, pevná linka 
i kab. televize. Nájemné 6000 Kč/měs. + zúčto-
vatelné poplatky. Kontakt: michaela.ruzkova@
ukzuz.cz, tel. 733 342 310 
• Nabízím starší, funkční lednici Calex 160  l za 
400 Kč, v Roztokách Na Vrškách. Tel. 737 169 031
• Pronajmu byt 1+1 v Roztokách, 200 m od Tyr-
šova nám., o velikosti 40 m2. Byt je částečně zaří-
zen: kuchyňská linka s lednicí, mrazákem, el. spo-
rákem, jídelním stolem a židlemi. Nájemné 7500 
s  vytápěním + el. energie a  vodné cca 1000  Kč. 
Volný od 1. 5. 2015. Tel. 603 482 162
• Prodám dům 2+1 před rekonstrukcí v Žalo-
vě. Tel. 603 705 944 
• Prodám zahradu – pozemek 1096 m2 v dolní 
části Žalova, v osobním vlastnictví s možností 
stavby chaty, studna, plastový septik, elektřina. 
Tel. 736 674 553 
• Přímo od majitele: Nabízím pronájem bytu 
3+1 – 103m2, 3. patro, balkon, přímo na  ná-
městí v  Roztokách, od  1. 3. 2015. Nájem činí 
11  200 Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce. 
V  případě zájmu se písemně obracejte na: 
 RealSprom, s.r.o., Přemyslovská 1468, 252  63 
Roztoky nebo na e-mail info@sprom.cz

• Koupím byt v  Roztokách nebo menší do-
mek. Tel. 604 687 148
• Nově otevřená restaurace v Roztokách přijme 
do svého kolektivu servírky na hlavní i vedlejší 
pracovní poměr (praxe podmínkou). Dále pak 
samostatného kuchaře. Tel. 608 341 483
• Pronajmu byt 3+1 v Lidické ulici „U rybníč-
ku“ na  dobu určitou jednoho roku. Cena 
8000 Kč + 2000 Kč záloha na spotřebu energií. 
Tel. 777 981 156
• Koupím vozidla všech značek od r. v. 1998. 
Platím hotově ihned, převod vozidla zařídím, 
rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314 
• Vyměním byt 3+kk Černý Most za  byt 
v  Roztokách, Dejvicích nebo Petřinách. Tele-
fon večer 737 922 714
• Prodám rodinný dům v  Žalově, Přílepská 
1407. Cena 4 mil. Tel. 603 590 263
• S  výraznou slevou prodám nový stavební 
materiál (Wienberg, Porotherm, ztracené bed-
nění aj.) v Roztokách. Tel. 728 201 373
• Nabízím zahrádkářskou chatu v zahrádkář-
ské osadě U Jezu v Roztokách. Související po-
zemek o velikosti 400 m2 je majetkem Českého 
zahrádkářského svazu. Cena 130 000 Kč. Bližší 
informace na tel. 220 911 549, 739 778 484
• Prodám zánovní dětské kolečkové brusle 34/36 
včetně chráničů za  250  Kč. Tel. 723  909  806, 
607 547 200
• Přímo od majitele: Nabízím pronájem bytu 
2+1 – 81 m2, 1. patro, přímo na náměstí v Roz-

tokách od 1. 6. 2015. Nájem činí 9500 Kč/měsíc 
+ služby + 3měsíční kauce. V případě zájmu se 
písemně obracejte na: RealSprom, s.r.o., Pře-
myslovská 1468, 252  63 Roztoky nebo na 
 e-mail info@sprom.cz
• Přímo od  majitele: Nabízím pronájem bytu 
1+1 – 32m2, 3. patro, přímo na náměstí v Rozto-
kách od 1. 5. 2015. Nájem činí 5200 Kč/měsíc + 
služby cca 1800 Kč + 3měsíční kauce. V případě 
zájmu se písemně obracejte na: RealSprom, 
s.r.o., Přemyslovská 1468, 252 63 Roztoky nebo 
na e-mail info@sprom.cz
• Zedník nabízí provedení těchto prací – pře-
stavby a rekonstrukce bytů a RD, sádrokartony, 
plovoucí podlahy, malování, fasády, izolace 
proti vodě. Za rozumné ceny. Tel. 704 006 132
• Prodám dětské kolo Rock Machine 
za 1200 Kč. Tel. 723 909 806 
• Prodám dvougenerační RD 5+2 v  Rozto-
kách nebo vyměním za byt a doplatek. 
Tel. 602 656 487. RK nevolat!
• Prodej pozemku na  výstavbu RD, Únětice, 
při ulici Nad Rybníkem, 2107 m2, veškeré sítě, 
nádherný výhled, cena: 5  990  000 Kč. Tel. 
605 216 556
• Mladá rodina s dětmi hledá příjemné bydle-
ní se zahradou. Máme kočičku. Ideálně od čer-
vence. Za  nabídky děkujeme. Lucie Klímová, 
Ttel. 776 853 699
• Koupím byt v  Roztokách 2+1, 2+kk nebo 
1+1 v nižším podlaží. Tel. 602 155 656
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obnovené činnost i
roztockého skautingu

25 let
25. dubna 2015

na Tyršově náměstí 
 a ve skautské Osadě  

10 - 16 hodin

Poznejte skautky a skauty ze střediska Lípa 
 a prožijte s celou rodinou den plný her  

a pohybových i rukodělných aktivit.  

více informací na
www.skautiroztoky.cz, www.skautkyroztoky.cz

Akce se koná pod záštitou  
a za finanční podpory města Roztoky.



SUPER AKCE
LETNÍ PNEU
Prémiová značka pneumatik PIRELLI 
za cenu pneumatik BARUM!

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS: +420 220 911 128 AUTOSERVIS:  +420 233 910 042 PRODEJNA: +420 220 515 853

Informace o podmínkách akce, přímo v pneuservisu AUTO HOUSER 
nebo na stránkách www.superpneu.cz, www.autohouser.cz
Nabídka platí pouze ve vybraných rozměrech. Platí do vyprodání zásob.


