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Navštivte prodejnu Drogerie-Hračky-Papír, 
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR! 
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PRODEJ rodinného 
domu v Roztokách

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,  
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt24 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
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Pořád se něco děje – a není toho málo

Tak nám začalo jaro. A zatímco počasí se mění jen zvolna, 
s nevšedními událostmi se nám roztrhl příznačný pytel. Tím 
nevšedním myslím například to, že špalíry jásajících Číňanů 
podél Evropské třídy jsme tu ještě neměli. Při jejich sledování 
jsem si nemohl nevzpomenout, jak jsem v těchto místech před 
dávnými lety (ani počítat to nechci) musel se školou povinně 
vítat jiného orientálního mocipána, jistého šáha Rézu Páhla‑
vího. Vypadalo to hodně podobně. Akorát že největší aplaus 

z celé kolony diplomatických vozů tenkrát sklidilo auto z velvyslanectví USA. A pak 
jsme se schválně loudali zpátky do školy, abychom nestihli písemku z češtiny.
Imigrační krize už má dopady i v Roztokách. A ne ledajaké. Jediný článek v Odrazu 
reagující na postoj zastupitelstva se stal katalyzátorem reakce, jejímž výsledkem je 
rozpad radniční koalice. K těmto událostem se ostatně v čísle vyslovuje mnoho auto‑
rů. Klidně by to mohlo být téma měsíce.
Ale není, tím jsou dva různé pohledy na připravovanou výstavbu v Nádražní ulici. 
Spory o budoucí podobu této lokality pomalu spějí k rozuzlení, i když úřední šiml si 
určitě ještě párkrát zařehtá.
Obdobný, skrytý, leč o to dramatičtější spor zuří i o lokalitu Dubečnice. Ekospol 
uspěl u soudu, který městu Roztoky nařídil do půl roku vydat na toto území regulač‑
ní plán, nebo zrušit stavební uzávěru. To bude ještě zajímavé.
Důležitá změna čeká roztockou základní školu. Do konkurzu na nového ředitele či 
ředitelku se přihlásili čtyři uchazeči. Konkurz proběhne tak, aby rada města mohla 
novou hlavu školy jmenovat v květnu. V konkurzní komisi mimo zástupců města 
zasednou také zástupci kraje, školní inspekce, ředitel jiné školy, předsedkyně školské 
rady, členka roztockého pedagogického sboru a svou pozorovatelku vyšle i školní 
odborová organizace. Výsledné pořadí uchazečů v konkurzu tak bude stanoveno 
dostatečně objektivně. To zdůrazňuji proto, že po Roztokách už zase jako vždy běží 
neuvěřitelné konspirační smyšlenky o tom, jak je vše předem zmanipulované a při‑
pravené.
I na Facebooku se člověk hodně dozví. Je úžasné, kolik je mezi námi odborníků, 
kteří všemu rozumějí a na všechno mají jasný názor. Máme to štěstí, my Češi.  
Ani nepotřebujeme vládu odborníků. Jsme totiž národ odborníků. l

  Jaroslav Drda
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Změny ve vedení města
Dne 23. března TOP 09 a Sakura vypověděly 
koaliční smlouvu z důvodu jejího opakova-
ného porušování ze strany ODS. Rozhodli 
jsme se tak po delší době, kdy jsme s místní 
ODS nemohli nalézt společnou řeč ohledně 
způsobu naší vzájemné spolupráce. V tomto 
období řešíme zcela zásadní rozhodnutí, která 
ovlivní budoucnost celých Roztok (nový 
územní plán, čtyři regulační plány, spory s de‑
velopery atd.). Naproti tomu kolegové z ODS 
nás zaměstnávali dohadováním ohledně zále‑
žitostí, které jsou z našeho pohledu jednoznač‑
né. Jako příklad uvedu hlasování o  navýšení 
grantů a dotací pro neziskovky v oblasti kultu‑
ry a sportu o 100 000 Kč za rok. Tyto spolky se 
starají o čím dál větší množství dětí a mládeže 
či o naše seniory. Navýšení této podpory od‑
souhlasili všichni zastupitelé s jedinou výjim‑
kou (předseda místní ODS Roman Jandík). 
I tato široká podpora napříč politickým spekt‑
rem svědčí o důležitosti tohoto kroku. Násled‑
ně vypuklo několik kol jednání o tom, že jsme 
tak učinili dle ODS v rozporu s koaliční smlou‑
vou, a  o  tom, co si za to ODS vyhandluje. 
I proto jsme se rozhodli, že energii, kterou 
jsme vkládali do těchto zbytečných sporů, je 
účelnější vynakládat na zásadní věci.

Tento způsob (ne)spolupráce ještě do‑
kreslují články pánů z ODS (Romana Jan‑
díka a Tomáše Šalamona), které jste v prů‑
běhu posledního roku měli možnost číst 
na stránkách Odrazu. Články to byly ve‑
skrze útočné vůči ostatním koaličním 
partnerům, mnohdy útočné i vůči jednot‑
livým zastupitelům. Článek Tomáše Šala‑
mona Anticharta, který obsahoval i něko‑

lik vulgarismů, byl onou poslední kapkou. 
Útočení na koaliční partnery není dle 
našeho názoru tou správnou formou 
vzájemné spolupráce. Proto jsme se roz‑
hodli tuto koaliční (ne)spolupráci ukončit.

Na konci března proběhlo zasedání zastu‑
pitelstva, na kterém zastupitelé tuto nemilou 
situaci dořešili i  z  hlediska personálního. 
Z pozice místostarosty byl odvolán Jaroslav 
Huk (za ODS). Rád bych mu i  tímto 
způsobem poděkoval za rok a  půl trvající 
spolupráci a vše dobré, co pro město udělal. 
Na jeho místo byla zvolena Marie Šlancarová 
(TOP 09). Ta bude svou funkci vykonávat 
jako neuvolněná, tedy v  zásadě na „půl 
úvazku“, obdobně jako před ní kolega Huk. 
Do rady města byla na uprázdněnou pozici 
zvolena Jana Chržová (Volba pro město).

V těchto dnech jednáme o znění nové ko‑
aliční smlouvy mezi TOP 09, Sakurou 
a VPM. Věřím, že v době, kdy budete číst 
tyto řádky, bude již smlouva uzavřena. Jsem 
přesvědčen o tom, že v novém složení vede‑
ní města navážeme na dosavadní práci a že 
obměněný tým bude práci pro město věno‑
vat všechny své dovednosti a schopnosti.

Dubečnice
V půli března rozhodoval soud ve sporu mezi 
společností Ekospol a městem Roztoky. Tento 
spor se týká budoucí zástavby lokality Dubeč‑
nice. Majitel pozemků má zcela odlišné 
představy o zastavitelnosti tohoto území než 
představitelé města. Zatímco investor by zde 
rád stavěl obrovské bytovky, které by pojaly ti‑
síce nových obyvatel, město preferuje rozum‑
nou výstavbu s  převahou rodinných domů. 

O tom, že je tato velká lokalita určena k zástav‑
bě, rozhodli naši předchůdci před 15 lety změ‑
nou územního plánu. S tím my bohužel již nic 
nezmůžeme. Proto jsme se rozhodli, že pro 
dané území stanovíme jasná pravidla budoucí 
výstavby. Tak ostatně činíme pro všechny loka‑
lity, které je možné dle současného územního 
plánu zastavět. Pro lokalitu Dubečnice jsme 
nechali zpracovat územní studii, která popisu‑
je základní principy budoucí výstavby. Jakmile 
byla studie hotová, zahájili jsme zpracovávání 
regulačního plánu, který musí i developer re‑
spektovat. Zmíněný soud mezitím rozhodl, 
že město musí tento regulační plán vydat do 
půl roku. Pokud bychom to nestihli, museli 
bychom zrušit stavební uzávěru. Půlroční ter‑
mín je při všech zákonných lhůtách, které platí 
pro proces schvalování regulačního plánu, ter‑
mínem opravdu šibeničním. I přesto doufám, 
že se nám podaří regulační plán zpracovat 
a  odsouhlasit. Ukázalo se, že bylo moudré 
rozhodnutí zastupitelstva, které při schvalová‑
ní územní studie rozhodlo o variantě č. 4, pro 
kterou na rozdíl od ostatních nebyla nezbytná 
změna územního plánu. Kdybychom zvolili 
variantu jinou, již nyní by bylo zřejmé, že se 
nám onen šibeniční termín nepodaří stihnout.

Den učitelů
Spolu s  roztockými pedagogy jsme poprvé 
společně oslavili Den učitelů. Dovolte mi, 
abych prostřednictvím Odrazu poděkoval 
všem roztockým učitelkám, učitelům, ale 
i  ostatním zaměstnancům školy, školek 
a ZUŠ. Vaší práce si velmi vážím a obdivuji 
Vás. Děkuji!  l

S přáním hezkých jarních dní

Vážení spoluobčané, březen nám mimo jiné přinesl změny ve vedení města 
či nemilé rozhodnutí soudu v souvislosti s lokalitou Dubečnice.

Slovo starosty

Je třeba dodat, že těch šest hodin nebylo 
„debatou o ničem“. Rada měla před sebou 
vedle početné běžné agendy pronájmů, 
pachtů, podnětů ze stavební komise atd. 
několik závažných případů, které se nedají 
řešit během několika minut.

Začnu zprávou, která by si zasloužila titu‑
lek. Město prohrálo soudní spor s  firmou 
Ekospol, a. s., a protože jde o spor vedený 

podle správního řádu soudního, nelze se 
proti němu odvolat (respektive lze, kasační 
stížností, ta však nemá odkladný účinek). 
Soud určil městu, aby do 6 měsíců od doru‑
čení rozhodnutí vydalo regulační plán (RP) 
pro území Dubečnice. Nesplní ‑li tento po‑
žadavek, padá stavební uzávěra se všemi dů‑
sledky, které to nese. Stejně rychle by mělo 
město samozřejmě postupovat i  v  dalších 

nedokončených RP, které pokrývají území 
dotčená stavební uzávěrou (část území RP 
Horní Žalov, Solníky), protože i tam by sta‑
vební uzávěra padla.

Zpracovatel regulačních plánů pro výše 
uvedené tři lokality, pan Ing. arch. Boček, 
představil radě harmonogram zpracování 
těchto tří RP a vyslovil apel, který rada po‑
sílá dál. Není čas na dílčí a osobní zájmy, na 
protahování procesu, protože času není 
nazbyt. Nehraje se o to, jakou barvu bude 
mít fasáda, ale o to, zda spadne barák.

Nelehké rozhodování bylo i  v  případu 
domku TJ Sokol, který měl být původně vy‑
užit pro dětskou skupinu a posléze pro ar‑
chiv města. Ani rekonstrukce na archiv ne‑

Šest hodin nestačilo
Ve středu 16. března ve 22.20 se všech sedm přítomných radních shodlo 
na tom, že po úmorném jednání už nemá smysl pokračovat. Zbylých asi 
deset položek programu bylo rozděleno na těch pár jednoduchých, které 
nesnesou odkladu (sociální příspěvky apod.), ty byly ihned projednány, 
a zbylých pár si nechala rada na další jednání, k němuž se sejde hodinu 
před zasedáním zastupitelstva.

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Do komunální politiky v Roztokách jsem 
vstoupila v  roce 2010 na kandidátce 
TOP 09. Mile mne překvapila velká pod‑
pora, které se mi dostalo od voličů i  po 
čtyřech letech ve volbách v  roce 2014. 
V našem městě se věnuji sociálním a zdra‑
votním záležitostem. Práce pro město 
v  nové pozici bude vyžadovat více času, 
proto již nepovedu Kafírnu ProVás v roz‑
tockém zámku. Částečný pracovní úvazek 
pro poslankyni Ninu Novákovou mi zů‑
stane i nadále.

Dovolte, abych připomenula, na čem 
jsem se jako zastupitelka našeho města 
v minulosti podílela, a nastínila některé své 
další plány.

n Defibrilátor – krabička, která umí za-
chránit život
Městští strážníci mají nového pomocníka, 
který slouží neodkladné první pomoci při sr‑
deční zástavě. Zasadila jsem se o pořízení dal‑
šího přístroje, který bude ještě přístupnější, 
protože bude instalován přímo na náměstí.
n Tísňové volání pro seniory už zachrá-
nilo jeden lidský život
Podobně se podařilo zavést tísňové volání pro 
obyvatele domova s  pečovatelskou službou.
Systém, který je napojen na městské stráž‑
níky, už pomohl zachránit život jednoho 
z našich obyvatel.
n Den dětí a seniorů
Mám radost, že se mi povedlo uvést do ži‑

vota Den dětí a  seniorů. Letos v  září se 
bude konat již 6. ročník. Vzniká tím oblí‑
bená tradice, akce je hojně navštěvovaná 
roztockými rodinami napříč generacemi.
n Taxislužba pro seniory
S kladnou odezvou se setkává taxislužba pro 
seniory. Je určena roztockým občanům nad 
65 let, kteří se potřebují dopravit k lékaři či 
do lékárny. Padesátikorunový příspěvek po 
Roztokách a  stokorunový příspěvek mimo 
Roztoky hradíme z rozpočtu města.
n Hlídací babičky
S  kolegy ze sociální komise připravujeme 
projekt Hlídací babičky. Městský úřad 
zprostředkuje spolupráci „babiček“ a  ro‑
din, které potřebují pomoci s  hlídáním 
svých dětí. Služba tak bude v  Roztokách 
dostupnější a lacinější.
n Nestárneme, zrajeme k moudrosti
Připravuji pravidelné setkání pro zájem‑
ce všech věkových kategorii. Kdo má  ➔

Vážení spoluobčané, změně koalice a vedení našeho města je v Odraze 
věnováno několik článků. Ráda bych zde představila některé kompetence, 
které mi jako místostarostce připadly, a také to, co jsem připravena pro 
naše město dělat. Dovolím si také zrekapitulovat alespoň dílčí výsledky 
své práce v právě probíhajícím volebním období.

Nová tvář ve vedení města

bude levná, protože poptaní experti se 
shodli v  tom, že tak jako tak bude azbest 
nutné odstranit. O dalším osudu tohoto ne‑
blahého projektu se bude znovu jednat se 
všemi zainteresovanými stranami, tedy i se 
stavební firmou, která měla původní zakáz‑
ku rekonstrukce na dům pro dětskou skupi‑
nu realizovat.

A aby nebylo špatných azbestových zpráv 
dost, měření ve vedlejší budově městského 
úřadu prokázalo takřka dvojnásobnou 
koncentraci částic v  porovnání s  normou. 
Podle odborníků je to důsledek výměny oken 
před čtyřmi roky, kdy se do stěn „hráblo“. 
Není jiné řešení než urychleně připravit 
dostavbu úřadu směrem do dvora a realizovat 
ji v  roce 2017, a  tím další z  provizorních 
objektů sprovodit ze světa.

A ještě jedno precedentní rozhodnutí měla 
na stole rada a učinila ho. V roce 2018 vyprší 
smlouva zahrádkářským organizacím. Jedna 
z nich, která nebyla schopna doložit oprávně‑
ní k užívání pozemku, požádala o uzavření 
nové pachtovní smlouvy. Rada ji odsouhlasi‑
la a dala tím signál, že zahrádkářské kolonie 
nemá v úmyslu do budoucna rušit. Propach‑
továny budou však již za cenu stanovenou 
směrnicí města (7 Kč / čtvereční metr a rok) 
a s podmínkou řádného hospodaření na po‑
zemku, což při pohledu na některé zahrád‑
kářské kolonie nebude tak jednoduché splnit.

Dohoda se zhotoviteli RP 
Dubečnice potvrzena
Předmětem krátkého jednání rady města, 
která byla svolána na středu 30. března od 

17 hodin, tedy před zasedáním zastupitel‑
stva, bylo několik drobností, které zůstaly 
z  předchozího jednání (zprávy z  komisí, 
záštity nad akcemi apod.), a zejména zcela 
čerstvá věc – výsledek mnohahodinového 
dopoledního vyjednávání vedení města se 
zhotoviteli studie Dubečnice, společností 
DGGG, o podmínkách smlouvy o pořízení 
regulačního plánu pro tuto oblast. Licito‑
valo se samozřejmě hlavně o ceně a výsled‑
kem byl kompromis, který dává městu zá‑
ruku, že zpracovatel odvede kvalitní práci 
za přijatelnou cenu – a pokud se to povede 
i v onom velmi krátkém čase stanoveném 
soudem, bude mu náležet i  bonus. Rada 
výsledek vyjednávání potvrdila a  autoři 
studie Dubečnice mohou začít pracovat.

Změna je život aneb 
zpravodaj se loučí
Na třetí letošní zasedání zastupitelstva se 
30. března dostavilo všech jeho 21 členů. 
Program vypadal neškodně, přesto se zase‑
dání natáhlo téměř do 23 hodin.

Těch věcných bodů nebylo mnoho: ně‑
kolik rozpočtových opatření, zpráva kont‑
rolního výboru a  jeho pracovní skupiny 
k správě majetku města, kontrola plánovací 
smlouvy s investorem oblasti Panenská II, 
záměry prodeje několika pozemků a něko‑
lik informací, zejména k  regulačním plá‑
nům. Některé body byly navíc po diskusi 
posunuty k dalšímu projednání, zpravidla 
s požadavkem na nové podklady.

Ten nejviditelnější bod byl umístěn až 
téměř na konec programu – změny ve ve‑

dení města. Dovolím si citovat z podklado‑
vého materiálu, podepsaného starostou.

„Dne 23. 3. 2016 TOP 09 a Sakura vypo‑
věděly koaliční smlouvu z  důvodu jejího 
opakovaného porušování ze strany ODS. 
Proto nyní navrhuji následující změny ve 
vedení města.

Vzhledem k tomu, že ODS již není v koali‑
ci, navrhuji odvolání místostarosty za ODS 
Jaroslava Huka. Na pozici neuvolněné mís‑
tostarostky navrhuji Marii Šlancarovou s tím, 
že její odměna by byla ve stejné výši, jakou 
měl doposud kolega Huk… Protože Marie 
Šlancarová byla doposud členkou rady, je 
zapotřebí do RM dovolit jednoho člena. Do 
této pozice navrhuji Janu Chržovou. Tyto 
personální změny navrhuji z  praktických 
důvodů s účinností od 1. 4. 2016.“

Všechny návrhy pak byly (minimálně) 
hlasy zastupitelů TOP 09 a Sakury schvále‑
ny. Zastupitelstvo nakonec jednohlasně 
ještě odvolalo na návrh TOP 09 jednoho 
člena finančního výboru, který se jednání 
FV takřka neúčastnil, a na jeho místo byl 
zvolen zastupitel Jaroslav Kubečka.

Pro čtenáře Odrazu z těchto změn vyplý‑
vá také jedna skutečnost. U zpráv z jednání 
rady a  zastupitelstva se objeví nová fotka. 
Není ještě jasné, čí bude, ale určitě bude 
pohlednější a  reprezentativnější, než je ta 
současná.  l

Jaroslav Huk
místostarosta  
do 31. 3. 2016
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Jak již bylo psáno v minulosti, tvorba regu‑
lačních plánů se řídí přesnou metodikou za‑
loženou na stavebním zákonu a jeho prová‑
děcích předpisech a  fáze, kdy je možné 
zapojení veřejnosti do jejich tvorby, jsou 
striktně definovány. Termín na podání při‑
pomínek je 15  dní od doručení. Vzhledem 
k tomu, že samozřejmě nelze zasílat doporu‑
čený dopis všem 8000 občanům Roztok, děje 
se doručování vyvěšením na úřední desce, 
v souladu se správním řádem. Datum „doru‑
čení“ se předpokládá 15. den od vyvěšení na 
úřední desce úřadu, tedy na fyzických ná‑
stěnkách vedle budovy úřadu a na interneto‑
vých stránkách města. Pokud tedy sečteme 
oba výše uvedené termíny, občané mohou 
podávat své připomínky 30 dní od vyvěšení 
na úřední desku.

Připomenu ještě, že je třeba rozlišovat mezi 
ZADÁNÍM regulačního plánu a  VLAST‑
NÍM regulačním plánem. Vždy se jedná 
o  NÁVRH, protože finální verze vznikne 
až ve chvíli, kdy ji na konci procesu schválí 
zastupitelstvo.
Aktuálně jsou na úřední desce úřadu vyvě‑
šeny následující regulační plány:
n Návrh změny č. 1 RP Na Panenské II – 
první kolo připomínek k VLASTNÍMU re‑
gulačnímu plánu, určené zejména pro státní 
orgány. Občané a  majitelé pozemků ovšem 
mohou v tomto termínu podávat připomín‑
ky také. Na úřední desky bylo vyvěšeno 23. 3. 
2016, připomínky lze tedy podávat do 21. 4. 
2016, tedy ještě cca 6 dní, pokud jste obdrže‑
li Odraz v termínu. Po vypořádání prvního 
kola připomínek nás za cca 2  měsíce čeká 

druhé kolo – veřejné projednání, jehož sou‑
částí bude veřejná prezentace a druhá mož‑
nost pro podání připomínek.

RP se týká území mezi ul. Lidickou a Na 
Panenské, změna spočívá v náhradě byto‑
vých domů podél ulice Lidické za podnika‑
telské objekty a v přeměně bytových domů 
uprostřed území v rodinné domky. Změna 
je iniciována investorem, panem Bláhou. 
V rámci změny dojde i k úpravě a narovná‑
ní některých „nepovedeností“, kterými RP 
zadaný paní starostkou celkem oplýval.
n Návrh zadání RP Solníky – u ZADÁNÍ 
RP je proces připomínek pouze jednokolo‑
vý, vyvěšeno bylo 22. 3. 2016, připomínky 
lze podávat do 20. 3. 2016. Jedná se o zadá‑
ní pro architekta, který bude následně 
zpracovávat vlastní regulační plán. Připo‑
mínky k  vlastnímu RP bude tedy ještě 
možné uplatnit ve dvoukolovém projedná‑
vání VLASTNÍHO RP.

Tento RP řeší zbytek území na Solní‑
kách, které je částečně vlastněno Ekospo‑
lem, částečně městem a  částečně jinými 
vlastníky. Na pozemcích by měla vznik‑
nout občanská infrastruktura (školka) 
a pár rodinných a bytových domů.
n Návrh zadání RP Horní Žalov – u ZA‑
DÁNÍ RP je proces připomínek pouze jed‑
nokolový, vyvěšeno bylo 22. 3. 2016, při‑
pomínky lze podávat do 20. 3. 2016. Jedná 
se opět o zadání pro architekta a připomín‑
ky k vlastnímu RP bude tedy ještě možné 
uplatnit ve dvoukolovém projednávání 
VLASTNÍHO RP.

RP řeší území bývalého objektu Barum, 
bývalé cihelny a stavebnin Renova, kde by 
měl vzniknout objekt tvořící jakési „cent‑
rum“ Žalova. Na ploše bývalé cihelny se 
jedná o zástavbu rodinnými a jedním ma‑
lým bytovým domem s  parkem, na ploše 
bývalého Barumu máme záměr společnos‑
ti Trigema vystavět tři VTP. Tři studie 

Práce na regulačních plánech nám opět trochu pokročily a je načase,  
abyste se do procesu jejich tvorby zapojili i vy, roztočtí občané.

Regulační plány

zajímavého koníčka, rozumí vesmíru, kvě‑
tinám, dějinám, lidskému tělu, psychologii 
a  dalším zajímavým oborům, bude mít 
možnost se podělit s těmi, kdo si rádi roz‑
šiřují své obzory.
n Bezbariérové nádraží
Začíná se blýskat na lepší časy. Po dvouleté 
snaze pokročilo jednání o výstavbě výtahů 
pro maminky s kočárky a cestující s ome‑
zenou pohybovou schopností na roztoc‑
kém nádraží. Vlastní projekt zabere možná 
i dva roky, ale ve svém úsilí nepolevím.
n Domov pro seniory
Aktivně se podílím na přípravách k vybu‑
dování domu pro seniory. V Solníkách je 

jedna z mála posledních vhodných parcel 
v majetku města. Součástí domova pro se‑
niory by měly být i  ordinace pro lékaře. 
Tento rozsáhlý projekt je náročný, jeho 
uskutečnění je reálné až v  příštím voleb‑
ním období. Hlavním problémem bude fi‑
nancování.
n Nový pediatr v Roztokách
Rodiče dlouhodobě a oprávněně volají po 
stabilním dětském lékaři. Mým cílem je, 
aby zde byl konečně perspektivní pediatr 
s vlastní praxí. Věřím, že se to v dohledné 
době podaří, některé kroky jsme s kolegou 
místostarostou Tomášem Novotným již 
učinili.

Do mé agendy místostarostky dále spadají 
dotace a bytový fond, dětská hřiště a vzta‑
hy s naším partnerským městem Skawina. 
Také se s vámi budu každý měsíc setkávat 
na stránkách Odrazu.

Závěrem stručné rekapitulace bych chtěla 
upřímně poděkovat bývalému místostarostovi 
Jaroslavu Hukovi. Na jeho pilnou a svědomi‑
tou práci ráda v mnoha aspektech naváži.  l
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ALTERNATIVNÍ NAPOJENÍ
OD ULICE PŘÍLEPSKÉ

ALTERNATIVNÍ  NAPOJENÍ

OD  UL ICE  PŘEMYSLOVSKÉ
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AREÁL  VTP
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OBJEKTY
OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
PARKOVACÍ PLOCHY
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POZEMKY - VLASTNÍK MĚSTO
POZEMKY NAVRHOVANÉ PRO VTP
POZEMKY - VLASTNÍK HYPOS PLUS
POZEMKY - VLASTNÍK R.JANDOVÁ
HRANICE ÚZEMÍ JEDNOTLIVÝCH INVESTORŮ

POZEMKY - VLASTNÍK MĚSTO
POZEMKY NAVRHOVANÉ PRO VTP
POZEMKY - VLASTNÍK HYPOS PLUS
POZEMKY - VLASTNÍK R.JANDOVÁ
HRANICE ÚZEMÍ JEDNOTLIVÝCH INVESTORŮ

ZÁSTAVBA ÚZEMÍ PŘI ULICI ZA CIHELNOU - OVĚŘOVACÍ STUDIE
ROZTOKY HORNÍ ŽALOV

ZMĚNA 01/2016

Marie Šlancarová 
místostarostka
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n Dne 30. 4. 2016 končí splatnost poplat-
ků za psy na rok 2016.
Poplatek za jednoho psa na rok 2016 je ve 
výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa, jehož 
držitel pobírá důchod.
Poplatek za psa se platí od věku tří měsíců 
psa, povinnost přihlásit psa je do 15  dnů 
od pořízení.
n Dne 31. 5. 2016 končí splatnost poplat-
ku za svoz odpadů na rok 2016.
Poplatek za svoz odpadů má povinnost hra‑
dit každý občan do 75 let s trvalým pobytem 
na území obce. Dále cizinci s  pobytem na 
území obce a osoby mající ve vlastnictví ne‑
movitost, ve které není nikdo trvale hlášen, 
ale která je užívána. Poplatek na rok 2016 je 
ve výši 600 Kč na osobu. Od poplatku je 
osvobozeno třetí a každé další nezletilé dítě 
v rodině a dále se částečně osvobozuje od po‑
platku občan, který se více než 6 měsíců zdr‑
žuje mimo území města a splňuje podmínky 
pro osvobození dle vyhlášky č. 5/2015 Města 
Roztoky. Od poplatků je možné osvobodit 
i občana, který prokáže, že poplatek za svoz 
odpadů hradí v místě přechodného bydliště.

Poplatky je možné hradit hotově v poklad‑
ně Městského úřadu Roztoky (v  době po‑
kladních hodin), nebo převodem na účet.

n Pokladní hodiny:
pondělí 8.00–18.00
úterý  8.00–12.00
středa  8.00–18.00
čtvrtek  8.00–12.00
pátek  8.00–12.00

Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Čes-
ká spořitelna, pobočka Roztoky.

Při platbě na účet je třeba vždy uvádět 
variabilní symbol, aby bylo možné plat-
bu identifikovat. U  plateb za odpady je 
variabilním symbolem číslo popisné, 
rok, měsíc a  den narození (příklad: da-
tum narození 6. 12. 1951 a číslo popisné 
78 – variabilní symbol bude 0078511206).

V případě, že budete hradit poplatek za 
více osob jedním příkazem, do poznámky 
pro příjemce vždy uvádějte jména všech 
osob, za které poplatek hradíte. Poplatky za 
více osob, u kterých nebude možné poplat‑
níky identifikovat, budou vráceny zpět na 
účet, ze kterého byly zaslány.

n Označování nádob na odpady (popelnic)
Dnem 31. 5. 2016 končí svoz popelnic 
(kontejnerů) označených nálepkou s  ro‑
kem 2015.

Od 1. 6. 2016 budou vyváženy pouze po‑
pelnice označené nálepkou s rokem 2016. 
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ – 
při platbě v hotovosti, nebo na odboru fi‑
nancí – při platbě převodem. Pro urychlení 
procesu kontroly úhrady poplatku prosím 
vezměte s  sebou doklad o  zaplacení. Ná‑
lepku je potřeba si vyzvednout osobně, pří‑
padně je možné si požádat o  její zaslání 
poštou. O zaslání nálepky je možné požá‑
dat telefonicky na číslech: 220  400  237, 
220 400 219 a 220 400 239.

Nálepkou musí být označeny všechny 
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma ná‑
dob na bio odpad. Povinnost označit nádo‑
bu nálepkou platí i pro osoby osvobozené 
od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou záro‑
veň kontrolovat obsah popelnic a popelni‑
ce s nevhodným odpadem nebudou vyvá‑
ženy.

V  případě jakýchkoli dotazů týkajících 
se místních poplatků můžete kontaktovat 
odbor financí na telefonních číslech: 
220 400 239, 220 400 237 nebo 220 400 219.

Pro dotazy týkající se svozu odpadů mů‑
žete kontaktovat Ing.  Zemana na telefon‑
ním čísle: 220 400 217.  l

Za odbor financí
Dita Walterová

Na četné žádosti opakovaně upozorňujeme na splatnost místních poplatků 
na rok 2016 a sdělujeme informace potřebné k uskutečnění platby míst-
ních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

v příloze RP jsou jen ilustrativní a rozhod‑
ně nejsou pro tvorbu RP závazné, jak vy‑
plývá z textu.

Při psaní připomínek mějte, prosím, na 
paměti, že nevymýšlíme cosi od základu, 
ale pouze upřesňujeme záměry, které byly 
definovány územním plánem z roku 1995 
(bohužel poměrně velkorysým). Pro tvor‑
bu regulačního plánu máme tedy dány po‑
měrně přísné mantinely, ze kterých se ne‑
můžeme odchýlit. V  textu předkládaných 
regulačních plánů jsou možnosti dané 
územními plánu poměrně podrobně po‑
psány – doporučuji před psaním připomí‑
nek pročíst.

Vaše připomínky musí být též „vypořáda‑
telné“ – co to znamená? Musí být kon‑
struktivní – připomínka typu „je to celé 
moc velké a nelíbí se mi to“ se do textu za‑
dání ani RP zapracovat při nejlepší vůli 
nedá. Připomínky je třeba volit tak, aby 
vycházely z textu RP, tedy například „poža‑
dujeme omezit výšku objektů na pozem‑
cích… na… podlaží“, „požadujeme přidat 
průchod mezi pozemky… podle přilože‑
ného nákresu“ apod.

Zcela na konec musím ještě připome‑
nout, že RP není jen o velikosti a  rozloze 
staveb, ale též v nepodstatné řadě o nava‑
zující infrastruktuře, tedy inženýrských sí‑

tích a  komunikacích. Například realizace 
RP Horní Žalov bude podmíněna rekon‑
strukcí chodníku podél ulice Lidické, musí 
být vyřešen příjezd do lokality. Dále je tře‑
ba řešit vodovodní připojení a odkanalizo‑
vání atd. K  těmto věcem samozřejmě též 
můžete psát své podněty, každý nápad se 
cení.
Těšíme se na vaše konstruktivní připo‑
mínky.  l

Za tým tvůrců RP

Michal Hadraba
pověřený zastupitel  

pro tvorbu regulačních plánů

Úprava podmínek s  účinností od  17. 3. 
2016

Finanční dotaci poskytne Město Rozto‑
ky na  dopravu k  lékařům všem senio‑
rům s  trvalým pobytem v  Roztokách 
nad 65 let a všem držitelům průkazu pro 
zdravotně postižené (věk není omezen):

n ve výši 100 Kč na jednu jízdu k lékaři 
do Prahy a do Velkých Přílep na diabeto-
logii 
(na cestu k lékaři a zpět činí dotace 200 Kč)

n ve  výši 50 Kč na  jednu jízdu k  lékaři 
v Roztokách 
(na cestu k lékaři a zpět činí dotace 100 Kč)

Držitelé průkazu ZTP a  ZTP/P pak mají 
dopravu k lékaři po Roztokách zdarma. 

Dopravní službu senior taxi objedná-
vejte u pana Kuželky na telefonním čísle 
777 609 491.
 l

 Městský úřad Roztoky

 SENIOR TAXI – doprava seniorů nad 65 let a držitelů průkazů pro zdravotně postižené k lékaři
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Na Levém Hradci  
opravíme barokní branku
Během dubna bude probíhat oprava ba-
rokní branky levohradeckého hřbitova. 
Bude se tak dít pod dohledem pracov-
níků Národního památkového ústavu 
a podle jejich pokynů. I přes snahu 
dodavatele a obce se zřejmě nepodaří 
dokončit práce do konání Svatovojtěšské 
pouti. Prosíme v tomto smyslu o tole-
ranci a trpělivost. V den konání pouti 
bude místo upraveno a průchozí, stejně 
jako o víkendech. Je také možné použít 
průchodu přes nový hřbitov.  l

  Tomáš Novotný
místostarosta

n Dne 24. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Legií – pes umístěn do kotce MP, zjiš‑
těn majitel, pes mu předán v pořádku, pře‑
stupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 24. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Třešňovka – pes umístěn do  kotce 
OŽP, následujícího dne zjištěn majitel, pes 
mu byl předán v pořádku, přestupek vyře‑
šen v blokovém řízení.
n Dne 25. 2. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti zjištěna v  ulici Nádražní 
osoba ležící na chodníku – zjištěno, že oso‑
ba zakopla a  poranila si ruku, vyžádána 
rychlá lékařská pomoc. 
n Dne 27. 2. oznámen nález mobilního tele‑
fonu Nokia – telefon uložen na MP, téhož 
dne byl zjištěn majitel, dostavil se na  MP 
a nalezený mobilní telefon mu byl předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po‑
ctivému nálezci.
n Dne 28. 2. ve  večerních hodinách ozná‑
meno volné pobíhání psa po  prostranství 
v ulici Levohradecká s tím, že tento pes na‑
padá psa oznamovatele – na místě zjištěno, 
že pes, který napadal psa oznamovatele, 
a osoba, která tohoto psa doprovázela a ne‑
měla ho na vodítku, se na místě již nenachá‑
zejí, provedeno místní pátrání po podezřelé 
osobě a jejím psu s negativním výsledkem, 
zadokumentováno a šetřeno jako podezření 
z přestupku.
n Dne 29. 2. oznámeno napadení prodavače 
v  prodejně Zdravé výživy na  Tyršově ná‑
městí – na  místě v  pasáži přistižena silně 
podnapilá podezřelá osoba, která si nejprve 
koupila zboží, poté vnikla za  pult, kde 
do prodavače začala strkat a pokusila se ho 
zatlačit do kanceláře prodejny, k vyhrožová‑
ní ani ke zranění nedošlo, věc kvalifikována 
a šetřena jako podezření z přestupku proti 
občanskému soužití.

n Dne 1. 3. oznámena nalezená platební 
karta v ulici Kroupka  – vyrozuměna maji‑
telka a platební karta jí byla předána.
n Dne 2. 3. oznámen volně pobíhající pes 
rasy border kolie v ulici Obránců míru – pes 
umístěn do  záchytného kotce MP, vyrozu‑
měna majitelka, pes předán majitelce v po‑
řádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 6. 3. ve večerních hodinách oznáme‑
no narušení občanského soužití mezi ná‑
jemníky na  ubytovně – na  místě již klid, 
k napadení nedošlo, pouze hádka mezi spo‑
lubydlícími, věc kvalifikována a šetřena jako 
přestupek proti občanskému soužití.
n Dne 10. 3. oznámeno, že v prostoru dětské‑
ho hřiště na  Obránců míru má docházet 
k vyhrožování ze strany dvou mladíků sku‑
pince nezletilých dívek – výjezd na  místo, 
dalším šetřením zjištěny podezřelé osoby, 
které byly předány hlídce PČR Libčice, 
na místo též policisté skupiny kriminální po‑
licie a vyšetřování PČR Praha‑venkov, kteří si 
na  místě věc převzali. (Prosíme případné 
svědky této události, kteří by mohli přispět 
k  jejímu objasnění, aby se přihlásili na  MP 
Roztoky, popřípadě přímo na Obvodní od‑
dělení PČR Libčice, tel. 974 882 730.)
n Dne 10. 3. ve večerních hodinách oznámeno 
napadení mezi druhem a družkou – na místě 
se nacházel pouze oznamovatel, provedeným 
šetřením na místě bylo zjištěno, že jeho družka 
ho po  slovní rozepři fyzicky napadla a  poté 
z domu odešla, ke zranění nedošlo, věc kvalifi‑
kována a šetřena jako podezření z návrhového 
přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 13. 3. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti kontrolován v ulici Masary‑
kova řidič vozidla tov. zn. Renault Scenic – při 
kontrole zjištěno, že řidič vozidla požil před 
jízdou alkohol, na místo hlídka PČR Libči‑
ce, která si věc převzala.

n Dne 16. 3. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici U  Zastávky – proveden odchyt psa, 
zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, 
věc kvalifikována a  šetřena jako podezření 
z přestupku, vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 17. 3. ve večerních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti nalezen v prostoru želez‑
niční stanice Roztoky‑Žalov svazek klíčů –  
uloženy na  MP, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky. 
n Dne 21. 3. oznámeno, že v ulici Masaryko‑
va došlo k  poškození dvou zaparkovaných 
vozidel projíždějícím vozidlem tov. zn. Mer‑
cedes – viník z místa nehody ujel, provede‑
ným pátráním nalezeno vozidlo, kterým 
bylo způsobeno poškození zaparkovaných 
vozidel, na místo vyžádáni policisté skupiny 
dopravních nehod PČR, kteří si po  svém 
příjezdu věc převzali. 
n Dne 22. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
na  volně přístupném pozemku odstavený 
vrak vozidla bez registračních značek – zado‑
kumentováno, vylepena výzva k  odstranění 
vraku, provedeno šetření ke zjištění majitele, 
oznámeno OSRMŽP MÚ Ro. 
n Dne 24. 3. oznámen volně pobíhající pes 
po Tyršově náměstí s tím, že napadl jiného 
psa rasy kokršpaněl – provedeným šetřením 
zjištěn pes, který se volně pohyboval po Tyr‑
šově nám., tohoto psa již měla osoba za něj 
v té době odpovědná na vodítku, tato osoba 
se doznala, že při venčení pes utekl, věc kva‑
lifikována a  šetřena jako podezření z  pře‑
stupku, vyřešeno v blokovém řízení. 
n Dne 24. 3. oznámen nález svazku klíčů 
na Tyršově náměstí – uložen na MP Rozto‑
ky, zveřejněno na webových stránkách měs‑
ta Roztoky a MP Roztoky. 
n Dne 25. 3. oznámeno, že na pozemek opuš‑
těné vily v ulici Tiché údolí vnikli čtyři mladíci 
a rozbíjejí okna – podezřelé nezletilé osoby za‑
drženy, k  poškození se doznaly, do  objektu 
opuštěné vily nevnikly, věc kvalifikována a šet‑
řena jako podezření z přestupku proti majetku.

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti  
Městské policie Roztoky, a to za období od 24. 2. do 29. 3. 2016:

Děkuji pánům z Technických služeb za so‑
lidní výkony během zimy, při čištění náletů 
vedle levohradeckého hřbitova i při neleh‑
ké údržbě našich ulic a silnic, za ochotnou 
spolupráci se spolky pořádajícími všemož‑
né podniky i  při zajišťování akcí měst‑
ských. Díky jim i  za zametání a  uklízení 
míst, kde jsou v obci privátní ploty či vrata, 
pravda malebně porostlé břečťanem i jiný‑
mi popínavkami, ale listí a  další humus 
pod nimi čeká jen a jen na naše technické 
služby. Během dubna čeká TS oprava ně‑
kterých místních komunikací i dodláždění 

vstupů před několika brankami v Palacho‑
vě ulici. Absence dlažby v  těchto místech 
jaksi nevadila projektantovi, stavebnímu 
dozoru ani přebírajícímu stavby. Za to je 
třeba se spoluobčanům omluvit a požádat 
je ještě o trpělivost.

Technické služby budou spolupracovat 
také při dalších úpravách Levého Hradce 
a  výsadbě nových jehličnanů na Školním 
náměstí – a to jsem vyjmenoval jen část je‑
jich záběru.  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Úklid, opravy, dlažba, zeleň… Technické služby se nenudí
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Stanovené zastávky pro mobilní sběry  
komunálních odpadů s časy
Zastávka Čas
1)  U trafiky „Žalov“ 8.00–8.35 hod.
2)  Ul. U Školky – rozcestí na Žalov 8.40–9.00 hod.
3)  Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici 9.05–9.40 hod.
4)  U Rybníčku – ul. Smetanova 9.45–10.20 hod.
5)  Před samoobsluhou „Sádlo“ – čp.1036 v Lidické ulici 10.25–11.00 hod.
6)  Ul. Nad Vinicemi 11.05–11.40 hod.
7)  Před sokolovnou 11.45–12.20 hod.
8)  U samoobsluhy „Blažek“ – čp.1379 v Havlíčkově ulici 12.25–13.00 hod.
9)  Ul. Obránců míru – u paneláků 13.05–13.40 hod.
10)  Ul. Třebízského – u garáží 13.45–14.20 hod.
11)  Nad Čakovem – u ZUŠ 14.25–15.00 hod.
12)  Na parkovišti před VÚAB 15.05–15.15 hod.
13)  U parkoviště „Koruna“ 15.20–15.35 hod.
14)  Bytové domy Solníky I 15.40–15.55 hod.
15)  Na Panenské I – u vjezdu do areálu 16.00–16.15 hod.
16)  Na Panenské II 16.20–16.35 hod.
17)  Na Dubečnici 16.40–16.55 hod.
18)  Ul. Lederova 17.00–17.15 hod.

Provozní doba sběrného dvora:
	 duben–říjen	 listopad–březen

PO: 9.00–11.00 hod. a 13.00–17.00 hod. 9.00–11.00 hod. a 13.00–1600 hod.

ÚT: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.  10.00–11.00 hod. a14.00–15.00 hod.

ST: 9.00–11.00 hod. a 13.00–18.00 hod. 9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.

ČT: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod. 10.00–11.00 hod. a14.00–15.00 hod.

PÁ: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod. 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.

SO: 8.00–13.00 hod. 8.00–13.00 hod.

  (každá třetí sobota v měsíci)

NE: zavřeno zavřeno 

 Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.  l

n Svoz objemného a nebezpeč‑
ného odpadu bude proveden ve 
dnech 9. 4. a 8. 10. 2016.
n Svoz kompostovatelného odpa‑
du bude proveden ve dnech 12. 3., 
2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 18. 6., 
16. 7., 13. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 
29. 10., 12. 11. a 26. 11. 2016.
n Svoz železného šrotu proběh‑
ne v termínech:
Sběrná oblast č. 1: 11. 4. a 5. 9. 2016
Sběrná oblast č. 2: 18. 4. a 12. 9. 2016
Ke shromažďování kovu (želez‑
ného šrotu) lze využít chodník 

před nemovitostí, ze které kov 
pochází, a to nejdéle 2 dny před 
vyhlášeným sběrným dnem.
Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr 
kovu (železného šrotu) patří 
oblast od Hálkovy ulice vý‑
chodně, tj. převážná část katas‑
trálního území Roztoky.
Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr 
kovu (železného šrotu) patří 
oblast od Hálkovy ulice západ‑
ně, tj. celé katastrální území Ža‑
lov a  nejzápadnější část k. ú. 
Roztoky.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních 
odpadů v roce 2016

n Dne 27. 3. oznámen nález svaz‑
ku klíčů na schodech v serpenti‑
ně – svazek klíčů uložen na MP, 
zveřejněno na webových strán‑
kách města Roztoky a MP Roz‑
toky.
Aktuální zprávy z  činnosti MP 
Roztoky můžete nalézt na webo-
vých stránkách MP Roztoky, 
a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem 
mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se 
prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na  Obvodní 
oddělení policie ČR Libčice (tel. 
974 882 730 nebo 974 882 731), 
nebo na Městskou policii Rozto‑
ky (tel. 602  666  458 nebo 
220  910  468, popřípadě e‑mail: 
info@mproztoky.cz). Děkujeme 
předem za spolupráci.  l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

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 pátek 29. dubna 2016  
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
71. VÝROČÍ KONCE 

DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY,

která se koná 
ve čtvrtek 5. května 2016 

v 11.00 hodin na Školním náměstí 
položením květin u památníku padlých

 a v 11.30 hodin v Žalově  
na Levohradeckém náměstí.

Srdečně zveme všechny občany.

Jan Jakob v. r. 
starosta
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TÉMA MĚSÍCE

Atmosféra v sále byla dosti „hustá“, což neby‑
lo jen špatným větráním v sále. Po úvodním 
představení projektu, tentokrát mnohem 
profesionálnějším než na lednovém jednání 
zastupitelstva, se rozvinula čilá diskuse s po‑
měrně ostře formulovanými otázkami zá‑
stupcům investora i týmu architektů.

Šest, nebo osm podlaží, 
to je otázka…
Poněkud kuriózní byla debata o  tom, zda 
dvojdomy u úpatí svahu budou mít 6 nebo  
8 podlaží. Zatímco pan architekt pevně se‑
trvával na stanovisku, že podlaží bude jen 
šest, veřejnost správně pochopila, že se 
z Nádražní ulice pohledově uplatní i dvě tzv. 
podzemní podlaží parteru, která budou 
podzemními jen ve vztahu ke svahu, nikoli 
směrem do Nádražní. Právě požadavek na 
snížení výšky těchto domů byl veřejností 
a některými zastupiteli nejvýrazněji akcen‑
tován a  je i  hlavním argumentem petice 
proti současnému návrhu. „Navržená výška 
staveb a  rozsah zastavění pozemku… dosa-
hující na jižní straně a  v  zadních partiích 
osmi podlaží“ je také hlavním důvodem 
opakovaného nesouhlasného vyjádření od‑
boru územního plánování MÚ Černošice 
(z  22. 12. 2015) v  této věci (rozdíl úrovně 
terénu a stavby je podle projektu 29,55 m). 
Naproti tomu zmíněný orgán státní správy 
dosti nepochopitelně přistoupil na argu‑
mentaci investora, že „změna původní funk-
ce výrobního areálu na bydlení povede ke 
zlepšení života v  této části města“. Přitom 
posledních 60  let (do vrácení v  restituci) 
sloužil areál jen jako skladiště penicilinky. 

V  prvním negativním vyjádření z  23. 9. 
2015 ještě MÚ Černošice uvádí, že „při ka-
pacitě 125 bytových jednotek a počtu obyva-
tel cca 300 lidí… bude v daných stísněných 
podmínkách s  přilehlou ulicí… překročena 
přirozená nebo únosná kapacita pozemku 
a okolní veřejné infrastruktury“. Přitom kro‑
mě snížení počtu bytů o 3 k žádné změně 
projektu nedošlo.

Dopravní situace se 
zlepší, nebo zhorší?
Za vstřícné lze považovat vyjádření investo‑
ra, že je připraven snížit počet bytů, ovšem 
při zachované zastavěné ploše. Nižší počet 
bytů by samozřejmě generoval nižší počet 
aut, a právě dopravní situace v Nádražní, ale 
nejen v ní, je druhým neuralgickým bodem 
výstavby bytového souboru. Přestože byly 
zpracovány dvě dopravní studie, které ne‑
nalezly v současné ani budoucí hustotě do‑
pravy žádný problém, každému, kdo zejmé‑
na v  ranní špičce tímto místem projíždí 
sněrem do Prahy, je jasné, že si výstavbou 
bytového souboru zaděláváme na velký pro‑
blém, který nevyřeší ani rozšíření Nádražní 
o  jeden jízdní pruh. Potlesk přítomných 
vyvolala (řečnická) nabídka zastupitele 
M. Matase, aby se s ním investor ráno svezl 
veřejnou dopravou do Prahy, a tak pochopil 
reálnou situaci v dopravě. Naproti tomu při‑
pomínka investora, že majitelé bytů zřejmě 
nebudou veřejnou dopravu využívat, se ne‑
setkala s  velkým pochopením. Není také 
bez zajímavosti, že zatímco v prvním vyjád‑
ření ze září 2015 odbor územního plánová‑
ní MÚ Černošice namítá, že „vjezdová ko-

munikace v místě napojení do ulice Nádražní 
nevyhoví požadavkům na rozhledové para-
metry“, v následném z prosince 2015 již ak‑
ceptuje posouzení PUDIS, a. s., že křižo‑
vatka s odbočovacími pruhy „vyhovuje i po 
20 letech provozu s dostatečnou rezervou“.

Zástupce investora nepřímo slíbil, že se 
bude dále zabývat otázkou počtu parkova‑
cích míst v areálu, protože stále neodpoví‑
dá stupni automobilismu ve městě.

Technické normy 
a kvalita bydlení
Investor i architekti museli vyslechnout i ná‑
zory veřejnosti na (nedostatečnou) míru 
oslunění bytů v nižších podlažích a malé od‑
stupy mezi jednotlivými bytovými objekty, 
což snižuje pocit intimity bydlení. K  tomu 
autoři projektu uvedli, že vše splňuje přísluš‑
né technické normy, když např. u oslunění je 
určující výše slunce v  den jarní rovnoden‑
nosti. To lze naopak laicky interpretovat i tak, 
že po celé dobu zimní období nemusí být 
norma splněna. Jak ovšem může vypadat 
v praxi „splnění norem“ se může čtenář pře‑
svědčit například v novém sídlišti Podbaba, 
které připomíná spíše „čínskou čtvrť“.

Závěru prezentace dominovala zejména 
otázka, jaký bude další postup po negativ‑
ním vyjádření MÚ Černošice. Investor cel‑
kem suverénně potvrdil, že na realizaci zá‑
měru nemá toto vyjádření žádný praktický 
dopad (neb se nejedná o závazné stanovis‑
ko z  hlediska zákona č. 500/2004 Sb.). 
O  věci autonomně rozhodne místně pří‑
slušný stavební úřad, coby orgán státní 
správy, resp. zákonnými pravomocemi ob‑
dařený samostatný referent SÚ, jemuž je 
tato věc přidělena. Není bez zajímavosti, že 
nikdo ze SÚ Roztoky nebyl této veřejné 
prezentaci přítomen.  l

Dne 15. března 2016 se v nové sborovně školy uskutečnila veřejná prezen-
tace investorského záměru Bytový soubor Roztoky společnosti Nádražní 23,  
s. r. o. Podle poslední varianty projektu se jedná o výstavbu 122 bytů na 
místě bývalého továrního objektu v Nádražní ulici. Přestože bylo o datu 
prezentace rozhodnuto na poslední chvíli a měla minimální propagaci, přišlo 
asi 40 občanů plus 12 zastupitelů včetně obou místostarostů a pana staros-
ty, který slyšení moderoval.

Husto při prezentaci Nádražní

Stanislav Boloňský

SOUČASNOST BUDOUCNOST?
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Nespočítal jsem přítomné na jednání, ale 
odhaduji, že se na prezentaci dostavilo ke 
stovce lidí. Diskuse se zúčastnilo (podle 
mých poznámek, které nemusí být úplně 
přesné) 18 občanů, z toho 16 kriticky. Bližší 
pohled ukázal, že 6 z těchto občanů tvořily 
rodinné dvojice a  3 diskutující zastupovali 
Stranu zelených, která od počátku považuje 
projekt za nepřijatelný, zejména pokud se 
týká jeho rozsahu. V tomto výčtu nejsou za‑
hrnuty osoby, které prezentovaly projekt, 
investor, ani pan starosta, který prezentaci 
moderoval. Ti z  našich spoluobčanů, kteří 
situaci v oblasti investic sledují, jistě zazna‑
menali, že doba se poněkud změnila a  in‑
vestoři – vlastníci pozemků prosazují svá 
vlastnická práva všemi prostředky, které jim 
náš právní řád umožňuje. Neplatí, že by 
město mělo nad těmito pozemky právo veta 
k  výstavbě, pokud investor splní všechny 
zákony a předpisy. Je ovšem účastníkem sta‑
vebního řízení. V  tomto smyslu je město 
aktivní a  dosáhlo při jednáních s  investo‑
rem (společnost Nádražní 23) od roku 2011, 
kdy byl projekt předložen k  projednání, 
řadu úprav tohoto záměru. Zejména od 
podzimu 2012, kdy zastupitelstvo města 
rozhodlo o pořízení regulačního plánu pro 
lokalitu Nádražní. Právě konstruktivní vý‑
sledky jednání v roce 2013 byly příčinou, že 
zpracování regulačního plánu nebylo zadá‑
no, přestože pro pořízení regulačního plánu 
bylo platné usnesení zastupitelstva města 

a  byl jmenován pověřený zastupitel. Výčet 
hlavních změn publikoval již v Odrazu pan 
starosta v minulosti.

Opuštěné trosky nebo 
nový bytový komplex
Hlavní námitkou proti výstavbě v Nádraž‑
ní je podle mínění řady občanů příliš velký 
rozsah výstavby, jež zejména zhorší do‑
pravní situaci a  zatíží město, kterému nic 
nepřinese. V  této souvislosti je potřeba 
brát v  úvahu vyjádření investora, že další 
zmenšení výstavby pro něj není možné a že 
je ochoten zvážit velikost, to je počet bytů, 
které v novém areálu vzniknou. Pokud by 
však byly dodrženy dohody mezi městem 
a  investorem, nemohu souhlasit s  tím, že 
realizace projektu městu nic nepřinese. Lo‑
kalita je opuštěná průmyslová stavba, dnes 
prakticky demolovaná. Jde tedy o  typický 
brownfield, na jejichž revitalizaci mnohá 
města poskytují dotace. Využití prostoru 
navíc nezabírá novou ornou půdu, jako je 
tomu u většiny jiných rozvojových projek‑
tů v našem kraji i celé republice. Podle in‑
formace, kterou jsem si vyžádal, se budou 
náklady na sanaci blížit 10 milionům ko‑
run. Zvýšené náklady chtějí nějakým způ‑
sobem podnikatelé pokrýt. Dále pro struč‑
nost uvádím pouze výčet toho, co považuji 
za přínos pro město:
n Areál po desetiletí zpustlý hyzdí vstupní 
ulici do města a  chůze kolem této mrtvé 
zóny je nejen nepříjemná, ale není ani zce‑
la bezpečná.
n Dopravní situace v Nádražní ulici není 
dnes uspokojivá, zejména v době ranních 
a odpoledních špiček, kdy jezdí více auto‑
busů. Posunutí a vytvoření nástupních ost‑
růvků pro autobusy, které se zavazuje ve 
smlouvě investor vybudovat, by situaci vý‑
razně zlepšilo, nejen co se týká průjezd‑
nosti, ale hlavně bezpečnosti provozu.
n V areálu je městu nabízen divadelní sál 
pro divadélko Kvítko za poměrně výhod‑
nou cenu.
n Ve stejném objektu má být i školka pro 
25 dětí. Překvapivě právě proti školce se po‑
stavil zástupce Strany zelených. Doporučoval 
rozšířit některou ze školek v horních Rozto‑
kách, poukazoval na méně rentabilní provoz 

takto malého zařízení (což je oprávněná ná‑
mitka). Naproti tomu město doposud vznik 
školičky prosazovalo, a to z následujících dů‑
vodů: omezí se vyjíždění maminek z areálu 
s dětmi do a ze školky (zejména do horních 
Roztok). Malá zařízení jsou pro děti intim‑
nější a blízkost domova je pro ně přínosem.
n Zlepší se průchod pro pěší do horní čás-
ti Roztok pěšinou, které se říká Myší díra 
(rekonstrukce), a  navrhovanou další ces‑
tou pro pěší nad serpentinou.
n V areálu budou kancelářské a obchodní 
prostory, které spolu s větším počtem zá‑
kazníků dávají naději, že alespoň něco si 
obyvatelé dolních Roztok budou moci 
koupit bez cesty do nákupních zón.
n Zanedbatelný není ani daňový přínos. 
Podle oficiálních odhadů publikovaných na 
ČT 1 je příjem na 1 občana přibližně 10 000 ko‑
run v závislosti na dalších faktorech, zejména 
rozloze města, počtu žáků ZŠ apod. Dovedu 
si představit ostrý nesouhlas některých od‑
půrců projektu, kteří budou namítat, že tento 
pakatel nevyváží ústrky, které budou muset 
strpět, ale v této souvislosti si musíme uvědo‑
mit, že Roztoky se rozvinuly a svůj charakter 
získaly na konci 19. století vlivem develope‑
rů. Příchod nových obyvatel dnes ovlivňuje 
okolí nejen Prahy, ale všech velkých měst. 
Myslím, že v  současnosti převážnou část 
obyvatel našeho města tvoří lidé, kteří sem 
přišli za prací nebo z  různých důvodů z  ji‑
ných míst republiky. Zdá se mi proto trochu 
neetické říci novým příchozím: „Už nám sem 
nelezte, my jsme tu byli dřív.“
n Pokud se týká dopravního zatížení, to 
bude nepochybně stoupat, ale právě u  to‑
hoto projektu je reálné, že část obyvatel 
bude využívat MHD, zejména vlak, proto‑
že umístění bytových domů v blízkosti ná‑
draží je přímo exkluzivní.

Na závěr si dovolím ještě poznámku. Ke 
konci prezentace zazněl také příspěvek, že 
lidi se bojí vyjádřit svůj názor k projektům 
výstavby ve městě, že vzniká atmosféra 
strachu. Musím s  tím souhlasit. Vyjádřit 
veřejně podporu projektu Nádražní nebo 
i jinému stojí hodně odvahy. Mohu potvr‑
dit z  vlastní zkušenosti, jaká jména jsem 
dostal, jak se na mě někteří lidé tváří, co mi 
přisuzují jen za to, že jsem projevil svůj ná‑
zor. Přitom si nejsem jistý, jestli moji od‑
půrci zastávají postoj většiny občanů Roz‑
tok. Nemělo by to být, a  sám musím 
přiznat, že na některá prohlášení reaguji 
„bouřlivě až alergicky“, ale demokracii se 
zkrátka musíme učit.  l

Martin Štifter
radní

Na veřejném projednávání projektu výstavby komplexu v Nádražní ulici, 
jež proběhlo 15. 3. v budově základní školy, zazněly připomínky občanů, 
které vyjadřovaly vesměs obavy z plánované výstavby a odmítavé sta-
novisko k chystanému projektu i navrhované smlouvě mezi investorem 
a městem. Nicméně prezentace byla velmi užitečná a těm, kteří byli ochot-
ni naslouchat, přinesla nejen informace o tom, jak je projekt zpracován, ale 
i o pohledu investora.

Výstavba v Nádražní ulici má nejen zápory

Dosažené změny projektu po 
jednáních města s investorem:
n výška budov – snížení o dvě pod-
laží fronty budov do ulice a všech 
ostatních o 1 podlaží, nejvyšší úroveň 
budov je limitována výškou bývalé 
zástavby

n snížení počtu bytů i zastavěné plochy

n navýšení parkovacích stání o 20, 
projednává se další navýšení

n rozšíření vozovky na úkor investora, 
vytvoření odbočovacího pruhu a záli-
vů pro autobusy

n vznik mateřské školky pro 25 dětí

n postavení prostor pro divadélko 
Kvítko
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Většina televizních diváků, kteří sledovali předávání cen Český lev, asi netuší, že jeden z oceněných umělců  
pochází z Roztok. Přinášíme s ním rozhovor o jeho práci, o vztahu k Roztokům a o vzpomínkách na ně.

Rád bych zůstal Evropanem

Jaké to je, stát TAM, vidět v  auditoriu 
všechny ty slavné tváře a tušit, že z obra-
zovky se dívají statisíce či miliony dalších 
včetně rodičů, manželky, kamarádů?
Výhoda je, že do hlediště člověk v  tu chvíli 
vlastně moc nevidí, takže známé tváře až 
tak neznervózňují. Nejhorší to bylo asi těsně 
před vyhlášením – to jsem byl, přiznávám, 
hodně nesvůj.
Pak asi zafungoval adrenalin a už jsem si to 
tak nebral. Zpátky utéct nejde – tak nezbý-
valo než to nějak zvládnout.
Ale zase takové miliony na předávání Čes-
kých lvů myslím nekoukají…

Co lvíčkovi v  kuželu vlastně předchází? 
Co musí (stále ještě) mladý muž podnik-
nout, aby na něj dosáhl? Co se musí stát, 
aby byla výprava pohádky na Lva nomi-
nována?
To byla vysloveně souhra náhod. Spolupra-
coval jsem předtím na několika pohádkách 
s  Tomášem Krejčím, producentem, a  ten 
mne navrhl jako výtvarníka Alici Nellis.
Později z projektu odstoupil, ale já jsem tam 
v roli výtvarníka už zůstal. Ale nevím, co by 
se dalo podniknout jiného než snažit se udě-
lat práci co nejlépe. Ostatní je už ve hvězdách.
Musí se sejít dobrý scénář, režie, kamera, 
herci… Protože jinak by i ta výtvarná strán-
ka měla menší šance zaujmout.

Je s tímhle prestižním titulem spojen ješ-
tě nějaký – novořečí řečeno – benefit? 
Nemyslím snad ani finanční, ale otevírá 
soška dveře k  dalším zakázkám, nabíd-
kám od producentů?
Takhle přímý efekt to určitě nemá. To mož-
ná v Americe Oscar.
Myslím, že to funguje opravdu spíše jako 
prestižní záležitost.
Když budu podepsaný pod nějakým projek-
tem, žádostí a  podobně, může ocenění se-
hrát svou roli. Nebude to třeba tak anonym-
ní. Ale to se asi zeptej za pár let – to se 
teprve uvidí.

Vraťme se v čase o pěkných pár let doza-
du. Spolupracoval jsi s bratry Formano-
vými a výsledky i tvé práce mohli opako-
vaně Roztočáci vidět takříkajíc na vodě, 
když k  nám Jitka Tichá Formanovu loď 
Tajemství pozvala. Jak to bylo?
Matějovi a  Petrovi jsem nejdříve pomáhal 
s vyřezáváním loutek pro jedno představení. 

Potom jsem s nimi několikrát jel s Boudou 
s ateliéry loutek… Pak se začal připravovat 
projekt lodi Tajemství, do kterého jsem se 
zapojil jako scénograf, následně jako lodník, 
technik, herec, nářečník. V případě cesty do 
Antverp i námořník…
S Matějem Formanem jsem výtvarně spolu-
pracoval na několika dalších projektech a – 
spolupracujeme dodnes.

Jaké jiné zajímavé počiny máš, Ondro, za 
sebou? A jaké plány před sebou?
V posledních letech jsem se začal trochu vy-
hýbat scénografii jak divadelní, tak filmové. 
Je to činnost značně neplánovatelná a časo-
vě i  psychicky náročná. Dokud jsou děti 
malé, tak se mi do toho moc nechce.

Ale začal jsem se s kamarády věnovat expo-
zicím, hlavně interaktivním – tam se člověk 
taky dost vyřádí, a grafice.
Připravujeme řadu vzdělávacích aplikací 
a v poslední době spolupracujeme s ESA na 
propagaci vesmírných témat ve školách. Ne-
nudím se.

Ondro, jsi Roztočák, resp. do roku 2005 
jsi byl. Jak často do našeho města jezdíš?
Roztočák jsem byl odmalička a asi navždy 
už trochu Roztočák zůstanu. Vždycky jsem 
to měl v Roztokách rád, mám tu rodiče a se-
stru. Pokud bych měl bydlet v Praze a v oko-
lí – tak zase jen v  Roztokách. V  poslední 
době se sem ale už moc nedostanu, což mě 
mrzí hlavně kvůli kamarádům.
V roce 2005 jsem se stal hrdým obyvatelem 
Horního Prysku, kde jsem koupil chalupu 
a plánoval tam bydlet. Nakonec se mi to ne-
podařilo trvale skloubit s prací.
Teď žijeme v Liberci a často dojíždím praco-
vat do Prahy. Ale stále jsem Horním Prysča-
nem.
Popravdě bych ale hlavně rád zůstal Evropa-
nem. Když tak poslouchám politiky, ale i ně-
které spoluobčany… Darmo mluvit.

Nemohu se nezeptat na tomíky. Dá se 
připustit, že před třiceti roky, někde 
v  hloubi lesů na Klučance, mezi týpky 
a stany na podsadě, při přípravě táboro-
vých divadelních představení či plnění 
(výtvarných) úkolů táborové hry, že tam 
někde se chuť a talent potkaly či probudi-
ly? Vyráběl jsi pro nás přebaly na oddílo-
vá CD, to už jsou devadesátá léta, řadě 
kamarádů jsi namaloval obrázky s námě-
ty z Hobita, nemluvě o portrétech členů 
habsburského arcirodu, kteří krášlí byt 
kladeče těchto otázek…
To trochu souvisí s  odpovědí na předchozí 
otázku. Většina mých nejlepších přátel po-
chází právě z turistického oddílu nebo z okru-
hu lidí nějak s oddílem provázaných. Asi ne-
budu přehánět, když řeknu, že oddíl tomíků 
měl na můj život vliv zásadní. Nakonec určitě 
i výtvarně: Hobita jsem poprvé objevil na tá-
boře a  Pána prstenů nám převyprávěla ve-
doucí Nika na několika výpravách.
A to byly knížky, které určitě formovaly můj 
pohled na svět.  l

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Novotný

Převzetí zapovězeno.

Ondřej Mašek
se narodil v roce 1972 
v Praze, od roku 1973 žil 
v Roztokách. Vystudoval 
Uměleckoprůmyslovou školu 
na Žižkově, obor řezbářství, 
následně scénografii na DAMU. Absol-
voval v roce 1996, o dva roky později 
začal spolupracovat s Divadlem bratří 
Formanů. Filmové scénografii se věnu-
je zhruba deset let.

Je ženatý, s manželkou Annou má dvě 
děti, Metoděje a Josefínku.

Letos v březnu získal spolu s kolegou 
Peterem Čaneckym, slovenským 
scénografem, Českého lva za výpravu 
k pohádce Alice Nellis Sedmero kr-
kavců.

Peter Čanecký a Ondřej Mašek s cenou Český lev
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Zaprvé to svědčí o tom, že celé zastupitel‑
stvo si je plně vědomo, co způsobilo před 
více než dvaceti lety až nepochopitelné 
„rozmáchnutí se“ tehdejšího zastupitelstva 
k  tak mohutnému zá boru zemědělské 
půdy v  lokalitách Solníky, Na Panenské 
a  Dubečnice. Jistě nelze upřít tehdejšímu 
vedení města ušlechtilé úmysly ve pro‑
spěch mladých roztockých spoluobčanů 
pro uspokojení jejich potřeb bydlení. Za‑
stupitelé tímto snad vnímají i potíže, které 
tehdejší rozhodnutí přineslo, přináší a ještě 
bude přinášet.

Druhým důvodem je skutečnost, že není 
možné zabírat další a další zemědělské po‑
zemky. Některé zdroje v loňském roce uvá‑
děly, že každý den přicházejí zemědělci 
v celé ČR v průměru o 6 ha půdy, jiné do‑
konce udávaly až 12 ha. Ať tak či tak, jsou 
to čísla alarmující. Zdá se, bohužel, že cel‑
kově ve společnosti není tento fakt jako 
alarmující přijímán. Nemění ho ani loňská 
neúroda způsobená tropickými teplotami 
a suchem, neboť stávající volný pohyb zbo‑
ží v Evropě to spotřebitelům nedává pocí‑
tit. Naštěstí. Zatím. Takže každý zachráně‑

ný hektar zemědělské půdy může brzy mít 
i „cenu zlata“.

V  této souvislosti je potěšitelné i  to, že 
pozemky jedné naší spoluobčanky, po řadu 
let ponechány zcela svému osudu, jsou 
v  současné době – jistě za cenu vysokých 
finančních nákladů – zbavovány mohutné‑
ho náletu, aby se na nich opět dalo hospo‑
dařit a sklízet.

Třetí důvod spatřuji v oblasti duchovní. 
Zemědělská půda v  sousedství Roztok 
a Žalova, resp. Levého Hradce, byla s nej‑
větší pravděpodobností obhospodařována 
už v době, která se váže k počátkům křes‑
ťanské levohradecké historie, a  vydávala 
úrodu. Domnívám se, že je to i historicky 
prokázáno. A proto, s jakou úctou vzhlíží‑
me k  Levému Hradci, měli bychom i  se 
stejnou úctou pohlížet na tuto půdu. Zdá 
se, že k tomu směřujeme.  l

Ing. Jan Beran
člen komise ŽP

V únorovém čísle Odrazu vyjádřil pan starosta v souvislosti 
s přípravou nového územního plánu potěšení nad skuteč-
ností, že v zastupitelstvu panuje všeobecná shoda v tom, že 
se oproti stávajícímu územnímu plánu nebudou rozšiřovat 
zastavitelné plochy. To je věc opravdu potěšitelná, a to z ně-
kolika důvodů.

K územnímu plánu

Stále se setkávám s  ostře formulovanými 
otázkami ze strany veřejnosti, které se týkají 
okolností prodeje polností v těchto lokalitách 
společnosti Ekospol, a. s. Mnoho těchto taza‑
telů stále setrvává v omylu, že předmětné po‑
zemky prodala developerovi obec. Skuteč‑
nost však byla úplně jiná a není proto od věci 
některá fakta připomenout.

Územní plán, který se připravoval v  le‑
tech 1991 až 1995 a navazoval na předcho‑
zí studie, nepočítal s budoucími možnými 
restitucemi a pole na Solníkách a částečně 
i na Dubečnici a na Panenské určil k bu‑
doucí bytové výstavbě. Záměr výstavby na 
Panenské I a na Panenské II měl i strategic‑
ký cíl zamezit realizaci dálničního obchva‑
tu Prahy přes toto území, což by způsobilo 
fatální rozetnutí města dálnicí na dvě části.

Koncem devadesátých let byly pozemky 
na Panenské vráceny v  restituci různým 
soukromým vlastníkům, z  nichž nejvý‑
znamnější byl pan Karel Vojtěchovský.

V červnu roku 2000 nabylo právní moci 
rozhodnutí Okresního úřadu Praha ‑západ, 
jímž byly další rozsáhlé roztocké polnos‑
ti – zejména na Solníkách, Dubečnici a na 
Ovčíně vráceny v  restituci Ing. Stanislavu 
Marešovi, exulantovi žijícímu v  Austrálii. 
Původně se jednalo i o vrácení areálu roz‑
tockého zámku, který do roku 1948 býval 

coby velkostatek rovněž majetkem rodiny 
Marešů. V tomto případě však k vydání ne‑
došlo, neboť stát v  průběhu svého „vlast‑
nictví“ významně do této nemovitosti in‑
vestoval a  zhodnotil ji. Pro přesnost je 
třeba dodat, že nejprve v  první polovině 
50. let způsobil nebo alespoň významně 
přispěl k její devastaci, a nebýt nadšenectví 
vlastivědců, asi by zde dnes roztocký zá‑
mek nestál (měl již demoliční výměr).

Pan Stanislav Mareš přijal rozhodnutí 
o  restituci s  velkým zadostiučiněním až 
dojetím (setkání s ním jsem byl na radnici 
přítomen) a  okamžitě vyhověl městu 
v tom, že mu odprodal z tohoto restituční‑
ho balíku strategicky velmi důležité po‑
zemky na Ovčíně (nám. 5. května). Díky 
tomu tam mohlo město postavit v  roce 
2003 Dům s pečovatelskou službou.

Mezitím zastupitelstvo města schválilo 
31. ledna 2001 tzv. Změnu č. 1 Územního 
plánu, která podstatně rozšířila zastavitel‑
né území na Dubečnici a  umožnila zde 
i intenzivnější výstavbu.

Osudový okamžik pak nastal o dva měsí‑
ce později, kdy smlouvou z 29. března 2001 
poněkud překvapivě St. Mareš veškerý zbý‑
vající roztocký majetek bez konzultace 
s městem prodal společnosti Ekospol, a. s. 
Zřejmě uzavření kupní smlouvy předcháze‑

la předběžná dohoda, neboť jak je uvedeno 
v kupní smlouvě, již v prosinci 2000 složil 
kupující nevratnou zálohu na kupní cenu 
(výše kupní ceny není známa).

Po podpisu kupní smlouvy následovaly 
další kroky velmi rychle. Vklad práva v ka‑
tastru nemovitostí byl zapsán již 17. 4. 2001, 
tedy za necelé tři týdny po podání smlouvy 
na katastrální úřad. Dne 22. 3. 2002 pak po‑
dala spol. Ekospol žádost na Stavební 
úřad Roztoky o územní rozhodnutí na vý‑
stavbu 1. etapy Solník (101 RD, 4 dvojdomy 
se 152 bytovými jednotkami + komunikace), 
které Stavební úřad vydal 2. 8. 2002. Běžela 
sice zákonná lhůta pro připomínky, ale osu‑
dově zasáhly srpnové povodně, kdy byly ná‑
hle zcela jiné starosti…

Restitucemi prakticky veškerých země‑
dělských pozemků a jejich následným pro‑
dejem po předchozí změně určení na sta‑
vební pozemky došlo nejen k  zásadní 
změně vlastnických vztahů, ale byla i  na‑
startována nová etapa dostavby Roztok 
coby satelitního města. Prodej polností na 
Solníkách a Dubečnici tuto radikální změ‑
nu ještě akceleroval. Byl to v historii obce 
zlom srovnatelný s poválečným znárodně‑
ním či pozemkovou reformou v roce 1919. 
Město Roztoky však bohužel z  něj vzešlo 
oslabeno, nikoli posíleno. Tento proces byl 
posléze završen vydáním pozemků druhé 
části roztockého velkostatku dědicům po 
Václavu Práškovi, včetně velkého i malého 
roztockého háje.  l

  Stanislav Boloňský

Osudový okamžik Roztok (před 15 lety)
Nové sídliště na Dubečnici, ale i dostavba Solník jsou stále předmětem 
vášnivých debat, které po rozsudku správního soudu, jenž pod sankcí zru-
šení stavební uzávěry uložil městu urychleně přijmout regulační plán pro 
Dubečnici, bezpochyby jen tak neskončí.
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Přečetl jsem si pozorně článek Anticharta 
a přiznal si, že autor má asi pravdu, když 
naši část zastupitelstva řadí mezi nedo‑
vtipné truhlíky. Nepochopil jsem totiž na 
první pokus jasně smysl tohoto článku. 
Jediné, co mi zřetelně evokoval poslední 
odstavec, byl známý dialog pánů Vos‑
kovce a Wericha Naše řeč (ze hry Golem 
17. 11. 1931). Vybavil se mi jednak tex‑
tem, kde Werich říká, že byl v Paříži, ale 
také „… já jsem byl i  v  Americe, všude, 
támhle i  tadydle jsem byl…“, tak i  obsa‑
hem „vystříhat se mnohému“ (ve velmi 
velké zkratce). Ten kus měl rád můj otec, 
mám ho rád i já, a jak je vidět, oslovil i T. 
Šalamona. Je to klasika. Je nadčasový. 
Nicméně po druhém čtení jsem došel 
k  názoru, že některá tvrzení autora jsou 

poněkud subjektivní, a považuji za nutné 
se k  nim vyjádřit, aby naši spoluobčané 
nebyli uvedeni v omyl. Předně si nemys‑
lím, že zastupitelstvo přijalo politickou 
deklaraci. Část zastupitelů vyjádřila svůj 
názor na poměrně důležitou událost, kte‑
rá se v  našem městě stala. Nešlo zde ani 
o vyjádření k řešení uprchlické krize, ale 
o nesouhlas s jejím zneužíváním v politi‑
ce a dalším jitřením situace, která je i tak 
značně složitá a vpravdě krizová. Nemohu 
mluvit za ostatní, ale k tomu, abych zvedl 
ruku, mě vedly trpké zkušenosti z historie 
naší (a nejen naší) země, kdy bezbřehý li‑
beralismus a dohady o tom, k čemu se kdo 
má nebo nemá vyjadřovat, vedly k nástu‑
pu totalitních režimů, ale i katastrofálních 
chyb, korupce a dalších negativních jevů. 

Redukce role zastupitelstva města na vý‑
čet, který ani plně nepokrývá náplň tech‑
nických služeb města, je skutečně humor‑
ný (koresponduje s  Golemem). Takové 
zastupitelstvo by snad potřeba nebylo. 
Město by mohl řídit ředitel, kterého by 
vybrala vítězná politická strana. No a to je 
moje vzpomínka na mládí, a to právě ne‑
chci. Nicméně autor Anticharty to vidí 
právě opačně. Proto jsem článku neporo‑
zuměl a  beru ho jako humor nebo jako 
inspiraci, aby se můj starý mozek rozhý‑
bal a  chápal nuance: zastupitelstvo smí 
jednat například o  čištění kanalizací, 
o  kalech, o  exkrementech (česky o  hov‑
nu), ale politiku ať neřeší, tu nechá osvíce‑
ným politickým stranám.  l

Martin Štifter

Roztocká Anticharta a inspirace

Na lednovém jednání zastupitelstva bylo 
mezi devatenácti usneseními přijato 
i  usnesení k  Pražské deklaraci, která byla 
vyhlášena Úsvitem s Blokem proti islámu 
v Roztokách 23. ledna letošního roku. Pro 
usnesení hlasovalo 13 zastupitelů, jeden 
hlasoval proti a čtyři se hlasování zdrželi. 
Zastupitelé se tak s převahou distancovali 
od zmíněné akce s vědomím, že demokra‑
cie není samozřejmá a že je nutné se bránit 
proti útokům na samotnou její podstatu. 
Zastupitelé tak reagovali i na výzvy Bloku 
proti islámu, aby občané apelovali na své 
zastupitele a prosazovali zájmy Bloku. Ne‑
měli by roztočtí občané vědět, jak zmíně‑
nou deklaraci, přijatou v  jejich městě, za‑
stupitelstvo vnímá? Že neignoruje, co se 
v jejich městě děje, a že také jen nečeká, až 
to demokratické instituce státu vyřeší? To 
se ostatně také stalo: Ministerstvo vnitra 
zakázalo spojení opozičního Úsvitu – Ná‑
rodní koalice s Blokem proti islámu Marti‑
na Konvičky do „Úsvitu s Blokem proti is‑
lámu“ s  tím, že cíle strany směřují 
k popírání rovných práv a svobod občanů. 
Sám Martin Konvička (známé je jeho vyjá‑
dření „… a  jako vítězové voleb vás, milí 
muslimové, nameleme do masokostní 
moučky…“ nebo výroky, které se týkají 
koncentračních táborů) byl policií obviněn 
z  trestného činu podněcování k  nenávisti 
vůči skupině osob nebo k omezování jejich 
práv a svobod.

A jak se se schváleným usnesením vypo‑
řádal Tomáš Šalamon? Ve svém komentáři 

Anticharta v  únorovém Odrazu hovoří 
o „politické deklaraci“ zastupitelstva, v tex‑
tu nevynechává Velkou říjnovou socialis‑
tickou revoluci, aby se dostal k Chartě 77, 
ke Karlu Marxovi, k  tomu, že roztocká 
ODS je proti snahám omezovat držbu po‑
loautomatických zbraní, dokonce Kartágo 
není vynecháno, neopomene vřadit hesla 
„kdo nejde s námi, jde proti nám“ nebo „se 
Sovětským svazem na věčné časy“ či pro‑
klamace o „odkopávání vnitřně totalitární‑
ho charakteru moderní evropské sluníčko‑
vé levice“, přiřadí „věrchušku“ Evropské 
unie a dostane se i na „bolševika a disiden‑
ty s nálepkou vlastizrádců“. A toto všechno 
umně spojil, aby každý věděl, co jsou vlast‑
ně roztočtí koaliční partneři ODS zač.

Rozhodně pozoruhodné je také to, co  
T. Šalamon v komentáři připisuje zastupi‑
telstvu a  jak stanoví mantinely pro to, co 
zastupitelstvo dělat má a nemá. Podle něho 
demokratické instituce ve svobodné spo‑
lečnosti nárok na vlastní názor nemají, 
musejí vykonávat jen to, k čemu jsou urče‑
né: „v případě zastupitelstva třeba zajišťo‑
vat veřejné osvětlení… odvoz odpadků, 
pročišťování kanalizace“. Vzhledem 
k tomu, že je pan Šalamon vysokoškolský 
pedagog a při volbách v roce 2014 kandi‑
doval do zastupitelstva ODS na 3. místě, 
čekal by člověk u něho základní představu 
o  roli demokratických institucí a  úkolech 
zastupitelstva.

Nemohu také nezmínit osobní zkuše‑
nost: T. Šalamon se spolu s  předsedou 

místní ODS Romanem Jandíkem zúčast‑
nil koaličního jednání, při němž byl 
předmětem jednání také text Anticharty. 
Pan Jandík uvedl, že s tímto textem sou‑
hlasí. Když jsem se ho zeptal, zda si mys‑
lí, že je přiměřené spojovat lednové 
usnesení zastupitelstva s  formulací ko‑
mentáře „i  v  samotných orgánech Unie 
by se našli lidé, kteří by zmíněným za ten 
směšný rektální alpinismus pěkně… po‑
děkovali“, vyjádřil se, že text ještě nečetl 
(!), ale že by tento výrok nepoužil. Zna‑
mená to snad, že pan T. Šalamon je tako‑
vou osobností ODS, se kterou souhlasí 
i  její předseda jaksi bianko, ještě dříve, 
než se seznámí s obsahem veřejně sdělo‑
vaného? Či to znamená, že pan T. Šala‑
mon je hlavním ideologem, který formu‑
luje politiku roztocké ODS a  k  jehož 
vyjádřením diskuse v rámci ODS nepro‑
bíhá?

Neobyčejně vtipné je však to, že celý ko‑
mentář T. Šalamon formuluje tak, jako by 
mu šlo jen o diskusi: „Kritická diskuse po‑
souvá společnost kupředu.“ To jistě ano, 
ale musí jít o  diskusi, která nezamlčuje 
podstatné skutečnosti, o věcnou komuni‑
kaci s partnerem (tím spíše, že to je koali‑
ční partner), a  bez označování dalších 
diskutujících fabulovanými nálepkami 
ještě před započetím vlastní debaty. V tom 
však tkví poměrně zásadní rozpor – To‑
mášovi Šalamonovi evidentně o  žádnou 
věcnou diskusi nejde.  l

Jaroslav Kubečka

Anticharta podle Tomáše Šalamona



15DUBEN 2016

NÁZORY A KOMENTÁŘE

INZERCE

Inženýr, jak je jeho zvykem, rozvinul tři 
věty v román. Politické miniusnesení za‑
stupitelstva, jehož projednání a  odhlaso‑
vání zabralo sboru zastupitelů asi sedm 
minut, změnil v drama. V útok na svobo‑
du slova.

Vzdělal lid, vysmál se hloupým proev‑
ropským vlezdoprdelkům. Pěkně nás jed‑
noho po druhém vypočetl, Adam B. Bar‑
toš by to ve svých seznamech nedokázal 
lépe.

Inženýr fabuloval, jak je jeho zvykem. 
Tvrzení, že jsme něco odsoudili ostře, je 
prostě jen jeho obvyklé zveličení a  pře‑
kroucení. Zastupitelstvo vydalo krátké 
a krotké usnesení. Shodlo se na něm tři‑
náct lidí, kteří prostě schůzování konvič‑
kovců zrovna v  Roztokách nevítají. Po‑
dobnými deklaratorními usneseními 
šetříme, ale do komunálního života patří, 
ne že ne.

Inženýr nás v Odrazu za posledních pět 
let poučil o  lecčems. Roztoky nejsou za‑

hradní město, masopust vůbec nemusí dě‑
lat Roztoč, ale měli bychom poptat dodava-
tele a  takovou akci soutěžit (sic!). Přidal 
moudro o mateřských školách, kde se ne‑
vychovává, ale jen hlídá, tisíckrát měl na 
paškálu neziskové spolky, ty uďobávače 
veřejných peněz. Mezitím hojně sledoval 
medvídky u Kolína, od těch si vypůjčil slo‑
vo vypečený.

Dneska cituje z  konvičkovsko ‑úsvitovských 
textů. Inu, každý si před spaním listujeme 
v jiné literatuře.

Podivuje se, co je na nich špatného. Ale 
vlastně nic. Musí se to vydržet. Odraz už 
snesl horší bláboly. Člověku alespoň při 
čtení páně inženýrových textů dojde, kdo 
je grafoman. Připomeňme to:

Tito lidé píší, ale to, co píší, bývá pouze 
shluk obecně uznávaných nepravd – to 
proto, že autor většinou ví to, co ví obyčej-
ný čtenář. Pokud grafomani mají o něčem 
ponětí, tak se obvykle nedovedou řádně 
vyjádřit. Postižení používají slova k vyrov-

nání se se slovy a obrazy, které je obklopu-
jí. Někteří mohou být nadaní a  pak jsou 
schopni psát i  autobiografie a  lyrická či 
epická díla. Postižení píší kdekoli, po papí-
rech, po stěnách atd., pokud kolem sebe nic 
takového nemají, uchýlí se i  ke psaní po 
pažích či po nohách. Jedinec má chorob-
nou touhu po vyjádření svých fantazií po-
mocí psaní, ale ona touha je víceméně tou-
ha po vyjádření vlastní existence. Svoje 
dílo si většinou velmi považují, ale kvalita 
je většinou pochybná.

To není posmívání. To je smutná konsta‑
tace. Snad ji pan inženýr člověku, o kterém 
prohlašuje, že je popularizátorem konvič‑
kovců, odpustí.  l

Převzetí zapovězeno.

Bylo to krásných pár měsíců, kdy pan inženýr nepsal do Odrazu. V březnu znovu napsal, ba 
vystřelil, z houfnice těžkého kalibru. Bude to ale asi nějaká houfnice stará, albánská, zanáší 
a míří vedle.

Shluk obecně uznávaných nepravd inženýrových

Tomáš Novotný
místostarosta
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Co se týče obsahu příspěvku, musím však 
souhlasit s tím, že soukromý podnikatelský 
subjekt může pronajmout, komu chce, za 
úplatu sál na jeho jednání či produkci. Je to 
jeho svaté právo, a pokud se tam nekonají 
orgie a jiná zakázaná shromáždění, musí to 
být každému jedno, zvláště když toto jed‑
nání bylo uzavřené.

Nicméně mě zarazila skutečnost, že au‑
torem onoho poučení je třetí z kandidátky 
ODS v  minulých komunálních volbách – 
muž vzdělaný, a tak průhledně na sebe zase 
upozornil. Faktem je, že do zastupitelstva 
se nedostal a málem ani do finanční komi‑
se města. To musela být pro tak samolibou 

osobu potupa. Nevyřizoval si napsáním 
ono článku náhodou trochu účty? Již ná‑
zvem článku a dalšími historickými exkur‑
zemi smíchal jablka s  hruškami, ale to je 
přece v globálu jedno. Ego se projevilo na‑
plno.

Musí to být smutné nejen pro zástupce 
TOP, když jejich kamarádi z ODS takhle 
sice nenápadně, ale přece vytáhli do boje, 
a to i po tom všem, co spolu v komunální 
politice prožili. Jak spolu hezky plodně 
spolupracovali a hlasovali v radě i na za‑
stupitelstvu. Skoro vždy měli shodné ná‑
zory, a když je neměli, tak se přesvědčili, 
že je správné hlasovat tak, aby vše prošlo 

přesně, jak by mělo, podle představ a po‑
třeb jedné nebo druhé strany. Jo, politika 
je svinstvo.

Nechci komentovat jména zastupitelů, 
kteří jsou pod usnesením podepsáni. Ne‑
vím, zda to byla jejich vlastní iniciativa, 
nebo podlehli argumentaci organizátora. 
To už je dnes jedno. Vážení zastupitelé, až 
budete zase vymýšlet nějaké petice či usne‑
sení, používejte svou vlastní hlavu a  ne‑
podléhejte politické korektnosti. Roztoky 
mají svých starostí dost. Také bych si dovo‑
lil doporučit autorovi výše citovaného 
článku z Odrazu č. 3, aby se vydal na dráhu 
spisovatele, vědce historika nebo politické‑
ho komentátora v nějakém renomovaném 
periodiku či ústavu. Tam jistě jeho znalosti 
a  přehled patřičně ocení. Občané Roztok 
chtějí v  měsíčníku Odraz hlavně trochu 
jiné, pro vás asi málo intelektuální infor‑
mace, které potřebují pro svůj normální 
život ve svém městě. Věřte také, že ostatní 
polemiky a články, které je zajímají, si na‑
jdou sami, podle svého vlastního uvážení, 
případně dle politické orientace.  l

Daniel Šídlo

Musel jsem se pousmát, jak to v tom našem městečku chlapec z místní ODS 
„nandal“ v Odrazu č. 3 pod titulkem Anticharta zastupitelstvu za usnesení, 
ve kterém se distancovalo od pořádání únorové akce v hotelu Academic. 
Neopomenul jmenovitě poukázat na drzost, kterou někteří zastupitelé 
projevili svým souhlasem. Hezky je všechny vyjmenoval, aby se náhodou 
nezapomnělo, kdo s tím měl něco společného. Snad ještě díky svému vro-
zenému taktu nezveřejnil, která strana či uskupení se tohoto nevídaného 
činu dopustila, ale to by bylo asi už moc…

„Přátelské“ okopávání kotníků

Ačkoli zveřejněný návrh programu jednání 
nic takového neuváděl, byl na začátku 
schůze na návrh starosty doplněn o  bod 
Personální změny ve vedení města. Nebyl 
to však nečekaný krok. Již týden předtím 
vypověděli dva partneři koalice – TOP 09 
a  SAKURA koaliční smlouvu ODS. Mezi 
zastupiteli za ODS a ostatními koaličními 
partnery to již delší čas názorově skřípalo, 
bylo čím dál obtížnější se domluvit na ně‑
kterých elementárních věcech a pověstnou 
kapkou, kterou pohár přetekl, byl článek 
Anticharta T. Šalamona v časopise Odraz.

Tento politický rozvod vedl (s účinností 
od 1. 4. 2016) i k personálním změnám na 
radnici. Paradoxně se nejvíce dotkl nestra‑
níka zvoleného za ODS, místostarosty 

RNDr. Jaroslava Huka, jemuž předtím, než 
byl ze své funkce odvolán, bylo sborem dě‑
kováno za dobrou práci. Návrh na odvolá‑
ní prošel jen těsně, 12 zastupitelů bylo pro, 
proti byli 4 a také 4 se zdrželi hlasování. Na 
jeho místo pak byla aklamací zvolena Ma‑
rie Šlancarová (TOP 09), když pro ni zved‑
lo ruku 15 zastupitelů (návrh ODS, aby se 
o personálních věcech hlasovalo tajně, ne‑
prošel). Nová místostarostka bude stejně 
jako její předchůdce ve funkci neuvolněná 
za odměnu schválenou zastupitelstvem.

Odvoláním J. Huka z pozice místostaros‑
ty došlo též k uvolnění jednoho místa v radě 
města. Na tuto funkci byla rovněž aklamací 
zvolena Mgr. Jana Chržová (VPM), která je 
také novou členkou radniční koalice. I pro 

ni hlasovalo 15 přítomných zastupitelů. Po‑
slední změnou bylo doplnění finančního 
výboru o Mgr.  Jaroslava Kubečku, pro ně‑
hož hlasovali všichni přítomní, jen sám 
kandidát se hlasování zdržel.

Personální změna na radnici v průběhu 
volebního období není v  Roztokách ob‑
vyklý jev, došlo k němu teprve podruhé od 
roku 1990. A poprvé od roku 1994 nebude 
ODS zastoupena ve vládnoucí koalici a sta‑
ne se autentickou opozicí, jak i naznačoval 
předseda roztocké ODS Roman Jandík. 
Doufejme však, že názorový spor o  tom, 
jak řídit obec, bude probíhat kultivovaně, 
bez pavlačových scén, jichž jsme si v minu‑
lých volebních obdobích užili hojně. I ten‑
to politický rozvod, stejně jako rozvod 
manželství, nemusí znamenat vyhlášení 
vyhlazovací války. Zájem obce musí být 
bez ohledu na emoce prioritní.  l

Stanislav Boloňský

Jakožto zastupitelé zvolení za Sakuru jsme se 
po dohodě s  koaličním partnerem TOP 09 
rozhodli nepokračovat v  koaliční spolupráci 
s Občanskou demokratickou stranou. Důvo‑
dem je trvalé nepřiměřené prosazování popu‑
listických návrhů roztocké ODS a opakovaná 
útočná vyjádření vůči koaličním partnerům.

Děkujeme bývalému místostarostovi J. Hu‑
kovi, který byl nominován ODS. Spatřovali 
jsme v něm korektního a solidního partne‑
ra a budeme velmi rádi, bude‑li v  místní 
politice nadále činný. 
Novou místostarostku Marii Šlancarovou 
nominovanou TOP 09 považujeme za 

kompetentní komunální političku a rádi 
s ní budeme spolupracovat.  l

Tomáš Novotný
Jaroslav Kubečka

Michal Hadraba

Politický rozvod na radnici

Prohlášení zastupitelů hnutí Sakura

Již fakt, že zastupitelstvo se 30. března sešlo v kompletním počtu jedna-
dvaceti, napovídal, že tentokrát nepůjde jen o běžnou agendu. Dokonce se 
dostavilo i 5 občanů, tedy veřejnost.
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INZERCE

Mraky se nad koalicí snášely už dlouho, ná‑
zorové rozdíly na  řešení některých témat 
byly možná nepřekročitelné. I když bychom 
to od TOPky možná nečekali, má v Rozto‑
kách programově blíže k Sakuře než k nám. 
Vše gradovalo v  loňském roce, kdy jsme 
s  ODS dostali první žlutou kartu. Tehdy 
jsem si dovolil v článku mířícím do Odrazu 
upozornit na  některé nesrovnalosti v  hos‑
podaření města. Jenže šlápnout na kuří oko 
panu starostovi se nesmí, takže jsem po sérii 
výhrůžek a nátlaku článek stáhl. Vyměknul 
jsem a koalice byla zachráněna. Klid nevy‑
držel ani rok a na dalším koaličním jednání 
na konci února jsme dostali jasný požada‑
vek na stažení článku Anticharta. S humo‑
rem a nadsázkou si tento komentář tak tro‑
chu utahoval z  hlouposti, se kterou bylo 
na zastupitelstvu přijímáno usnesení odsu‑
zující antievropskou a  antiuprchlickou 
Pražskou deklaraci podepsanou v  Rozto‑
kách – doporučuji k přečtení. Stahovat člán‑
ky podle přání koaličních partnerů, to by 
byla cesta do  pekla, ustoupit jsem odmítl, 

článek byl zveřejněn a  výpověď koaliční 
smlouvy byla na světě. 

Anticharta byla bezesporu jen záminkou, 
jak se ODS zbavit. Já jsem bohužel nepočítal 
s tím, že by si někdo před roztockými voliči 
dovolil a zdůvodnil odvolání úspěšného mís‑
tostarosty Jardy Huka, který se do našich ko‑
aličních šarvátek nezapojoval a  věnoval se 
městu na  100 procent, vytvořil například 
strategický plán města, dokument, za  jehož 
externí zpracování dalo město v  minulosti 
stovky tisíc korun. Jarda měl v gesci kromě 
investic ještě dotace, prostřednictvím kterých 
sháněl pro Roztoky finanční prostředky. 
Možná by byl jako osobnost do příštích voleb 
silnou konkurencí a bylo záhodno včas se ho 
zbavit. Chtěl bych mu tímto poděkovat 
za ODS i za město. Trošku úsměvně působila 
závěrečná děkovačka na zastupitelstvu od ko‑
legů z jiných partají, kteří o pár chvil později 
hlasovali pro jeho odvolání. 

Navrhl jsem, aby se po jeho odvolání snížil 
počet místostarostů na  jednoho. Myslím si, 
že jeden pracující starosta a  jeden pracující 

místostarosta je odpovídající zastoupení pro 
město velikosti Roztok v dané politické situa‑
ci. Bohužel je nad slunce jasné, že kolegům 
šlo hlavně o placená korýtka. Murphyho zá‑
kon politického vedení říká: kdo chce mít 
úspěch v politice, musí se dokázat povznést 
nad své zásady, tak včera to platilo se vším 
všudy. Akceptoval bych ještě případnou vol‑
bu pana Štiftra, který má specifický vhled 
do  problematiky vodohospodářství, ale vše 
již bylo domluveno a novou místostarostkou 
je paní Šlancarová. Přeji jí mnoho úspěchu, 
ale zároveň slibuji přísnou kontrolu její prá‑
ce. Když jsem například chtěl před samotnou 
volbou vědět, jak bude mít vedení města roz‑
dělenou působnost, odpověď jsem nedostal. 
Nevíme tedy, kdo bude za co zodpovídat.

Jsme s ODS v opozici, ale budeme se dál 
snažit, abychom v  Roztokách měli nejnižší 
možnou daň z nemovitosti, nízké poplatky – 
i ty ze psů – a hlavně rozpočtově odpověd‑
nou politiku, kterou jsme vždy hájili a se kte‑
rou mají naši bývalí koaliční partneři často 
problém. Také mohu ujistit naše voliče i ob‑
čany města, že uděláme s ODS vše proto, aby 
se za dva roky do Roztok vrátila racionální 
konzervativní vláda. Těším se na svou novou 
roli opozičního zastupitele a  děkuji všem 
za vyjadřovanou podporu.  l

Roman Jandík
Předseda ODS Roztoky

Tak to máme černé na bílém. Před Velikonocemi jsem za ODS obdržel 
od starosty Jakoba a místostarosty Novotného výpověď koaliční smlou-
vy, březnové zastupitelstvo zařízlo místostarostu Jardu Huka, zvoleného 
za ODS, a na jeho místo zvolilo Marii Šlancarovou z TOP 09. Padla tak 
šestiletá společná koaliční vláda TOP 09, ODS a Sakury. 

Červená karta 
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Ke  koaličnímu rozvodu se schylovalo už 
dlouho a  tvrdit, že hlavním důvodem byl 
článek Tomáše Šalamona Anticharta, by 
byl asi stejný nesmysl jako to, že skutečnou 
příčinou první světové války byl atentát 
na  následníka trůnu. Prostě to už dlouho 
neklapalo a  pod zájmeno „to“ si můžete 
dosadit konkrétní jména, pohříchu vysoko 
postavená v hierarchii koaličních stran. 

Nejel jsem v  „tom“, navíc nejsem ani 
členem ODS, ale vlastně jsem v  tom 

jel, neboť jsem na  kandidátce ODS byl 
a kolegů jsem se nezřekl a nepřestou‑
pil z  naříznuté větve na  bezpečnější. 
A proto jsem byl odsunut, protože když 
jde o  vyloučení nebo odsun, tak jdou 
všichni a rozum a slušnost putují na ve‑
dlejší kolej. Ale abych kolegům nekřiv‑
dil – před posledním soudem se mi do‑
stalo mnoha díků, což kdysi na  kopci 
za městem nebývalo. Inu, doby se zcivi‑
lizovaly.

Mohl jsem i vyslovit poslední přání (po‑
děkoval jsem zaměstnancům úřadu 
za spolupráci) a přiznal jsem se kolegům, 
že jsem zvažoval i krajní řešení, tedy slo‑
žení mandátu. Ten by totiž téměř s  jisto‑
tou propadl až na již zmíněného Tomáše 
Šalamona, a tak by si všichni protagonisté 
„toho“ mohli svoje spory vyřídit pěkně 
„zoči voči“ a  nemuseli by si dopisovat 
přes Odraz.

Leč rezignaci jsem aspoň prozatím zavr‑
hl, a tak to vlastně za sebou nemám a budu 
sledovat své nedávné kolegy z rady, jak vál‑
čí v  barvách města, zdola, z  opozice. Ne, 
určitě nepůjdu s kudlou do zad, ba přilo‑
žím i ruku k dílu, jen si dovolím taky občas 
něco napsat. A bude se to číst určitě líp než 
suché zprávy z radnice.  l

Jarda Huk

Když jsme před půldruhým rokem licitovali, kdo z místostarostů bude 
„prvním“ v kterém kalendářním roce, vybral jsem si rok 2016. Přestupný, 
a tedy delší. Nadbytečný poslední den února jsem si skutečně užil, dokon-
ce i poslední den března, ale tím to končí. Vůle dvanácti hlasů mě odeslala 
do opozičních lavic.

Mám to za sebou

Podle poměrně neutrálního obsahu článku 
by se mohlo zdát, že jde o vlastivědné sdru‑
žení nostalgicky oslavující krásy našich po‑
hraničních oblastí. Vzhledem k  tomu, že 
skutečnost je od této představy dosti vzdá‑
lená a že se jedná o výrazně politicky za‑
měřenou aktivitu, považuji za nutné uvést 
pár zpřesňujících informací, které jsem na‑
čerpal z veřejně dostupných informačních 
zdrojů (např. webových stránek Klubu, 
Wikipedie apod.).

Základním krédem klubu je: „Jen zůsta-
ne-li naše pohraničí české, zůstane českou 
i  celá naše vlast!“ V  kontextu zaměření 
spolku jde o  varování před návratem ně‑
mecké menšiny vysídlené po  konci války. 
Je přitom jasné, že nic takového se neděje 
ani nechystá.

Založení spolku bylo iniciováno marxis‑
ticko‑leninským klubem ZO KSČ v  Cho‑
mutově v  květnu roku 1990. Občanské 
sdružení Klub českého pohraničí bylo MV 
zaregistrováno 22. 7. 1992. V  současnosti 
má KČP asi 6 až 8 tisíc členů. Klub sídlí 
na  adrese ÚV KSČM v  Praze 1, kde má 
také redakci časopis Hraničář, což je infor‑
mační orgán Klubu.

Na svých webových stránkách Klub uvá‑
dí, že „sdružuje zejména bývalé příslušní‑
ky, pomocníky a pracovníky českosloven‑
ské pohraniční stráže a dalších podobných 
složek“. Klub klade důraz na  obhajobu 
ochrany hranic za  socialistického Česko‑
slovenska a „proti její kriminalizaci a skan‑
dalizaci“. Na  Wikipedii se dočteme, že 
hlavní ideologií Klubu, který vystupuje 

proti členství ČR v EU a NATO, je vyhra‑
něně levicový, komunistický český nacio‑
nalismus.

A to nejlepší nakonec. Klub českého po‑
hraničí pořádá každoroční oblastní setkání 
ke dni výročí přijetí zákona o ochraně stát‑
ních hranic, k  němuž došlo 11. 7. 1951! 
Na jeho základě (a předchozího neblahého 
zákona č. 231 o ochraně republiky) byla teh‑
dy vytvořena Pohraniční stráž k  ochraně 
hranic „před školenými agenty, špióny a te‑
roristy, kteří jsou vysíláni na  naše území“, 
jak se píše v důvodové zprávě ministerstva 
vnitra. Spíše však šlo o to, zabránit masové 
emigraci našich lidí přes „zelenou hranici“.

Přijetí tohoto zákona znamenalo, že byla 
v  hraničním pásmu vybudována „železná 
opona“ – dvojitý masivní plot pod vysokým 
napětím, s orným pásem a minovými poli. 
Minová pole byla aktivní do  roku 1956, 
proud byl odpojen až na  příkaz ministra 
vnitra L. Štrougala v roce 1966. Do té doby 
při pokusu železnou oponu překonat a utéci 
do  ciziny zahynul značný počet občanů 
ČSR, resp. ČSSR. Mnozí, vesměs neozbroje‑
ní civilisté, byli při útěku do Rakouska a Ba‑
vorska příslušníky Pohraniční stráže zastře‑
leni, v  několika případech dokonce již 
za  hraničními patníky. Tito prchající lidé 
byli paušálně označováni za narušitele hra‑
nic, ale oni většinou chtěli jen opustit zemi, 
kde vládl nesvobodný režim.

Pro objektivnost je třeba říci, že v 50. až 
80. letech na hranicích také zahynulo při vý‑
konu služby několik stovek pohraničníků. 
Proto také tato moje poznámka k  článku 

Víte o  nás? nemá dehonestovat jejich pa‑
mátku, neboť přišli o život při plnění vojen‑
ského rozkazu, byť špatného. A jejich smrt 
často nesouvisela s  jejich osobním politic‑
kým přesvědčením, byli to často mladí klu‑
ci – vojíni základní služby. Nelze je však ani 
glorifikovat – měli smůlu, že byli ve špatnou 
dobu na nesprávném místě.

Podle dostupných údajů bylo při pokusu 
o přechod čsl. státních hranic do Německa 
a Rakouska v letech 1948 až 1989 zastřeleno 
145 osob (poslední ještě v  květnu 1989), 
na drátech bylo usmrceno elektřinou 96 lidí, 
nejméně 11 (spíše však několikrát tolik) jich 
utonulo při pokusu překonat hraniční vodní 
tok, 10 lidí zahynulo v  létajících zařízeních 
a  automobilech, 2 lidé zemřeli v  minovém 
poli, jednoho usmrtil služební pes a 16 osob 
před zatčením v  bezvýchodné situaci spá‑
chalo sebevraždu. Tuto statistiku je třeba ješ‑
tě doplnit o  stovky osob odsouzených 
k  dlouholetým těžkým žalářům, které byly 
při pokusu o přechod hranic chyceny nebo 
někomu v této činnosti napomáhaly. Ani pro 
šumavské vesnice to nebylo období rozkvě‑
tu. V padesátých letech bylo asi 50 pohranič‑
ních vesnic armádou zcela zničeno a vyma‑
záno z mapy, z několika desítek dalších sídel 
byli jejich obyvatelé vystěhováni. 

Na  straně Pohraniční stráže zahynulo 
v tomto období z různých příčin 584 vojáků, 
z toho ale jen 11 bylo umrceno při vlastním 
zásahu proti narušitelům hranic. Ostatní za‑
hynuli při manipulaci s ženijními prostředky 
ostrahy hranice (usmrcení elektrickým prou‑
dem, minami, granáty a trhavinami), na ná‑
sledky úrazů a manipulace se střelnou zbra‑
ní – a 185 vojáků spáchalo sebevraždu!  l

Stanislav Boloňský

V minulém čísle Odrazu byl zveřejněn článek M. Zámecké Víte o nás?,  
který propagoval činnost Klubu českého pohraničí.

Kdo je kdo  glosa k článku Víte o nás? z čísla 3/2015
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Rád bych v  tomto příspěvku připomenul 
účastníky zahraničního odboje, roztocké 
občany, kteří patřili mezi ty, již bojovali 
za svobodu naší země.

Jindřich Zámecký (nar. 3. 7. 1902, ze‑
mřel v Roztokách 1. 10. 1985) patřil mezi 
ty, kteří se zapojili do  československého 
odboje v období druhé světové války.

Jindřich Zámecký se narodil v obci Lo‑
děnice na okrese Beroun. V letech 1916 až 
1917 absolvoval dvě třídy odborné pokra‑
čovací školy podkovářské. Živil se jako ko‑
vář. V  letech 1922–1923 absolvoval pre‑
zenční vojenskou službu, po jejím skončení 
zůstal v Československé armádě jako pod‑
důstojník (od  roku 1926 byl rotmistrem 
podkovářem). Po  okupaci českých zemí 
v  roce 1939 byla Československá armáda 
zrušena.

Jindřich Zámecký vstoupil do vládního 
vojska, což byla ozbrojená jednotka pod‑
řízená protektorátní vládě. Koncem války 
rozhodlo německé velení, že většina těch‑
to českých vojenských jednotek bude na‑
sazena v severní Itálii. Spojenci se vylodili 
v roce 1943 napřed na Sicílii a pak i v jižní 
části Itálie. Boje s německým wehrmach‑
tem na Apeninském poloostrově probíha‑
ly až do  konce války. Jako příslušník  
6. praporu vládního vojska byl Jindřich 
Zámecký v  roce 1944 nasazen v  severní 
Itálii. Řada českých vojáků této situace vy‑
užila a zběhla k italským partyzánům. Jin‑
dřich Zámecký se stal jedním z nich, když 
zběhl 9. července 1944 u  obce Arona 
k partyzánům a po přechodu hranic neut‑
rálního Švýcarska podepsal 17. srpna 
1944 přihlášku do čs. zahraniční armády. 
V  rámci československé armády byl při‑
dělen k Náhradnímu tělesu, kde procházel 
přípravou na bojové nasazení. Po vylodě‑
ní v  Normandii v  roce 1944 se jednotky 
Spojenců zapojili do  bojů ve  Francii 
a později postupovaly do Německa. Těch‑
to bojů se zúčastnila i naše čsl. jednotka, 

která vznikla již v roce 1940 v Anglii. Jin‑
dřich Zámecký se v rámci československé 
obrněné brigády zúčastnil bojů u  Dun‑
kerque. Tento přístav bránila silná němec‑
ká posádka a českoslovenští vojáci jej ob‑
léhali až do  konce války. V  protektorátu 
Čechy a Morava zůstala zatím jeho man‑
želka a  dvě děti. Po  válce se českoslo‑
venské jednotky, které bojovaly na  zá‑
padě, vracely do  osvobozené vlasti. 
I  po  válce zůstal Jindřich Zámecký v  ar‑
mádě, stal se důstojníkem a  v  roce 1955 
byl propuštěn do  zálohy. V  českosloven‑
ské armádě byl několikrát povýšen, nako‑
nec dosáhl hodnosti majora (v roce 1953). 
Občanem Roztok se stal v 70. letech. I na‑
dále pracoval – mj. jako údržbář v  JZD 
Únětice.

Josef Vacek (3. srpna 1921 – 31. prosin‑
ce 2002) se narodil v Nebušicích, ale poz‑
ději se rodina přestěhovala do  Žalova 
(tehdy samostatná obec, od roku 1960 je 
součástí města Roztoky). Po vyučení pra‑
coval jako čeledín u rolníka v obci Kyšice 
a  jako řidič u  firmy Jarka (autodoprava 
v  Roztokách). Jako u  většiny tehdejších 
občanů Československa i  do  jeho života 
zasáhla druhá světová válka. Po  okupaci 
a  vypuknutí války v  roce 1939 Německo 
mobilizovalo své muže na frontu a  jejich 
místa v továrnách i na polích musel někdo 
nahradit. Jedním ze způsobů bylo nasadit 
na  práci do  Německa občany podmaně‑
ných zemí. Týkalo se to i občanů protek‑
torátu Čechy a  Morava. Josef Vacek byl 
jedním z nich a v roce 1940 odjel do Ně‑
mecka, kde pracoval v Berlíně a v Drážďa‑
nech. Z  těchto nucených prací uprchl 
koncem roku 1941 a přes Rakousko se do‑
stal do  Francie. Francie byla po  porážce 
v červnu roku 1940 rozdělena na okupo‑
vanou a neokupovanou část. Právě ta dru‑
há byla cílem řady uprchlíků (ale např. 
i  sestřelených letců), protože se přes ni 
dalo (byť s velkými obtížemi) přejít do ne‑

utrálních zemí Švýcarska nebo Španělska 
a  odtamtud do  naší zahraniční armády 
ve Velké Británii.

Situace uprchlíků se výrazně zhoršila 
v závěru roku 1942. Dne 8. listopadu 1942 
se anglo ‑americká vojska vylodila v sever‑
ní Africe (v  tomto období se jednalo 
o  francouzské koloniální území), a  když 
tamní francouzské jednotky přešly po ně‑
kolika dnech na stranu Spojenců, odvetou 
byla okupace i zbylé části Francie němec‑
kými vojsky. Josef Vacek přešel ilegálně 
do Švýcarska, kde byl krátce vězněn. V roce 
1944 se vrátil do  Francie, kde po  určitou 
dobu bojoval v řadách francouzských par‑
tyzánů v regionu Savojska.

V  polovině roku 1944 se situace 
ve Francii opět radikálně změnila – do‑
šlo k  vylodění Spojenců v  Normandii 
a  později i  v  jižní Francii. Francie byla 
osvobozená a byly zde opět zřízeny úřa‑
dy československé exilové vlády, kde se 
dobrovolníci hlásili do naší armády. Tý‑
kalo se to i Vacka, který se přihlásil a ná‑
sledně odjel z  francouzského přístavu 
Marseille do Anglie. Zde byl 2. prosince 
1944 odveden a  přihlásil se k  letectvu. 
Dne 20. února 1945 byl přemístěn k čes‑
koslovenskému depotu v Gosfordu a byl 
zařazen jako letecký pomocník se všeo‑
becnými povinnostmi. Do  válečných 
bojů už však nemohl nijak výrazněji za‑
sáhnout, protože válka v  Evropě spěla 
k závěru a v květnu skončila. Příslušníci 
Československého letectva ve Velké Bri‑
tánii (formálně stále příslušníci britské‑
ho RAF) pak čekali na transport do osvo‑
bozené vlasti. Josef Vacek byl 1. srpna 
1945 povýšen na  svobodníka a  4. srpna 
se vrátil do Čech. Dnem 18. října odešel 
z armády. Pracoval jako dělník a byl čle‑
nem odbojářské organizace Svaz protifa‑
šistických bojovníků. Po  válce žil opět 
v  Žalově až do  20. prosince 1953, kdy 
se  přestěhoval do obce Mlčechvosty‑
‑Vraňany v  okrese Mělník. Zde dne 
31. prosince 2002 zemřel.

Josef Vacek nepatří mezi známé přísluš‑
níky zahraničního letectva jako třeba jiný 
občan Roztok – Viktor Kašlík. Do  Velké 
Británie se dostal pozdě a v našem letectvu 
sloužil jen krátce, přesto považuji i  jeho 
a  jemu podobné, za  hodné připomenutí, 
neboť se jednalo o  vojáky, kteří se snažili 
bojovat za svobodu své vlasti, i když pod‑
mínky, v nichž se ocitli, jim to spíše ztěžo‑
valy.  l

Pavel Buchtele
SOKA Dobřichovice

Přelom dubna a května je tradičně obdobím, kdy si připomí-
náme události jara roku 1945 – zastavení tzv. transportu smrti 
v Roztokách, Pražské povstání a konec 2. světové války.
O tom, co se v těchto dnech dělo v Roztokách, již bylo mnohé 
napsáno, přesto archivy ještě stále nabízejí nová fakta, ať již 
o konkrétních událostech, nebo osobnostech s nimi spojený-
mi. Týká se to i účastníků našeho domácího a zahraničního 
odboje. Letos nám poslal zajímavý příspěvek PhDr. Pavel 
Buchtele ze Státního okresního archivu Praha -západ, který 
nám přibližuje životní příběhy dvou méně známých přísluš-
níků zahraničních armád, občanů Roztok.

Bojovali za vlast
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Zveme Vás na seminář 
MUDr. Marie Součkové

špičkové odbornice v oblasti ortope-
die – podiatrie a prezidentky České 

podiatrické společnosti

ZDRAVÝ	VÝVOJ	NOŽIČEK
98 % dětí se rodí se zdravýma nohama, 
nicméně 30 % z nich přichází do 1. třídy 

s určitou funkční vadou nohou!

Program:	

n vývoj dětské nohy od narození  
až po dospělost

n vznik a prevence  
ortopedických vad

n zásady správného obouvání,  
cvičení, chození naboso

n prostor pro Vaše dotazy

K dispozici bude podoskop  
(přístroj pro diagnostiku ortopedických 

vad) s možností screeningu nohou  
a odborné konzultace.

KDY:	čtvrtek	12.	května,		
16.00–18.00	hod.

KDE:	Zasedací	síň	městského	úřadu

Vstup:	40	Kč,	pro	děti	zajištěn		
hrací	koutek

V případě zájmu přijít prosím pište na 

	betty@email.cz

V  úterý 22.  března, kdy se slaví Světový 
den vody, přijela naše studentská cimbá‑
lová muzika. Nejprve jsme pro děti v ža‑
lovské škole zahráli, společně jsme si za‑
zpívali i zatančili na hudební dílně Voda, 
voděnka. Pro roztocké seniory jsme 

v pozdním odpoledni uspořádali soused‑
ské posezení u  cimbálu v  Zasedací síni 
městského úřadu.

Velkou inspirací pro nás byla voda – 
ústřední motiv celého dne. S našimi písnič‑
kami o ní jsme společně oslavili tento svá‑

tek a  přivítali jaro. Děkujeme městu 
za  poskytnutí podpory celé akci, společ‑
nosti Letiště Praha, a. s., za podporu čin‑
nosti muziky v  programu Dobré soused‑
ství a  šikovným kuchařkám za  přípravu 
občerstvení.

Muzička se těší na další plánovanou ces‑
tu do Roztok. V neděli 24. dubna doprovo‑
díme taneční dílnu sdružení Roztoč. Určitě 
bude čas si i zazpívat a příjemně posedět. 
Těšíme se na vás.  l

Za cimbálovou muziku Muzička
 Marcel Ramdan

Velikonoce jsou za námi, ale přesto bychom se chtěli podělit o malý zážitek 
ze začátku velikonočního týdne. Podle lidové pranostiky jsou dny na začát-
ku Velikonoc (po Květné neděli) určeny k přípravě na nadcházející svátky, 
především k jarnímu úklidu domácnosti. Na Šedivé úterý se dříve vymetaly 
pavučiny a saze z komínů. Letošní úterý však nebylo v Roztokách šedivé, 
šeď vystřídaly pestré barvy hradišťských krojů a pestré tóny moravských 
lidových písniček.

Muzicírování s Muzičkou v Roztokách

Město Roztoky i  farnost Roztoky se staly 
jedněmi ze zakládajících členů spolku Sva‑
tá Ludmila 1100 let, společně s  městem 
Mělník, obcí Tetín a  farností Beroun. 
V Radě spolku je město Roztoky zastoupe‑
no starostou Janem Jakobem, farnost p. Pe‑
trem Bubeníčkem. 

Spolek směřuje k výročí umučení sv. Lud‑
mily, které uplyne v  roce 2021. V  roce 921 
byla totiž  kněžna Ludmila najatými vrahy, 
Tunnou a Gommonem, zavražděna na hra‑
dišti Tetín. Aktivity spolku však nejsou za‑
měřeny jen na  toto výročí. Prostřednictvím 
kulturních akcí, výstav, tvorbou audiovizuál‑
ních či jiných uměleckých děl si projekt klade 
za cíl posílit úctu k této významné ženě, pod‑
pořit její vnímání současnou společností 
a posílit tak hodnoty, které ona sama zastáva‑
la. A  oslavit tak ženu, která byla babičkou 
a  vychovatelkou sv. Václava, zakladatelkou 
přemyslovského rodu, a  tudíž významnou 
postavou našeho státu a první českou světicí.

Spolek získal již řadu záštit – premiéra vlá‑
dy ČR Bohuslava Sobotky, místopředsedy 
vlády pro vědu a výzkum Pavla Bělobrád‑
ka, ministra kultury Daniela Hermana, 
pražského arcibiskupa Dominika Duky či 
středočeského hejtmana Miloše Petery.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let je otevřen 
všem zájemcům. Bližší informace o  spol‑
ku, členství, připravovaných akcích a veš‑
keré kontakty naleznete na  stránkách 
spolku www.svataludmila.cz. Neváhejte nás 
kontaktovat.  l

Marie Opatrná
projektový manažer spolku 

Akce se velmi líbila, i účast byla velmi 
dobrá a všichni se dobře bavili a zazpí‑
vali si při hudbě, o kterou se postaralo 
duo M+M. Všechny přítomné ženy po‑
těšila, stejně jako při minulých osla‑

vách MDŽ, předaná květina. K  dobré 
náladě přispěla i vzorná obsluha perso‑
nálu restaurace, který připravil chutné 
občerstvení. Tímto bychom rádi podě‑
kovali restauraci U  Šmucrů za  jejich 

vstřícnost a  přístup k  přípravě tohoto 
setkání.
Všichni účastníci, ženy i muži, nejenže vel‑
mi kladně hodnotili průběh celé akce, ale 
vyslovili přání, abychom takových akcí po‑
řádali více. U Šmucrů se všem moc líbilo 
a  my se budeme snažit jejich přání splnit 
a těšíme se, že se zde opět brzy uvidíme.  l

Marie Zámecká

Spolek Svatá Ludmila 1100 let a Roztoky

Jarní setkání a MDŽ

Kněžna Ludmila byla s lokalitou Roztok spojena samozřejmě již v histo-
rii. A to díky jejímu předpokládanému pobytu  na hradišti Levý Hradec 
po boku svého muže Bořivoje. Ale především také vzhledem k tomu,  
že zde společně založili kostel sv. Klimenta, nejstarší křesťanský kostela 
v českých zemích. A jak je sv. Ludmila spojována s lokalitou Roztok  
v historii, tak je s nimi spojena i v současnosti. 

V sobotu dne 19. 3. 2016 uspořádala ZO KSČM Roztoky společenské se-
tkání při příležitosti jarních svátků, které se konalo v salonku restaurace 
U Šmucrů. Součástí byla i oslava MDŽ v náhradním, opožděném termínu. 
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INZERCE

Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MĚSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Psychická pohoda a její 
vliv na zdraví a rodinu

Přednášející: Lucie Přecechtělová

12. 5. 2016,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

V případě zájmu prosíme o potvrzení 
účasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Městská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Proč je důležité bojovat se stresem? 
Co může způsobit? 

na seminář

n Každý poslední čtvrtek v mě‑
síci v  Klubu důchodců velice 
úspěšně probíhají Rukodělné 
dílny. Ve  čtvrtek 28. 4. 2016 
od 16 hodin Zdobení květiná-
čů – decoupage (ubrousková 
technika).

n V  květnu zahajujeme pro‑
cházky po Roztokách s holemi 
Nordic walking – chodíme 
pro zdraví a pro radost. První 
setkání s  vedoucími pochodů 
a  instruktáží techniky chůze 
bude v  úterý 3. května 2016 
v  16.30 hodin v  Klubu dů-
chodců. Vycházky (délky tras 
a časový harmonogram) bude‑
me plánovat podle kondice 
a  přání zájemců, přizpůsobí‑
me i pro méně zdatné jedince. 
Proto je naše první schůzka 
velice důležitá. 

n Ve  čtvrtek 5. května 2016  
v 15 hod. zahajujeme pravidelná 
kontrolní měření tlaku, cukru, 

saturace kyslíku v  krvi. Měření 
před a po zátěži vyhodnotí vaši 
kondici. Pravidelným měřením 
můžete kontrolovat zdravotní 
stav a  sledovat, jak ve  spojení 
s vhodným cvičením a procház‑
kami se vaše kondice postupně 
vylepšuje. Měření budou probí‑
hat každý první čtvrtek v měsíci 
od 15 hodin v Klubu důchodců. 
Měření provádí registrovaná 
zdravotní sestra se specializací 
v anesteziologicko resuscitační 
péči a  s  dlouholetou praxí 
na kardiologii.

n Od září připravujeme:
Klubová půjčovna DVD – 

budeme rádi, pokud nám daru‑
jete DVD k  rozšíření naší fil‑
motéky

Gymnastika rukou a nohou
Cvičení mozku a paměti

Více informací najdete na 
www.spcch‑roztoky.cz  l

Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky

Co nového v SPCCH Roztoky?

Prodej vždy v určeném dni v Klubu důchodců od 14.00 hod. do 15.30 hod.,  

ceny zahrnují jízdné autobusem a vstupné a jsou bez záruky (vstupné se může změnit). 

Ostatní zájemce, kteří nejsou členy SPCCH, můžeme vzít, pouze když máme volné místo,  

musí zaplatit 50 Kč navíc (cestu dotujeme ze spolkové pokladny).  

Objednávky přijímá a informace podává J. Pařízková, spojení ve vývěskách.

Doplatek na zájezd do Tapolci v Maďarsku bude vybírán dne 28. 4. 2016 v klubu od 14.00 hod.

Datum	
konání Místo

Cena	Kč
Datum		

prodejeplné 
vst. senior

21. 4. zámek Náchod  
+ hospital Kuks 460 400 14. 4.

12. 5. Bečov – 2 okruhy  
(dopol. 1. + odpol. 2.) 520 440 5. 5.

9. 6. Nové Hrady u Pardubic  
+ Choceň 440 410 2. 6.

7. 7. hrad Bítov  
+ zámek Uherčice           500 440 30. 6.

25. 8. zámek Kroměříž  
+ další individuálně       500 450 18. 8.

15. 9. Třeboň (Schwarz. okruh  
+ hrobka) 350 320 8. 9.

6. 10. klášter Zlatá Koruna  
+ Čes. Budějovice 470 440 29. 9.

3. 11. zámek Sychrov  
+ muzeum Turnov       350 310 27. 10.

10. 11. Polsko (Kudova Zdroj),  
i pro nečleny!   27. 10.

8. 12. Adventní zájezd (bude 
upřesněno dle nabídky)                  1. 12.

ZÁJEZDY ZO SPCCH ROZTOKY – ROK 2016

NABÍDKA     
PRACOVNÍCH MÍST       
KOEVER CZ s.r.o.
LIBČICE NAD VLTAVOU

PŘIJMEME:
  PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ 

NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ 
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

POŽADUJEME:
Čistý trestní rejstřík

Dobrá fyzická zdatnost
Spolehlivost

Zručnost
Pečlivost

NABÍZÍME:
Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
Zaškolení uchazečům z jiných profesí

Nástupní plat 115,- Kč/hod.
Po zapracování pravidelný nárůst mzdy

+ veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
+ prémie

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj životopis na adresu 
v.gerzova@koever.de nebo volejte 233 004 155, 774 456 432.

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho životopisu,  
byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi. 
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Otevřeno: st–ne 10–18 hod.
V  návštěvní době je otevřena 
kavárnička „Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena:  
st 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Ateliér ZB, Výstavy, 
Zámek – základní 50 Kč, sníže‑
né 30 Kč, rodinné (2 dospělí + 
max. 4 děti) 130 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:

n Jak bydlel a  úřadoval pan 
správce / Vrchnostenská sprá-
va panství. Nahlédněte, jak 
a  kde bydlel a  pracoval vrch‑
nostenský úředník Lichten‑
štejnského panství na  konci 
18. století.
n Jak se jezdilo do  Roztok 
na  letní byt / Život v  letovis-
ku. Prostřednictvím vilových 
interiérů poznáme životní 
styl „lufťáků“ druhé poloviny 
19. století, a to včetně prezento‑
vané dobové módy.
n Ateliér Zdenky Braunerové – 
po  zimní pauze znovuotevřen 

od 1. 4. 2016! Stálá expozice ma‑
lířky, grafičky, knižní výtvarnice 
a organizátorky kulturního živo‑
ta. Vstup do Ateliéru na časové 
vstupenky, rezervace na  tel. 
233  029  060 nebo na  e ‑mailu  
pokladna@muzeum ‑roztoky.cz, 
max. počet osob ve skupině je 7.

V Ateliéru Zdenky Braunerové 
se 16. dubna uskuteční literární 
pořad z  korespondence Zden‑
ky Braunerové a Julia Zeyera…

VÝSTAVY:

n 15. 4. – 7. 8. 2016: PAPÍRO-
VÁ HRAČKA: výstava, kterou 
byste si měli střihnout – to nej‑
lepší ze sbírek Muzea hraček 
manželů Pecháčkových … Ga‑
lerie/Kabinet
n do  24. 4.: HODINY ZE 
SCHWARZWALDU – výběr 
z unikátní sbírky Miloše Klika‑
ra, který návštěvníky přesvědčí, 
že „švarcvaldky“ nejsou jen 
dřevěné hodiny s  kukačkou; 

pro děti prohlídka výstavy 
s pracovními listy plnými úko‑
lů k řešení … Malá výstavní síň
n do 1. 5. 2016: OPUS MUSI-
VUM: mozaika ve  výtvarném 
umění – věnováno unikátní 
technice mozaiky, její historii, 
restaurování a  současnosti …
Velká výstavní síň
Komentovaná prohlídka 16. 4. 
od  14.00; pro děti výtvarná 
mozaiková dílna – vždy ve čtvrtek 
od  10.00; – rezervace místa na   
pokladna@muzeum ‑roztoky.cz 
nebo 233 029 060.
n 13. 5. – 10. 7. 2016: HRY 
A  KLAMY – experimentujte 
a hrajte si s iQ Parkem … Velká 
výstavní síň

AKCE:

n 16. 4. (so) v 10.00 a 14.00 hod.: 
Přátelství básníka a  malířky 
(Z. Braunerová – J. Zeyer) – 
zahájení nové sezony Atelié‑
ru ZB; pro  omezenou ka‑
pacitu sálu je nutná 

rezerva ce účasti předem na   
pokladna@muzeum ‑roztoky.cz 
nebo 233 029 060
n 22. 4. (10.00–16.00 hod.): 
DEN ZEMĚ – svátek ekologie 
s  dílničkami pro děti a  prová‑
zením s muzejním zoologem – 
více na webu muzea

JIŽ BRZY:

n 8. 5. (9.00–17.00 hod.) VE-
TERÁNI 2016 – 37. ročník 
soutěže elegance historických 
vozidel
n 20. 5. MUZEJNÍ NOC – ná‑
rodní zahájení festivalu v Roz‑
tokách!
Změna programu vyhrazena. 
Více informací na
www.muzeum ‑roztoky.cz  l

Marcela Uhlíková
PR – informační  

a tiskové vztahy
Středočeské muzeum  

v Roztokách u Prahy, p. o.
Tel. 733 710 567, 233 029 041

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

INZERCE
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23. 10. – 29. 3. 2016 Pellé	–	Braunerová	–	zkřížené	osudy	mezi	Čechami	a	Francií Středočeské muzeum, Roztoky

19. 11. – 1. 5. 2016 Opus	Musivum – mozaika ve výtvarném umění Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 15. 4. Papírová	hračka – výstava ze sbírek manželů Pecháčkových Středočeské muzeum, Roztoky

Út 19. 4. Roztocký	Babylon – ZUŠ Roztoky pořádá 4. ročník festivalu.  
Od: 18.00 hod. Multifunkční sál ZŠ, Roztoky

Pá 22. 4. Vernisáž	ze	stepí,	lesů	a	luk – slavnostní otevření chodidlária a výstavy.  
Od: 18.00 hod. Ateliér Roztoč, Jungmannova

So 23. 4. Sádlo teče proudem – rodinovský spolek více méně holek vás zve  
na divadelní komedii. Vstupné 80 Kč.  
Od: 19.00 hod.

ZŠ Žalov, tělocvična

So 23. 4. Komiksová	dílna – pop up kniha – pro děti od 7 do 12 let. 
Od: 10.00 hod. Ateliér Roztoč, Puchmajerova

Ne 24. 4. Velikonoční	koncert – zve Vás CČSH, skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. 
Od: 15.00 hod. Husův sbor CČSH, Roztoky

Ne 24. 4. Folklorní	tančírna – přijďte se naučit jeden folklorní tanec.
Od: 15.00–18.00 hod.

Dvorek Ateliéru Roztoč,  
Havlíčkova 713

Pá 29. 4.
Pietní	vzpomínka	na	oběti	transportu	smrti	
Od: 11.00 hod., od: 11.45 hod., nám. 5. května,  
od: 12.15 hod.

Levohradecký hřbitov,  
pomník roztockých Židů,  
nádraží Roztoky

Pá 29. 4. Čarodějnice – soutěže, hry, vystoupení, zapálení ohně. 
Od: 16.00–22.00 hod.

Roztoky-Žalov, hřiště

So 30. 4. Čarodějnice	U	Šraněk – s country kapelou Klikaři. 
Od: 19.00 hod. Restaurace U Šraněk, Roztoky

St 4. 5. Večer	pro	potěšení	II.	
Od: 19.00 hod. Galerie hotelu Academic, Tyršovo nám.

Čt 5. 5. Připomínka	71.	výročí	konce	2.	světové	války.	
Od: 11.00 hod. a 11.30 hod.

Školní náměstí, Roztoky,
Levohradecké nám., Žalov

Ne 8. 5. Veteráni	2016 – 37. ročník soutěže elegance historických vozidel. 
Od: 9.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

Út 10. 5. Jubilejní	koncert	Komorního	orchestru	Dvořákova	kraje.	
Od: 19.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

Čt 12. 5. Psychická pohoda a její vliv na zdraví a rodinu – seminář. 
Od: 10.00 – 12.00  hod. Městská knihovna, Roztoky

Čt 12. 5. Veřejný	koncert	ZUŠ 
Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku

13. 5. – 10. 7. 2016 Hry	a	klamy – experimentujte a hrajte si s IQ parkem Středočeské muzeum,  
Velká výstavní síň

Čt 19. 5. Absolventský	koncert	žáků	ZUŠ. 
Od: 18.00 hod. Historický sál roztockého zámku

Pá 20. 5. Muzejní	noc – národní zahájení festivalu v Roztokách Středočeské muzeum, Roztoky

Út 24. 5. Taneční	představení	žáků	tanečního	oddělení	ZUŠ. 
Od: 18.00 hod. Multifunkční sál ZŠ, Roztoky

So 28. 5. Jarní	bleší	trh – tržiště s hudbou a občerstvením, více na www.blesak-roztoky.cz
Od: 9.00–15.00 hod. Park na Tyršově náměstí, Roztoky

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – DUBEN–KVĚTEN
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Církev československá 
husitská v Roztokách

pořádá v neděli  
24.	dubna	od	15.00	hod.		

v	Husově	sboru	CČSH		
velikonoční	koncert.	  

Hosté: Daniela Valtová – klavír,  
Jan Valta – housle,  

Jarmila Kosinová – zpěv. 
 

Program: skladby Antonína  
Dvořáka, Leoše Janáčka,  

Bohuslava Martinů

Zveme vás 
srdečně	na	prohlídku	Levého	Hradce.		

 
Turistická sezona začíná v neděli 

1. května. Průvodcovská služba bude 
k dispozici každou sobotu a neděli. 
Můžete se těšit na komentovanou 

vycházku po hradišti, uměleckohisto-
rický popis fresek v kostele a nahléd-

nutí k základům původní rotundy.  
Prohlídky začínají každou celou 

hodinu.  
Bližší informace naleznete na:  

www.levyhradec.cz.

S Klubem českých turistů připravuje-
me nové značení cest.  

Přímo v Roztokách bude zaznačena 
cesta z Levého Hradce na Řivnáč.  
Nová cesta Vás zavede na zdejší 

pravěké hradiště, k zámku ve Stateni-
cích a k rotundě na Přední Kopanině. 
Cesta mimo jiné vede i přes dětská 

hřiště, například lanové hřiště Švest-
kovna v Úholičkách.   

Vedle nového značení bude také 
prodloužena cesta z dolních Roztok, 
která zavede turisty k železniční za-
stávce Úholičky a přívozu v Podmo-
ráni. Můžete se těšit na propojení ro-
mánské rotundy sv. Máří Magdalény 
s kostelem sv. Klimenta, tedy Přední 
Kopaniny s Levým Hradcem. Značení 

by mělo být hotové v červnu. 

Přijďte	na	prohlídku	národní	kulturní	
památky,	kterou	máte	u	svého		

domova.	Přijďte	na	Levý	Hradec!

Marcel Ramdan

Komorní orchestr Dvořákova kraje (KODK) 
pravidelně koncertuje v Roztokách od roku 
1992. V  letošním roce oslavuje 40. výročí 
svého založení. Na jednom jubilejním kon‑
certu vystoupí KODK pod vedením 
prof. Václava Mazáčka i pro roztocké poslu‑
chače. Vystoupení se bude konat tradičně 
ve Středočeském muzeu – Historickém sále, 
a to v úterý 10. května od 19 hodin.

Na  tomto výročním koncertu zazní 
díla H. Purcella, A. Vivaldiho, O. Respi‑
ghiho, G.  Faurého a  několik skladeb 
Beatles v úpravě M. Svobody pro sólový 
klavír s  doprovodem smyčcového or‑
chestru. Jako sólisté vystoupí s  KODK 
Milan Svoboda, Miroslav Kejmar, 
Veronika Sedláčková a Viktor Mazá‑
ček.

Vstupenky bude možné zakoupit v  před‑
prodeji od 10. dubna v obchodě Pasparty 
a rámy – Helena Chvojková, Tyršovo nám. 
380.
Koncert bude uskutečněn s  podporou 
grantu Města Roztoky.  l

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Václav Pavlík

Jubilejní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje

V předvánočním čase roku 2015 jsme se se‑
šli v  Roztokách na  Večeru pro potěšení. 
V tomto literárním pořadu je možnost vý‑
běru literárních a básnických děl v podobě 
číslovaného pořadí jednotlivých básní, po‑
vídek, výroků, slavných rčení a  anekdot 
apod. Posluchači tak mají sami možnost 
vybrat si z nabídky ta díla, která chtějí slyšet. 

Večer pro potěšení II. bude uveden opět 
v Galerii Academic (Tyršovo nám. 2222), 

a  to ve  středu 4. května od  19 hodin. 
Pro tuto reprízu jsme obměnili oproti 
vánočnímu večeru literární díla i dopl‑
nili interprety do nové sestavy. Účinku‑
jí: Eva Hadravová, Lída Millerová, Václav 
Pavlík, Vladimír Soldán, Petr Václ.  l

Těšíme se na  další večerní potěšení 
s vámi. 

Václav Pavlík

Večer pro potěšení II. –
literární pořad, jehož scénář vytvářejí sami diváci

Pohádkový les
 

Roztocké turistické oddíly mládeže  
zvou děti do sedmi let,  

jejich rodiče a prarodiče (věk neomezen!) na tradiční procházku 
lesem plným překvapení. 

V sobotu 28. května 2016  
začneme v 10 hodin za torzem Maxmiliánky a vyšleme vás na trasu 

plnou pohádkových postav.  
U startu bude možné zakoupit si občerstvení, tradiční buřtíky…  

Připravíme i pohádkovou tombolu.

Předpokládáme, že na startu budete muset chvíli čekat – prosíme 
o trpělivost. Nemusíte být proto na startu přesně v 10.00,  

lze dorazit kdykoli mezi desátou a jedenáctou hodinou. 

Těšíme se na vás!
Pohádkový les sponzorují laskaví roztočtí a žalovští patrioti.

Akce se koná za podpory Města Roztoky.
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Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA 
V ANGLICKÉM JAZYCE, 

FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ,
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

A PRIMA KOLEKTIV

FINANČNĚ DOSTUPNÉ, 
MOŽNOST VÝBĚRU

Z NĚKOLIKA PROGRAMŮ
(CELODENNÍ, DOPOLEDNÍ, ODPOLEDNÍ, 

VYBRANÉ DNY V TÝDNU)

STÁLE PROBÍHÁ ZÁPIS DĚTÍ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

EVA LEŠNEROVÁ

INZERCE

Městská knihovna informuje

BELETRIE

Parks, A., Stalo se včera v noci
Payne, C. D., Nestydaté plavky
Mlynářová, M., Život jako hobby
Moriarty, L., Zamilovaná hypnotizérka: 
láska může připravit člověka o rozum!

HISTORICKÉ

Aston, E., Pozoruhodná dobrodružství 
slečny Alethey Darcyové. Pokračování Pý‑
chy a předsudku.
Loos, L., Kniha bez názvu: prožité příběhy. 
Život manželky slavného architekta. 

DETEKTIVKY

Beran, L., 92. policejní revír zasahuje. Pů‑
vodní česká detektivka.
James, P., Smrt ve  vyšší společnosti 
May, P., Sál smrti. Margaret Campbello‑
vá a Li Jen ve třetím díle čínských thrille‑
rů.

PRO DĚTI

Jones, E. M., Jak pan Zelený ztratil zelenou. 
Pohádka o barvách.
Brown, J., Jediská (džedajská) akademie

NAUČNÁ

Drosten, M., Nebojte se šicího stroje: úžas‑
né nápady z ateliéru Atelyeah
Špaček, L., Špaček v porcelánu aneb Etike‑
ta, vole! Etiketa pro mládež.

Nakladatelství Fantom print věnovalo naší 
knihovně 155 fantasy a  sci‑fi knih, mezi 
nimi i Heitz, M., Spravedlivý hněv – Legen‑
dy Alfů, k  nalezení v  online katalogu pod 
signaturami F a SF, pod které postupně pře‑
řazujeme i dřívější fantasy a sci‑fi knihy. 
 
Program v knihovně na duben:
 6. 4. Hravé čtení s Adélou, 16.15–17.15 hod. 
14. 4. Swing – Shag. Oproti Lindy Hopu 

má drobnější kroky a  obvykle se tančí 
na rychlejší hudbu. Shag býval oblíbeným 
zpestřením tanečních večerů díky své ne‑
tradiční rytmizaci a  těsnějšímu držení. 
Dnes tento tanec zažívá svou renesanci. 
Od 18.30 hod.
19. 4. Jesse Guthrie – english stories for 
kids – 17.15–18.00 hod., pohádky pro děti 
v angličtině.
20. 4. Hravé čtení s Adélou, 16.15–17.15 hod.
26. 4. Doktor Michal Malina – vzácné dět‑
ské choroby, transplantace ledvin a nefro‑
logie, v podání české nefrologické naděje. 
Od 18.30 hod.
18.–29. 4. Výstava grafických návrhů pa‑
mátníku Jana Palacha: v  souvislosti s  do‑
končením rekonstrukce třídy Jana Palacha 
byla vyhlášena soutěž o  grafický návrh 
na  zde umístěný památník Jana Palacha. 
V soutěži bylo předloženo celkem 10 návr‑
hů, které vystavíme.
Více informací o programu, přihlášení a mno‑
ho dalšího můžete zjistit osobně v knihovně.  l

 Za městskou knihovnu
 Mgr. Michal Špaček

Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské 
knihovny během měsíce března 2016.
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

                                                                                                                                                             

Základní škola Roztoky, okres Praha - západ 
Vás srdečně zve na 

 

ŠKOLNÍ  AKADEMII 
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Vážení rodiče, 
jarní dubnové sluníčko už vykouklo z pod‑
mračené oblohy a  stejně tak jsme už i  my 
vykoukli ze vrat školy a vyjeli za poznáním 
i  dobrodružstvím do  světa. Nejdříve jsme 
ale konečně vyzkoušeli naše nové multi‑
funkční hřiště vybudované na školní zahra‑
dě. Bylo to poprvé a  bylo to super. Méně 
super byly ale příklady v matematické olym‑
piádě, které byly opravdu těžké a málokdo je 
spočítal všechny. Ve  škole také počátkem 
dubna vrcholí příprava dětí na „přijímačky“ 
na SŠ a gymnázia. V době roznášky tohoto 
čísla už bude přijímací řízení na  středních 
školách v plném proudu. Všem tedy držíme 
palce a věrným čtenářům přeji příjemné po‑
čtení při jarním sluníčku. 

Věra Zelenková

Když chceš, tak to dokážeš
Program Radka Bangy Když chceš, tak to do‑
kážeš zaujal žáky ve  všech ročnících. Tento 
program byl připraven pro žáky 4. až 9. roč‑
níků. Radek Banga, známý frontman skupiny 
Gipsy.cz a  tanečník z posledního kola Star‑
Dance, otevřeně vypráví ve dvouhodinovém 
programu žákům svůj osobní příběh, který 
prokládá písničkami, kdy se k němu žáci při‑
dávali a zpívali společně. V příjemné a přátel‑
ské atmosféře Radek Banga odpovídal 
na otázky a zároveň je pokládal i žákům, kte‑

ří ochotně odpovídali. Rozvinula se zajímavá 
debata a  na  závěr programu odměnili naši 
studenti Radka Bangu upřímným potleskem. 
Tento preventivní i hudební program umož‑
nil nejen žákům pohled na člověka, který si 
splnil své cíle z  úplného dna, ale dal jim 
i možnost zvážení životních priorit. 

Michaela Černá

Školní družina v Žirafě
Se školní družinou jsme se rozjely do Kladna, 
kde jsme navštívily herní centrum Žirafa. 
Odložily jsme si batůžky a rychle jsme spě‑
chaly pohrát si do herny. Prolézačky, trampo‑
líny, kolotoče, skákací hrad, vše jsme vyzkou‑
šely. Po svačince jsme si ještě chvilku pohrály 
a poté se vydaly na zpáteční cestu do Roztok. 
Pan řidič Slezák nás v pořádku dovezl před 
školu, kde již čekaly maminky.

Děti ze ŠD

Recitační soutěž
Ve dnech 24. 2. (žalovská budova) a 29. 2. (roz‑
tocká budova) proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Porota byla složena z pedagogů a žáků 
školy. Vítězi se stali – Kateřina Čelikovská, 
Viktorie Vejmolová, Kristýna Šípková, Barbo‑
ra Šolínová, Ema Maršová, Tadeáš Drda, Adé‑
la Suchá, Nela Trešlová, Aneta Čapková a Da‑
niel Peroutka. Blahopřejeme. 

Dita Blechová

Zábavná chemie 
Ve  dnech 17. a  18. února navštívili stu‑
denti Vysoké školy chemicko‑technolo‑
gické v Praze naši školu a pro žáky třetích 
až pátých ročníků představili Hodiny mo‑
derní chemie. Tato forma výuky žáky zau‑
jala a již se těší na vyučovací hodiny che‑
mie, které je čekají na  druhém stupni 
základní školy. Tentýž program se usku‑
tečnil i  v  žalovské budově pro první až 
třetí třídy. 

Vedení školy

Venkovní hřiště v provozu
Od pondělí 14. 3. 2016 jsme otevřeli pro 
potřeby našich žáků, ale i pro ostatní zá‑
jemce, naše nové venkovní víceúčelové 
hřiště. Jeho dostavba skončila na podzim 
roku 2015 a nyní již čeká na své první ná‑
vštěvníky. Většina z  nich budou samo‑
zřejmě naši žáci, minulý týden už popr‑
vé hřiště vyzkoušeli žáci z  kroužku 
košíkové s  panem učitelem Heinzem. 
Od rána od 8.00 do 16.00 hod. je hřiště 
k dispozici našim žákům a všem ze škol‑
ní družiny, klubu a  také zájmových 
kroužků. Od 16.00 do 19.00 hod. je mož‑
né si hřiště pronajmout pro své soukro‑
mé účely (basketbal, volejbal, nohejbal, 
házená, přehazovaná). V  případě zájmu 
o  pronájem nás kontaktujte na  tel. čísle 
797 979 103. Zároveň také připravujeme 
otevření lezecké stěny.  l

Drahomíra Moravcová

Školní okénko
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Hernička Želvička
Jaro je tady a s ním i veselejší období 
roku, které láká k pobytu venku. Nic-
méně pokud chcete strávit příjemné 
dopoledne se svými ratolestmi ve spo-
lečnosti dalších dětí a (pra)rodičů, ne-
váhejte a přijďte. Scházíme se každé 
úterý od 9.30 v Eiffelu na Tyršově ná-
městí.  Můžete načerpat nové nápady, 
vyzkoušet různé Montessori pomůcky, 
naučit se nové říkanky, zatancovat 
si, zazpívat… Prostě užít si dopoledne 
a odnést si domů nejen dobrý pocit, 
ale i vlastní „umělecké dílo“. S přibý-
vajícím teplem a za hezkého počasí 
se zkusíme postupně přesunovat 
ven, kde budeme moci více pracovat 
s vodou, pískem či kamínky, což děti 
velmi ocení. Hernička se koná v úterý 
9.30–11.30, Cafe Bar Eiffel, Tyršovo 
nám., Roztoky. Pro aktuální informace 
sledujte www.hernickazelvicka.wgz.cz 
nebo tel. 727 908 732.

Rádi byste v létě vyrazili se svými 
dětmi do přírody a nechce se vám 
samotným? Přidejte se na letní 
pobyt pro rodiče s dětmi do Posázaví 
v termínu 13.–19. srpna 2016. Tábor 
pro rodiny, kde si (pra)rodiče budou 
hrát společně s dětmi na louce, v lese, 
ve vodě či pod střechou. Téma tábora 
bude Afrika, tarbíci a marabu, a tak 
prožijeme některé příběhy spolu 
s večerníčkovými postavami. Ubyto-
vání v dřevěných srubech v krásném 
areálu u řeky Sázavy, k dispozici 
hřiště, venkovní bazén, vnitřní dětský 
koutek, klubovna. Turistika, cyklistika, 
výlet na kuličkovou dráhu do Zruče či 
splutí Sázavy je jen trocha z mnoha 
aktivit, které budeme moci vyzkoušet. 
Více informací na www.babetka.wgz.cz 
l

Ing. Bětka Kořínková

Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru komorní 
hra s převahou dechových nástrojů proběh‑
lo v  Kolíně. Jestliže v  okresním kole jsme 
neměli vážnější konkurenci, v krajském kole 
už to bylo samozřejmě mnohem těžší. Přes‑
to jsme uspěli. Trio zobcových fléten získalo 
čestné uznání, trio příčných fléten 3. místo, 
obě žesťová tria 2. místo. Klarinetové trio 
obsadilo 2. místo a naši nejmenší – klarine‑
tové duo ve  složení Veronika Škráčková 
a  Filip Šplíchal 1. místo s  postupem 
do ústředního kola! Všem soutěžícím a pe‑
dagogům (Marie Rozsypalová, Hana Šulco‑
vá, Bohumír Šlégl, Jiří Fousek) moc gratulu‑
jeme a  postupujícím přejeme mnoho 
úspěchů při reprezentaci našeho města 
ve finále v Orlové.

Ovšem to není zdaleka všechno. Souběžně 
probíhala soutěž v oboru akordeon a akordeo‑
nové soubory. Z okresního kola, kterého jsme 
byli pořadateli, postoupili čtyři sólisté a  dva 
soubory s těmito výsledky: 0. kat. Max Franke 
3. místo; IV. kat. Eliška Soperová 2. místo; 
VIII. kat. Alena Voltrová 2. místo; X. kat. 
Hana Voltrová 1. místo s  postupem 
do ústředního kola (Plzeň)! V komorní hře 
obsadil v I. kat. akordeonový kvartet 2. místo 
a ve  IV. kat. akordeonový kvintet rovněž 
2. místo. Velká gratulace soutěžícím i  jejich 
pedagožce Monice Fukasové.

Máme radost z individuálních i kolektiv‑
ních úspěchů našich žáků, tím však naše 
činnost v  tomto školním roce nekončí. 
V  dubnu nás čeká ještě výchovný koncert 

pro mateřské školy, festival populární a jiné 
hudby Roztocký babylon, v květnu Veřejný 
a Absolventský koncert na zámku a v červ‑
nu tradiční Zahradní koncert.  l

MgA. Bohumír Šlégl

V březnu jsme navštívili Domov Alzheimer s pestrým programem, v němž 
vystoupil dětský sbor, sólisté a žáci LDO s velmi zdařilým a seniory kvito-
vaným masopustním vystoupením. 

Jarní dění na ZUŠ

Každý čtvrtek je projektovým dnem, kdy 
opouštíme učebnu a vyrážíme do světa na‑
sávat dovednosti a vědomosti, často si při‑
tom děti vyplňují také pracovní list. 
V  lednu mimo jiné proběhla návštěva 
v  malostranském ateliéru u výtvarníka 
Petra Nikla, který malým návštěvníkům 
zahrál divadlo, posléze se k  němu děti 
mohly připojit, aby si samy vyzkoušely 
práci s marionetami. Prohlédly si také jeho 
grafiky přímo v místě, kde vznikají. V úno‑
ru jsme se zúčastnili komentované vycház‑
ky Ptáci na Císařském ostrově – viděli 
jsme kormorány, volavky, lysky i vzácnou 
kachnu hohola severního. Hodně foukalo, 
ale nám to nevadilo a nakonec jsme se 
svezli přívozem. Proběhlo také první do-
poledne v pohybu v přírodě s Robertem 
Jančem. Robert je divadelní herec, akrobat 
a také průvodce v říčanské lesní školce Pra‑
mínek a táta dvou dětí. Tato dopoledne bu‑
dou probíhat pravidelně a budou věnována 
radosti z pohybu, hrám a společnému tvo‑
ření na čerstvém vzduchu.  V  březnu se 
děti zasloužily o příchod jara: vynesly Mo-
ranu a hodily ji do Vltavy. Na tuto akci 
přijeli i žáčci z komunitních školy v Nera‑
tovicích a z bubenečské  školy Za výlohou a 
připojili se k  nám i další domácí školáci 
z Prahy: „Smrt, smrt ukrutná, kyselica ne-

chutná, kyselicu sníme a smrt utopíme! Hu, 
hu, hu, jaro už je tu!“. Další čtvrtek se pak 
děti dozvídaly v Toulcově dvoře o jarním 
rození mláďátek a přímo navštívily různá 
zvířata z farmy.
Čtvrteční projekty jsou otevřené veřejnosti, 
jste zváni se jich účastnit s námi – aktuální 
informace zasíláme mailem.

Zápis na příští rok stále probíhá. Po-
kud byste jako rodiče měli chuť se nezá-
vazně přijít podívat na školní den ve tří-
dě anebo se zúčastnit některého z našich 
projektových dnů, můžete se obrátit na 
ředitelku školy Mgr. Kateřinu Teplou,  
tel. 773 678 208, info@komunitniskola-
roztoky.cz. Budeme se těšit!  l

Ve třídě dny běží svým pravidelným tempem – ráno začínají děti společ-
ným kruhem a poté se věnují střídavě matematice (metodou prof. Hejné-
ho), čtení, psaní a zpívání, celý jeden den je zaměřen na výuku angličtiny. 
Děti si třídu vyzdobily svými obrázky a vytvořily si stolek ročních období, 
na kterém teď krásně bují jaro.

Komunitní škola Roztoky – jak to u nás chodí?

Veronika Škráčková a Filip Šplíchal
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Chodidlárium – vznik a pozvánka 
na slavnostní otevření 22. dubna
Na zahradě ateliéru Sdružení Roztoč vzniká 
CHODIDLÁRIUM – stezka pro bosé nohy 
a proutěný domek. Za pomoci mnoha dob‑
rovolníků jsme o víkendu 19. a 20. března 
postavili materiálový labyrint a  část chýše 
z  vrbového proutí, která by měla obrazit 
a růst dále sama. Chodidlárium slouží jako 
herní prostor pro děti, ale i zážitkový pro‑
stor pro dospělé, dává možnost projít se na‑
boso po  různých přírodních materiálech 
z Tichého údolí, probudit a namasírovat si 
chodidla. Máme za  sebou sběr přírodních 
materiálů (mechů, kamenů, šišek, klacků, 
kůry...), spoustu kopání, rytí, modelování 
keramických dlaždic, pletení z proutí... Nej‑
krásnější bylo ale sousedské setkání s lidmi, 
kteří se chtějí podílet na společném projek‑
tu. Děkuji všem dobrovolníků a  lektorům: 
Fortuně Hernández (architektonický plán 
chodidlária), Davidovi Ramdanovi (kera‑
mické dlaždice), Dorotě Tiché (výtvarné 
pojetí) a  Ditě Votavové za  organizaci. 
Dále připojuji poděkování sponzorům, 
za stavební materiál firmě RENOVA, s. r. o., 
a za vrbové proutí firmě NAPLOT.CZ.

Zveme vás na vernisáž – slavnostní otevře-
ní Chodidlária v pátek 22. dubna od 18 ho-
din v ateliéru v Jungmannově ulici.
www.roztoc.cz 

Adam Krátký
spoluautor projektu

www.fondnno.cz,www.eeagrants.cz, Podpo-
řeno grantem z  Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů

Komiksová dílna – Pop-up kniha 
sobota 23. dubna od 10 do 16 hodin
Lektorka: Markéta Stará
Pop‑up kniha je založená na různých po‑
hyblivých mechanismech, vyklápěcích 
stránkách. Mezi pop‑up knihy patří všech‑
ny specifické typy knihy, které jsou založe‑
né na interakci se čtenářem, nejen na pou‑
hém listování stránek. V  současné době 
můžeme takové typy mechanismů nalézt 

v různých typech přáníček. V minulosti to 
byla třeba dětská knížka, pohádka Obušku 
z pytle ven!
Na začátku se účastníci seznámí s historií 
pop‑up knihy a  různými typy mechanis‑
mů. Poté vymyslíme náš jednoduchý pří‑
běh nebo návod. K tomu si můžete dopře‑
du doma najít krátký příběh nebo básničku, 
kterými budete pop‑up knihou ilustrovat. 
Pak se pustíme do výroby makety a nako‑
nec do výroby naší pop‑up knihy.
Pro děti od  7 do  12 let. Více informací 
na www.roztoc.cz

Folklorní tančírna – Straňanské 
neděle 24. 4. 2016 od 15 do 18 hodin
Tanec, zpěv, koláče, víno a cimbál
Přijďte s námi zahájit cyklus Tančící dvor-
ky. Každý měsíc se bude konat na  jiném 
roztockém dvorku a  učit se na  ní tanec. 
První tančírna se uskuteční na  dvorku 
u  Ateliéru Sdružení Roztoč, Havlíčkova 
713 v Roztokách. Každý si bude moci za‑
tančit podle svého a naučit se nový tanec. 
Na této tančírně nás lektoři Radka Keňová 
a Ondřej Sameš naučí tanec, který se jme‑
nuje Straňanské a  pochází z  obce Strání, 
která se nachází na jižní Moravě. Celá ob‑
last je známá díky svým kulturním tradi‑
cím a zvykům. K neodmyslitelným událos‑
tem se řadí fašankové slavnosti a straňanské 
hody. Tančit se bude v  párech a  pohodl‑
ném obutí za  doprovodu MUZIČKY – 
cimbálové muziky.
Pořádá Sdružení Roztoč, podpořili Přemys-
lovské Střední Čechy z grantu Malý přemys-
lovský měšec. www.roztoc.cz   
 l

Zprávy ze Sdružení Roztoč

V  sobotu  5. března se roztockým mateř‑
ským centrem opět rozezněla hudba 
a do tělocvičny pod školní jídelnou se sešli 
různá zvířátka, rytíři, kovbojové, princez‑
ny a  jiné pohádkové bytosti, aby si užili 
karnevalové odpoledne. Programem děti 
provázela Lenka Vyhnánková, nechyběly 
zábavné úkoly, soutěže o sladké ceny či vý‑
tvarná dílnička – letos motýlková. Pro do‑
spělý doprovod bylo tradičně připraveno 
drobné pohoštění, čaj a káva. Na závěr akce 
přišla děti pozdravit opravdová princezna 
a zatančila si s nimi krásný taneček.
Děkujeme všem malým i velkým návštěv‑
níkům za  vytvoření příjemné atmosféry, 
všem, kteří nám pomáhali s  přípravou 

a propagací zábavného odpoledne, a měs‑
tu Roztoky za podporu akce.

Na  polovinu dubna plánujeme Bazárek 
dětského jarního a  letního oblečení, pro 
bližší informace sledujte naše webové 
a nově i facebookové stránky.

Nově se v  Rožálku můžete těšit na 
JÓGU PRO RODIČE s dětmi, a to každé úterý 
od 9 do 10 hodin, lekce jsou ideální pro rodi‑
če s dětmi od 1,5 do 3 let. Jóga je příjemným 
způsobem, jak zůstat fit a přitom mít společ‑
né zážitky se svým dítětem. O více informací 
si pište na  centrumrozalek@seznam.cz nebo 
volejte na číslo 773 245 147.
Nabízíme volná místa v adaptačním krouž‑
ku SLUNÍČKA. Kroužek je vhodný zejmé‑

Roztocké mateřské centrum
Minulá komiksová dílna s tématem fotoromán
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

•  
•  
•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

70.000 KÈAŽ  

775 856 201
HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

INZERCE

Pedagogicko-psychologická poradna v Roztokách
Jistě jste si všimli, že v Roz-
tokách v rámci vzdělávacího 
centra Lexik už nějaký čas 
funguje soukromá pedagogicko-
-psychologická poradna. Od září 
minulého roku je naše poradna 
i standardním školským zaří-
zením. Znamená to, že všechna 
doporučení naší poradny mají 
stejnou váhu jako doporučení 
jakéhokoli jiného státního škol-
ského zařízení.

Asi vás, kteří jste do poradny ni-
kdy nepotřebovali zajít, napadne 
otázka, čímže se to vlastně 
zabýváme. Tedy – naše práce se 
týká všech okruhů vzdělávacího 
procesu. Obracejí se na nás 
rodiče, jejichž děti se potýkají 
s výchovnými či vzdělávacími 
překážkami. Na základě našich 
zjištění můžeme potom doporu-
čit některá vzdělávací opatření, 
která jsou posléze pro školy 
závazná. Jindy je ovšem lepší 
cestou pedagogická či psycholo-
gická intervence, konzultace, re-
edukace, případně dlouhodobější 
psychoterapie. Pokud je třeba, 
poskytujeme i individuální, páro-
vou a rodinnou terapii. V krizové 
situaci se můžete obrátit přímo 
na naše odborníky na poradna-
-online@lexik.cz. K našim služ-
bám patří výchovné poradenství 
a diagnostika dětí navštěvujících 

MŠ. U těchto malých dětí rodiče 
nejčastěji žádají o diagnostiku 
školní zralosti v souvislosti 
s případným doporučením 
odkladu školní docházky, 
nebo naopak doporučením 
předčasného nástupu do školy. 
Žákům základních a středních 
škol nabízíme diagnostiku příčin 
školní neúspěšnosti, specifických 
poruch učení a chování, pomoc 
při adaptaci na školní prostředí 
a na změny v něm. Jestliže dítě 
neví, kam po ukončení základní 
či střední školy směřovat, 
můžeme poskytnout odborné 
kariérové poradenství.

Pokud máte pocit, že byste 
potřebovali naši pomoc či radu 
v oblasti vzdělávání vašich 
dětí, nebojte se k nám objednat. 
Všechny informace, které nám 
sdělíte, i všechny výsledky na-
šich šetření jsou pouze pro vás 
a nikomu jinému je nesdělíme 
ani ústně. Předávání zprávy se 
děje pouze na základě vašeho 
souhlasu a podpisu. Věříme, že 
společně můžeme najít řešení 
mnoha otázek a těžkostí, se 
kterými se vaše děti potýkají. 
Můžeme je tak společně pod-
pořit v jejich vzdělávání, vývoji 
i v dalším směřování.      l

Za kolektiv PPP Lexik 
Mgr. Kateřina Choudhary Palajová

na pro děti, které se nedostaly do mateřské 
školy. Každé úterý od 9 do 12 hodin (po do‑
mluvě možné dříve i déle) si děti zábavnou 
formou vyzkoušejí, jaké je to v  opravdové 
školce bez maminky. Těšit se mohou na spo‑
lečné hry, zpívání, tvoření či  pohybové akti‑

vity. Platíte vždy pouze hodiny, které odcho‑
díte. Rezervace na kroužek je nutná.

Stále hledáme lektorku nebo lektora pro 
kroužek GYMBALONY. Pokud rádi cvičí‑
te s  dětmi a  chcete posílit náš kolektiv, 
ozvěte se!

Přejeme vám příjemné jaro a  těšíme se 
na viděnou na některé z akcí v MC Rožá‑
lek.  l

Za celý tým
Vendula Bromovská,  

Eva Tluková a Simona Mádlová 

Chcete si zopakovat jazyk před dovolenou?  
A po odhalení, kterak cizí jazyk pokořit, se mů‑
žete již nyní přihlásit na  letní jazykové kurzy. 
Intenzivní němčina/angličtina/francouzšti-
na pro mírně až středně pokročilé bude po‑
slední týden v červnu od 26. 6. do 1. 7. a druhý 
týden v červenci od 11. 7. do 15. 7. 2016. Tyto 
intenzivní 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 12.30 s přestávkou) nebo večerní 
(3 vyučovací hodiny denně od 17.45 do 20.20 
s krátkou přestávkou). Lze domluvit i individu‑
ální výuku kdykoli se rozhodnete, případně 
otevřít kurz na míru s vašimi kamarády. Kurzy 
otevíráme pro skupiny alespoň 3 studentů.

Již od půlky dubna se chystá nově otevření 
poměrně ojedinělého kurzu italštiny pro 
začátečníky. Jestli vyrážíte v létě do Itálie, 
ještě máte možnost se jazykově vybavit!
Prázdninové tábory pro děti
Přestože se zdá, že prázdniny jsou daleko, 
přihlášky na  letní aktivity se podávají již 
nyní. Pro děti od 6 do 15 let pořádáme kaž‑
doroční příměstské tábory – SOS – sportov-
ně-turistický tábor s angličtinou – termín 
od 15. srpna, ve stejném týdnu Rozjezd před 
školou (čeština a matematika) a od 22. srp‑
na Rozjezd před školou (čeština a angličti-
na) a oblíbený Novinářský tábor.
Pro předškoláky a  malé školáky je určen 
Malý objevitel a  tvořivá angličtinka. Kdy? 

Poslední prázdninový týden (od  29. srpna 
2016) od 9 do 12 hodin. Děti se budou zabý‑
vat objevováním fyzikálních a  chemických 
zákonitostí, poznáváním přírody, naučí se 
zpívat anglické písničky, mohou si zvyknout 
na nový kolektiv od září, kdy plánujeme tuto 
pravidelnou páteční aktivitu rozšířit na celé 
dopoledne od 9 hodin do 12 hodin. 
Speciální tvoření je „předvojem“ pokračování 
kurzů grafomotoriky, zábavné přípravy před‑
školáků do školních lavic. Aktivity budou za‑
měřené na  rozvoj grafomotoriky, pozornost, 
paměťové a  sociální hry, řeč a  výslovnost. 
Bude pod vedením speciální pedagožky. U to‑
hoto kurzu termín ještě upřesníme, a  proto 
sledujte naše webové stránky www.lexik.cz 
V  případě jakýchkoli dotazů pište na   
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.  l

Mgr. Lenka Červenková
ředitelka

Chcete vědět jak na cizí jazyky? Vynaložili jste již mnoho námahy i peněz na kurzy, ale stejně každý rok 
začínáte zase od základů? Chcete se domluvit v zahraničí, ale tváří tvář realitě ze sebe nedostanete ani 
hlásku? Co nám brání překlenout věčné začátky dokola a dokola? Naše lektorka a zkušená koučka v této 
oblasti vám poradí, jak toto prokletí, které trápí mnoho z nás, zdolat. Přijďte na zajímavou a užitečnou 
přednášku 5. května od 18 hodin. 

Jak překonat věčné začátky v cizím jazyce?
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Tenisová škola VV (www.tenis-skola.cz), 
Tenisový areál Žalov (www.tenis-zalov.cz) a 
Jan Šrámek (sramek@tenis-skola.cz, 602457867) 

pro Vás připravili: 
 

LETNÍ TÁBOR SE SPORTEM 
Na děti čeká týden plný zábavy, sportu, táborových 
dovedností. Samozřejmostí je celotáborová hra o ceny.  
Krásné prostředí v přírodě u přehrady. 

Kdy: 10. - 16.7.2016 

Kde: Rekreační areál Orlík - Loužek 

Cena: 3980,- Kč 
 

 

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY NA ŽALOVĚ – PŘÍMĚSTSKÉ 
 

Denně 8:30 – 16:00. 3x strava, pitný režim, celodenní program – tenis, další 
sporty, odpočinek, bazének, trampolína…zkušení trenéři a instruktoři. 

 

Termín 1: 7.-8.7.2016 klasik              Termín 6: 8.-12.8.2016 klasik 
Termín 2: 11.-15.7.2016 klasik          Termín 7: 15.-19.8.2016 klasik 
Termín 3: 18.-22.7.2016 + kolo       Termín 8: 22.-26.8.2016 + florbal 
Termín 4: 25.-29.7.2016 klasik           Termín 9: 29.-31.8.2016 klasik 
Termín 5: 1.-5.8.2016 v angličtině 
 
Cena:  
od 2800,- při platbě předem                    Cena za 1 den: 700,- Kč 
na sourozence sleva 10% 

 

Veškeré informace a přihlášky na www.tenis-skola.cz 
a u Jana Šrámka. Těším se na vás! 

n Koupím stavební buňku, po‑
kud možno s dopravou, nejlépe 
Roztoky či okolí. Kontaktujte 
mne prosím na  tel. čísle 
608 119 042
n Prodám chatu v  zahrádkář‑
ské kolonii U  Jezu. Tel. 
607 194 689
n Koupím garáž. Tel. 602 310 025
n Koupím všechny vozy od r. v. 
1998. Platba ihned. Rychlé a se‑
riózní jednání. Tel. 721 473 314
n Prodám laminátový člun. 
Levně. Tel. 606 884 380
n Prodám velmi pěkný obytný 
přívěs pro 2 osoby a  1 dítě. 
Váha 340 kg, možno tahat 
za všemi auty. Tel. 606 884 380
n Nabízím ustájení v rod. stá‑
ji v  Roztokách pro 1 koně/
kobylku jako společnici 
ke  starší kobylce. K  vidění 
v Roztokách. Tel. 776 048 536, 
220 912 238
n Nabízím praní a  žehlení 
v  Roztokách dle ceníku 
na  www.pradlenka.kvalitne.cz 
Tel. 776 048 536, 220 912 238
n Pronajmu řadovou garáž 
s  montážní jámou u  lékárny 

na  Masarykově ulici. Tel. 
603 170 151
n Byt v činž. domě 2+1, 59 m2 + 
2 balkony, 8500 Kč bez služeb. 
Tel. 728 701 133
n Prodám domek v Roztokách, 
ulice Potoky za 2,5 mil. Kč. Tel. 
736 674 553
n Prodám pozemek v  Žalově. 
Tel. 603 705 944
n Hledám dlouhodobý pro‑
nájem v  Roztokách či blíz‑
kém okolí, nejlépe byt ve ví‑
cegeneračním domě s možno stí 
užívat zahradu. Nájem 
do  10  000 Kč měsíčně. Tel. 
777 080 642
n E‑shop s elektronickými ciga‑
retami, náplněmi a  příslu šen‑
stvím. Nabízíme pouze kvalitní 
a ověřené produkty a dlouholeté 
zkušenosti. Možnost osobního 
odběru v  Roztokách. Více 
na www.ecigarety‑roztoky.cz
n Nabízím dívčí oblečení vel. 
128 až 140. Po  jednom dítěti. 
Roztoky, tel. 723 211 216
n Koupím dům nebo pozemek 
Roztoky a  okolí. Tel. 
604 687 148  l

Začátkem března jsme po  delší pauze 
uspořádali v  areálu Žalov tenisový turnaj 
pro děti – účast byla hojná, děti si zápolení 
užily a všechny byly odměněny – největší 
radost pak měli určitě vítězové – ve vícebo‑
ji nejmenších Filip Šebek, v  minitenise 
Ríša Kysel, v babytenise Maruška Jarolím‑
ková a v žactvu její bratr Pepa.

Ve  dnech 18.–21. 3. jsme se v  počtu 
10 dospělých a 10 dětí rozloučili se sně‑
hem v Krkonoších, kde jsme absolvovali 
víkendový lyžařský kurz s  ubytováním 
a  stravou v oblíbeném penzionu Krako‑
nošovo zátiší.

Teď už nás čekají akce letní, na  něž se 
může kdokoli hlásit u mě na sramek@te‑
nis‑skola.cz, podrobnosti pak najdete 
na  www.tenis‑skola.cz a  facebookovém 
profilu www.facebook.com/tenis.skola. 

Jedná se zejména o  LETNÍ TÁBOR 
na  Orlíku 10.–16. 7., kde na  děti čeká 
spousta zábavy, sportu, táborových do‑

vedností, celotáborová hra a  další rado‑
vánky. Tradiční akcí jsou LETNÍ IN-
TENZIVNÍ KURZY na  Žalově, které 
probíhají celé léto od 7. 7. do 31. 8. a hlá‑
sit se můžete i na jednotlivé dny. Pro ak‑
tivní tenisty je klíčovou akcí TENISOVÝ 
KEMP v Rakovníku 24.–30. 7. zaměřený 
na  intenzivní tenisové tréninky, cvičné 
zápasy a doplněný mimo jiné o kolo, švi‑
hadlo a  beachvolejbal. Pokud chcete 
zlepšit svou angličtinu, je právě pro vás 
určen červencový dvoutýdenní kurz in-
tenzivní angličtiny v Emerald Institutu 
v irském Dublinu rozšířený o odpolední 
lekce tenisu v  profesionálním trénin‑
kovém centru David Lloyds. Milovníci 
slané vody nechť si rezervují týden od   
17. září, kdy připravuji tenis u  moře 
v italském Caorle.

Pro novinky, akce a  turnaje v  areálu 
na Žalově sledujte facebook nebo www.te‑
nis‑zalov.cz.

Závěrem pár slov k závodnímu tenisu – 
v  klubu SK Žalov jsme pro tuto sezonu 
z našich svěřenců postavili družstva mini‑
tenisu (do  7 let), babytenisu (8–9 let), 
mladšího žactva (10–12 let) a  dorostu 
(15–18 let), kterým můžete od  května 
chodit fandit na domácí utkání.  l

Mějte příjemný apríl a buďte vyrovnaní.
Jan Šrámek

Tenis a sport – aktivity pro každého
Vítejte u tenisového okénka. Dnes se krátce ohlédnu za uply-
nulým měsícem, připomenu zajímavé akce, které nás čekají, 
a stručně vás seznámím se závodními družstvy SK Žalov.

INZERCE
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a roz-
měrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec. 
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na 
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími tech-
nologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabí-
zeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních 
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé 
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.

KONTAKT:	 Lumír Novotný 774115334 lumir.novotny@autohouser.cz  petr.houser@autohouser.cz
 Bohumil Houser 731151341 prodej a servis 220911128 www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na 
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i 
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé 
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER, 
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě 
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.

KONTAKT:	 Martin Franc  739465534, 731151337   martin.franc@autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlíd-
ky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnos-
tika, výměny čelních i ostatních skel, servis klima-
tizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství 
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků, 
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další. 
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včet-
ně kompletního zastupování v jednání s pojišťov-
nou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmoder-
nějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT:			Josef Čížkovský  731151334   Miroslav Vejbora  731862462   STK EMISE  233910042   servis@autohouser.cz    www.autohouser.cz


