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ÚVODNÍK
Máme nového redaktora. Minulá volba nebyla nejšťastněj-

ší, to jistě nikdo nepochybuje. Novým redaktorem je pan Kan-
tor. Přeji mu mnoho úspěchů v pozici redaktora a těším se na 
úspěšnou spolupráci.

Máme také nové internetové stránky města. Na straně 10 
o nich naleznete krátkou zprávičku. Chtělo by se mi napsat, 
že máme i nové roční období, ale pouze astronomicky. Prší 
víc než na jaře, je větší zima, než na jaře … Nic moc.

Máme také již od minulého čísla nového roznašeče Odra-
zu. To jste si ale jistě všimli. Já osobně až ve chvíli, kdy jsem 
již týden marně prohledával schránku. Bohužel. Tentokrát to 
jistě bude lepší.

No a z jiného soudku. Zrovna nedávno jsem četl knížku 
Odsouzeni k opakování. Je to taková úsměvná exkurze do 
historie, kdy je vtipně ukázáno, jak ty samé chyby opakujeme 
stále a pořád dokola. Jednoduše asi Sartrovo: „Kdo se nepo-
učil z dějin, musí je znova prožívat.“

M. Urx
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Když roztocká odbočka agentury JPP 
začala vydávat první překotné zprávy 
o propadlé silnici u nádraží, kam prý za-
padl autobus, což ovšem záhy demen-
tovala a autobus se proměnil v mladého 
cyklistu, zatímco třetí zpráva s ulehče-

1. Historie
Při pokusu nalézt nějaké dokumen-

ty v roztockém Středočeském muzeu, 
jsme zatím neuspěli. Archiv je v této 
chvíli z důvodů dovolených krátkodobě 
nedostupný.

CAUSA DEŠŤOVÁ STOKA

ním konstatovala, že mladý cyklista sice 
zapadl, ale někdy jindy, někde jinde. 
To víte, JPP je JPP (JEDNA PANÍ PO-
VÍDALA).

To však už cestující autobusu dáv-
no vedli spory, od kdy (dle zaručených 
zpráv) budeme jezdit přes Únětice a Su-
chdol. Denně totiž mohli vidět dělníky 
firmy POHL, jak ze šachet těží balvany, 
cihly, štěrk, písek, čerpají vodu atd. Že 
je práce v nízkých štolách pod rozru-
šenými stropy, s náklaďáky nad hlavou 
a ve vodě nebezpečná a vyžaduje nejen 
odbornost, ale i nemalou námahu, bylo 
jasné všem. 

Nejpozoruhodnější na všech debatách 
byl překvapivý fakt, že opravdu pramá-
lo občanů vědělo, že tu nějaká dešťo-
vá stoka vůbec je, kde leží, odkud kam 
vede atd. Jen skupina starousedlíků - 
šedesátníků páchajících v dětství ve sto-
ce (přes nejpřísnější zákazy) svá alotria, 
byla ,,v obraze“. To byla dešťová stoka 
ještě funkční.

Jaký je její stav dnes?

K historii této pozoruhodné stavby 
(údajně z dvacátých let 20. stol.) v dél-
ce 372m vedoucí od paty schodů (z ná-
městí do serpentiny) až po křižovatku 
do Tichého údolí (naproti muzeu) celou 
Nádražní ulicí se stojí za to vbrzku vrátit. 
Nejen proto, že se někteří odborníci do-
mnívají, že stoka byla vybudována spo-
lu se serpentinou, tedy podstatně dříve 
(r. 1889!).

2. Současný stav
a)před zahájením prací 
Už první průzkum zahájený v polovině 

dubna prokázal, že stoka je bez jaké-
hokoliv přehánění v havarijním stavu. 
Propadlé cihlové stropy stoky, silně na-
rušené kamenné stěny a vymleté dno 
svědčí o katastrofálním a nevratném 
narušení nákladní a autobusovou do-
pravou, přívalovými dešti, prorostlými 
kořeny stromů, následky velké povodně 
v r. 2002 i téměř nulovou údržbou. 

Stoka vede částečně pod chodníkem, 
částečně pod vozovkou, cca 1m od zá-
kladů přilehlých domů, jejichž statika je 
tím vážně narušena! Vedle vlastních 
bočních stěn stoky jsou až do vzdálenos-
ti 2,5m za obezdívku(!) vymleté kaverny.  
V těchto místech hrozí reálný propad 
komunikace!

Dolní část stoky byla téměř zcela za-
valena a neumožňovala normální odtok 
vody do oddělovače. 

Vystužení stropu stoky kolejnicemi, postiženými hloubkovou korozí (horní část stoky 
v serpentině)

Prorůstající kořeny stromů trhající stěnu i strop stoky

TÉMA MĚSÍCE
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Dovedete si představit horší situa-
ci?

b) po provedení předběžného průzku-
mu

–  firma POHL do konce května štolu 
vyčistila. Byly odtěženy desítky ku-
bíků letitých naplavenin.

– s postupným čistěním stoky byla pro-
jektantem akce (firma KO-KA) zmapová-
na všechna staticky narušená místa

– teprve po vyčištění stoky bylo mož-
né přistoupit k provedení geofyzikální-
ho průzkumu specializovanou firmou 
INSET. Ta zjišťovala stav okolí dešťové 
stoky ve třech směrech: v nadloží stoky 
a po jejich obou bocích, s využitím kom-
binace dvou průzkumných metod: geo-
radaru a gravimetrického měření.

– na základě takto zjištěných dat moh-
la být vypracována finální verze projek-
tové dokumentace rekonstrukce stoky.

– prováděcí firma po odtěžení všech 
nánosů zahájila opravu dna stoky (na 
mnoha místech bylo cihlové a betonové 
dno odplaveno a místo něj ,, vznikly“ až 
80cm hluboké,,bazény“ destruující zá-
klady stoky).

Do dnešního dne je opravena cca po-
lovina dna celé délky stoky.

– ke dni zahájení sanačních prací byl 
městem jmenován odborník s funkcí 
,,technický dozor investora“. Má za úkol 
kontrolu postupu prací a koordinaci to-
hoto postupu s finální verzí projektu.

3) Přijatá opatření
a) V průběhu května bylo řádně pro-

jednáno a následně vyhlášeno dopravní 

opatření, které po dobu havárie stoky 
zamezuje průjezd Nádražní ulicí ná-
kladním automobilům nad 6t, vyjma au-
tobusů.

b) Město bylo vedeno snahou reali-
zovat co nejméně omezující dopravní 
opatření.

Proto byly zatím jen osazeny značky 
s omezením rychlosti a vymezením 

míst, kde právě sanační práce probí-
hají.

4) Na závěr
a) V nejbližší době čekají město zá-

sadní rozhodnutí. Na základě provede-
ných analýz, průzkumů a navržených 
variant postupu prací musí ve spoluprá-
ci s odbornými firmami zvolit optimální 

Dávná „oprava“ vyvaleného boku štoly plechem!

Téměř zcela zavalená rozdvojená komora u konce stoky

variantu řešení z hlediska technologic-
kého, finančního, bezpečnostního i ča-
sového- samozřejmě se snahou co nej-
méně omezit život města.

b)Desítky let vedení města přinejmen-
ším tušilo, že ,,někde dole“ tiká časova-
ná bomba. Bylo to však vždy tzv. velké 
sousto, neboť bylo jasné, že vedle ne-
malé finanční zátěže přináší i jiné a ne-
přehlédnutelné obtíže.

A tak není divu, že se do toho ,,nikomu 
moc nechtělo“.

c) Současnému vedení však nic jiného 
nezbylo. Slouží mu ke cti, že k řešení při-
stoupilo razantně a bez odkladu, s ten-
dencí katastrofální situaci nijak ,,nefliko-
vat“, ale zásadně řešit. Město je totiž 
vlastníkem stoky a zodpovídá tedy 
za veškeré následky, které by havárií 
stoky vznikly.

Ladislav Kantor

TÉMA MĚSÍCE
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INFORMACE Z RADNICE

Z jednání RM dne 11.6.2007

Jako první bod odsouhlasila RM pod-
nájem dvou ordinací v městské nemoc-
nici a to pro ordinaci gynekologa a prak-
tického lékaře.

Poté, co nová redaktorka Odrazu po-
dala výpověď, RM uložila vypsat nové 
poptávkové řízení na redakční práce 
spojené s výrobou Odrazu.

Dále RM doporučila ZM souhlasit se 
záměrem prodeje pozemků ve vlastnic-
tví města na druhém břehu Vltavy, vyjma 
pozemků, kudy povede cyklostezka.

Na příští jednání si RM vyžádala 
od vedoucího SPROMU osobní účast 
a přehled nájemních smluv k nájemním 
bytům ve vlastnictví města.

RM vzala na vědomí průběh poptáv-
kového řízení na zhotovitele opravy 
části komunikace Hlouchova a od-
souhlasila uzavření smlouvy s firmou 
DAP a.s.

Navýšení rozpočtu ZŠ na rozvoj ICT 
ve výši 155 tisíc korun RM neodsouhla-
sila.

Následovaly finanční dotace ze Stře-
dočeského kraje pro městkou knihovnu 
ve výši 40 tisíc korun a na publikaci 
o Roztokách ve výši 35 tisíc korun. RM 
doporučila ZM  obě dotace přijmout.

Firmou Trigema předloženou dohodu 
na pronájem kongresového sálu již po-
druhé RM neakceptovala.

Následoval blok zápisů z jednání ko-
misí a RR Odrazu, kde RM schválila jed-
norázové finanční příspěvky občanům 
tak, jak doporučila komise sociální.

Některé body z programu byly odlo-
ženy na příště a po čtyřhodinovém jed-
nání se radní rozešli.

Z jednání RM dne 18.6.2007

Jednání RM zahájila jmenováním 
hodnotící komise pro výběr redaktora 
Odrazu.

Následovalo doporučení ZM schválit 
navýšení počtu strážníků MP na devět 
a navýšit úměrně tomu rozpočet v kapi-
tole bezpečnost.

Dále RM schválila nákup měřiče 
a ukazatele rychlosti se záznamem, 
který bude osazen při vjezdu do města 
od Velkých Přílep.

TŘIKRÁT JEDNALA RM

Následovaly odložené body z minulé-
ho jednání, kdy RM schválila přidělení 
služebního bytu po zástupci ředitelky 
ZŠ pro novou zástupkyni paní ředitelky. 
K bodu trestně právní ochrany zastupi-
telů, zaměstnanců úřadu a městké poli-
cie si RM vyžádala další nabídku.

Po seznámení se s hodnocením úrov-
ně kroniky města za rok 2006 vyslovila 
RM poděkování paní kronikářce Webe-
rové a odsouhlasila odměnu za kvalitní 
vedení kroniky města.

Následoval pan Pejřil, vedoucí 
SPROMu, který radním předložil pře-
hled o městských bytech a nájemních 
smlouvách.

RM poté, co se seznámila s vysvětle-
ním ředitelky ZŠ, schválila hospodaření 
ZŠ za rok 2006 s tím, že ztráta z roku 
2006 bude vyrovnána zlepšením hos-
podaření v roce 2007.

Následovaly Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách měs-
ta Roztoky, návrh Obecně závazné vy-
hlášky o místních poplatcích a připojení 
se k ústavní stížnosti ve věci nerovno-
měrného rozdělování financí na výkon 
státní správy pro obce I. a II. stupně. 
RM nakonec doporučila ZM všechny 
tyto dokumenty přijmout.

RM schválila uzavření dohody o pří-
spěvku na neinvestiční náklady pro roz-
tocké předškoláky, kteří navštěvují MŠ 
v Úněticích.

Dále se RM seznámila s textem 
smlouvy ve věci zajištění dotace 
z ústředních zdrojů na opravu havarijní-
ho stavu dešťové kanalizace v Nádraž-
ní ulici a podpořila záměr vybudování 
archeoskanzenu v „třešňové aleji“ při 
příjezdu do města.

Na závěr se radní usnesli, že na dal-
ším řádném jednání RM budou jednat 
o nálezu Ústavního soudu č.475/2006 
Sb, který se týká stavební uzávěry (ne 
té naší). Po pěti hodinách bylo jednání 
skončeno.

Z jednání mimořádné RM
dne 27.6.2007

Tentokrát se RM sešla na svém mi-
mořádném jednání hodinu před jedná-
ním zastupitelstva.

Důvodem svolání mimořádné rady 
byla nutnost rozhodnout o proběhlých 
poptávkových řízeních a odsouhlasení 

smluv na projektové dokumentace týka-
jící se havárie dešťové stoky v Nádraž-
ní ulici. Kdybychom čekali až na řádné 
jednání RM dne 12. 8. 2007, zbytečně 
bychom ztráceli čas.

RM se seznámila s vyhodnocením 
poptávkového řízení na zpracovatele 
generelu odvodnění a likvidace dešťo-
vých vod města Roztoky a odsouhlasila 
uzavření smlouvy s ing. Janem Hanu-
šem, jehož firma nabídla nejlepší cenu 
i termín.

Dále se RM seznámila s vyhodnoce-
ním poptávkového řízení na redaktora 
Odrazu a novým redaktorem jmenovala 
pana Ladislava Kantora.

Následovalo odsouhlasení smluv 
s firmou INSET s.r.o. na georadaro-
vý průzkum dešťové stoky v Nádražní 
ul., s firmou Ko-Ka s.r.o. na projektové 
práce na rekonstrukci dešťové stoky 
v Nádražní ulici a mandátní smlouvy 
na výkon funkce technického dozoru 
investora stavby rekonstrukce havárie 
dešťové stoky v Nádražní ulici s ing. Ja-
nem Hanušem.

Se stejnou firmou byla též odsou-
hlasena smlouva na projektovou doku-
mentaci změny stavby před dokonče-
ním, která se týká přeložky příjezdové 
komunikace II/242 do města a na funkci 
technického dozoru města na tuto akci.

RM též odsouhlasila rozdělení gran-
tových prostředků na 2. pololetí roku pro 
pořadatele kulturních akcí v Roztokách 
tak, jak navrhla kulturní komise.

Jednání skončilo čtvrt hodiny před za-
hájením jednání zastupitelstva města.
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INFORMACE Z RADNICE

NAVĚKY A VĚČNĚ ZACHMUŘENÉ ZASTUPITELSTVO?
(zpráva z jednání ZM dne 27.6.07)

Zastupitelstvo je (ze zákona) nej-
vyšším orgánem obce rozhodujícím 
o všech podstatných otázkách života 
města. Těch 21 občanů do zastupitel-
stva zvolených v roce 2006 na čtyři roky, 
dnes trpí jakousi depresí. Ti ,,noví“ chtějí 
okamžitě vědět : kdo, proč a co z jejich 
předchůdců zavinil, neboť situace obce 
je neblahá!

(To je sice pravda, ale situace tisíců 
obcí této země je neblahá a otázka viny je 
mnohdy sporná a tedy neuchopitelná…)

Ti ,,staří“ zas nechápou, o čem ti noví 
mluví a hájí někdy právem, někdy neprá-
vem svá minulá rozhodnutí, protože už 
vědí své.

A tak místo kontinuální práce pro 
blaho obce, kdy čerta starého záleží 
na tom, kdo byl jen naivní, kdo mamlas 
a kdo dělal co mohl, ale neměl na reali-
zaci peníze ani podporu radních, se opět 
pěstuje ona česká hra: hledání viníka!

Nemá to žádný smysl, nic se tím 
nevytvoří, ale jako náhražka skutečné 
práce to funguje bezpečně. Jestli byl 
minulý, předminulý, předpřed minulý, 
předpředpřed minulý starosta či radní 
ťulpas či lotřík je dnes totiž úplně jedno, 
byl přeci vybrán, byl zvolen občany 
Roztok. Koho si zvolíte, toho máte - 
a pozdě bycha honit…

(Nemluvím samozřejmě o věcech 
trestních apod. Pokud se někdo na úkor 
města obohatí, poruší zákon, či dobré 
mravy - šup s ním na pranýř!)

Jsem v zastupitelstvu čtvrté volební 
období a vím, že situace, atmosféra se 
vyvíjí podle ,,určitých zákonů“a s želez-
nou pravidelností: 
1)  První rok volebního období je čas 

hledání viníků a smělých plánů. At-
mosféra k zalknutí.

2)  Druhým rokem dochází ke zjištění, že 
nic není tak jednoduché jak se zdá-
lo, i na akce na kterých jsme schopni 
se shodnout nejsou peníze, vášnivé 
spory utichají. A ještě jedna věc cha-
rakterizuje oba první roky: vysoká 
účast zastupitelů!

3)  Třetím rokem se zastupitelstvo sna-
ží udělat alespoň něco, neboť nikdo 
nechce být členem orgánu, který ne-
udělal nic. Objevují se dokonce zá-
blesky kolegiality a tolerance. Účast 
nadále vysoká.

4)  Čtvrtým rokem se projevuje tendence 
nasadit metodu velkého finiše, prostě 
,,stihnout“ dokončit aspoň něco. Ta 
se střídá s podvědomou snahou od-
ložit hlavně nepopulární rozhodnutí 
na příští období, jako danajský dar 
příštímu zastupitelstvu. Atmosféra je 
přátelská, mocné strany a uskupení 
si vyhlíží nového koaličního partnera, 
ale mile se chovají i k svému součas-
nému, ač ho mají plné zuby. Vede je 
k tomu nejistota voleb, neboť netuší, 
zda nebudou nuceni své nešťastné 
spojenectví obnovit.

Jednání se už neúčastní ti, co jsou roz-
hodnuti znovu nekandidovat, a ti, kteří 
stiženi pocitem prohry se nehodlají s těmi 
ostatními ,,trouby“ zdržovat a těší se, jak si 
to ,,s nima vyříděj“ po volbách příštích…

Paní zastupitelka Bendová charakte-
rizovala současnou atmosféru jednání 
ZM, atmosféru nedůvěry, podezírání atd. 
velmi trefně a lze s ní jen souhlasit. V kli-
matu černých mraků nad hlavou, protká-
vanou častými blesky se opravdu jedná 
těžce, leč jde (jak už jsem popsal výše) 
o bůhvíproč ,,nevyhnutelnou“etapu vý-
voje…

(Myslíte si, že roztocké zastupitelstvo 
je mezi tisíci zastupitelstvy této země 
nějakou výjimkou? Ale kdeže… Domní-
váte se, že Parlament není ,,zavirován“ 
podobně ? Ale kdepak! Tak to prostě 
v české kotlině chodí…)

Co se vlastně na ZM odehrálo?

Po schválení programu, jeho doplnění 
a jiných obligátních formalitách přikročilo 

zastupitelstvo k jednání o řádném pro-
gramu. 

Schválilo: 
1)  Doplnění stavu strážníků MP pod-

le dříve schválené systemizace na 9 
a úměrně k tomu i navýšení rozpočtu.

2)   Hospodaření ZŠ Roztoky za rok 2006 
s tím, že ztrátu škola vyrovná zlepše-
ným hospodářským výsledkem v ro-
ce 2007.

3)  Přijetí finanční dotace Středočeského 
kraje na publikaci o Roztokách. 

4)  Přijetí finanční dotace Středočeského 
kraje pro městskou knihovnu.

5)  Nákup 5ti kontejnerů pro TS na sepa-
rovaný odpad. 

6)  Pravidla pro zadávání veřejných za-
kázek se zapracovanými četnými při-
pomínkami zastupitelů.

7)  Záměr prodeje všech pozemků měs-
ta na pravém břehu Vltavy s tím, že 
pozemky po kterých vede cyklostez-
ka, zůstanou v majetku města. 

8)  Připojení k Ústavní stížnosti ve věci 
nerovnoměrného rozdělování pří-
spěvků na výkon státní správy.

9)  Jmenovalo pí.O.Charvátovou člen-
kou KV.

Vzalo na vědomí:
1)  Vysvětlení bývalého starosty ing.Štif-

tera ve věci smluvních vztahů mezi 
městem a městskou nemocnicí Roz-
toky.

2)  Informaci starostky o postupu sanač-
ních prací na havárii dešťové stoky 
v Nádražní ulici.

Ukládá: 
1)  Kontrolnímu výboru analýzu kauzy 

zemník Žalov.
2)  MÚ předložit na příští zasedání dílčí 

zprávu o dosud provedených pracích 
(geofyzikální měření) na zemníku 
v Žalově.

3)  Dopracování právního rozboru ve 
věci vrácení pozemků na Tyršově ná-
městí zatížených věcným břemenem 
parkování, o čemž minulé zastupitel-
stvo nebylo informováno.

Odkládá: 
1)  Rozhodnutí o schválení obecně zá-

vazné vyhlášky o místních poplatcích 
do doby zapracování relevantních 
připomínek zastupitelů.

Hezké prázdniny.

Ladislav Kantor 
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Krajská soutěž
„My třídíme nejlépe“

Na podporu rozvoje sběru tříděného 
odpadu vyhlašuje každoročně Středo-
český kraj pro všechny obce kraje, které 
jsou zařazeny do systému EKO - KOM 
soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“. 
Obce jsou rozděleny podle počtu oby-
vatel do čtyř velikostních kategorií: do 
499, 500 - 1 999, 2 000 - 10 000 a nad 
10 000. 

Tentokrát se hodnotí 4. čtvrtletí roku 
2006 a 1., 2. a 3. čtvrtletí letošního 
roku

Za dané časové období se hodnotí:
•  celková výtěžnost využitelných složek 

komunálních odpadů (papír, plasty, 
bílé sklo, barevné sklo a nápojové kar-
tony) v kilogramech na obyvatele;

•  poměr mezi celkovým množstvím vy-
tříděných využitelných složek odpadů 
uvedených výše a množstvím směs-
ného komunálního odpadu (tj. odpadu 
dále již nevyužitelného)

•  zavedení dvoukomoditního sběru skla 
v obci (sběrové nádoby jak pro barev-
né tak pro bílé sklo);

•  zavedení sběru nápojových kartonů;
•  zajištění zpětného odběru elektrozaří-

zení, baterií a akumulátorů

Výsledky soutěže:

Pořadí Obec Počet bodů

Průběžné pořadí
1. Kamenice 539
2. Průhonice 522
3. Roztoky 467

4.Q 2006
1. Průhonice 276
2. Kamenice 245
3. Psáry 232
4. Roztoky 230

1.Q. 2007
1. Kamenice 294
2. Průhonice 246
3. Roztoky 237

Do soutěže je v této kategorii zařaze-
no 69 obcí.

INFORMACE Z RADNICE

Městský úřad děkuje všem občanům, 
kteří tříděním odpadů přispívají k pěkné-
mu výsledku města v soutěži. Kvalitním 
tříděním odpadů přispíváte ke zlepšení 
životního prostředí a současně pomáhá-
te snižovat náklady města na odstraňo-

Provozní doba sběrného dvora v letním období
(od 1.4. do 31.10.)

Pondělí:  900 - 1100 hod.  a  1300 - 1700 hod.
Úterý:  1000 - 1100 hod.  a  1400 - 1500 hod.
Středa:  900 - 1100 hod.  a  1300 - 1800 hod.
Čtvrtek: 1000 - 1100 hod.  a  1400 - 1500 hod.
Pátek: 1000 - 1100 hod.  a  1400 - 1500 hod.
Sobota:  800 - 1300 hod. 
Neděle: zavřeno

Sběrný dvůr Roztoky není otevřen ve dnech státních svátků

Termíny svozů kompostovatelného odpadu:
21.7., 11.8., 1.9., 15.9., 6.10., 20.10., 3.11., 10.11. a 24.11.2007

INFORMACE Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vání odpadů, neboť od společnosti EKO 
- KOM, a.s. získalo město za rok 2006 
za třídění odpadů příspěvek ve výši 828 
tisíc Kč. Velikost tohoto příspěvku je 
z hlavní části dána množstvím vytřídě-
ného komunálního odpadu.

Nefunkční zářivky a výbojky nepa-
tří do  kontejneru se směsným ko-
munálním odpadem, protože z nich 
mohou při rozbití unikat nebezpečné 
látky. 

Občané města mohou bezplatně od-
kládat vyřazené zářivky ve sběrném dvo-
ře v ulici Lidická č.p. 1642 

Zpětný odběr všech použitých elek-
trozařízení zajišťují kolektivní systémy 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které 
k tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného mi-
nisterstvem životního prostředí. Kolek-
tivní systémy již druhým rokem smluv-
ně zajišťují celý proces, to znamená od 
vytvoření sítě sběrných míst (s využitím 
sběrných dvorů) až po předání zpětně 
odebraných elektrozařízení firmám, kte-
ré se specializují na jejich ekologické 

zpracování a recyklaci. Cílem je sepa-
rovat elektrozařízení, jež obsahuje vyu-
žitelné či nebezpečné látky od ostatního 
odpadu, který končí na skládkách nebo 
ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých výrobků jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, led-
ničky a další zařízení je financován jejich 
výrobci a dovozci a vztahuje se i na sta-
ré vyřazené elektrospotřebiče, za které 
nebyl při jejich nákupu zaplacen recyk-
lační příspěvek. Ten se od srpna 2005 
uvádí při prodeji nových výrobků oddě-
leně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologic-
kého zpracování elektroodpadu však 
nemůže fungovat bez aktivního a vstříc-
ného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo 
odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářiv-
ku na místě k tomu určeném, to zname-
ná v místě zpětného odběru nebo při ná-

POUŽITÉ ZÁŘIVKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ
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INFORMACE Z RADNICE

V lednu 2007 vyhlásilo Město Roztoky 
I. ročník výtvarné soutěže na téma „Měs-
to, ve kterém bydlím s mámou a tátou“, 
která byla určena všem dětem s trvalým 
bydlištěm v Roztokách.

Do uzávěrky soutěže bylo k rukám 
paní starostky zasláno 73 obrázků. 

Komise, která se sešla k výběru 
obrázků, měla nelehký úkol a všichni 
její členové se shodli na tom, že ve 
městě máme nadané, šikovné děti a že 
výtvarné ateliéry, v nichž děti pracují, 
jsou vedené na vysoké, profesionální 
úrovni. 

Výherci, jejichž seznam uvádíme dále 
v textu, ve čtvrtek 21. 6. 2007 na Zahrad-
ní slavnosti a vernisáži výtvarných prací 
atelierů sdružení Roztoč, kterému tímto 
děkujeme za možnost připojit se k jejich 
slavnosti, kde obdrželi z rukou starostky 
Olgy Vavřínové diplomy a věcné ceny. 

kupu nového výrobku přímo v prodejně, 
přispěje k ochranně životního prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, 
kterou město Roztoky v květnu 2006 
uzavřelo s kolektivním systémem EKO-
LAMP, byly v červnu 2007 do sběrného 
dvora v ulici Lidická umístěny speciální 
kovové kontejnery, do kterých mohou 

zdarma odkládat použité světelné zdroje 
nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, 
kteří elektrozařízení používají či shro-
mažďují při své podnikatelské činnosti 
(prodejny, elektromontážní firmy, menší 
podniky, instituce apod). 

EKOLAMP obci přispívá na náklady 
provozu sběrného místa a plně hradí 

veškeré náklady na přepravu a recyk-
laci. Tím město ušetří část prostředků 
ze svého rozpočtu určených na provoz 
systému nakládání s komunálním od-
padem. Město tyto peníze investuje do 
zdokonalení systému zpětného odběru 
včetně informační kampaně a budování 
nových sběrných míst. 

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MĚSTA ROZTOKY 2007

Jméno, věk  zástupce název díla

Jakub Stezka, 6 let MŠ Havlíčkova, Kulhánková Jedu na výlet

Andrej Tobiáš, 5 let studio JoE, Krupková Křesadlová Naše zahrada

Martin Faměra, 9 let Rozmarýnek, Sléhová Nádraží v Roztokách

Josef Čáslavka, 6 let Barvínek, Lorencová Kostry pod zemí 

Monika Seidlová, 6 let MŠ Havlíčkova, Kulhánková Na koncertu v ZUŠ

Magdalena Cozlová, 6 let MŠ Havlíčkova, Kulhánková Náš dům

Vojta Kalous, 10 let Rozmarýnek, Sléhová Zámeček v Ticháči

Monika Seidlová, 6 let MŠ Havlíčkova, Kulhánková Hrajeme si v naší školce

Jiří Kaftan, 11 let studio JoE, Krupková Křesadlová Jarní Roztoky

Jakub Faměra, 9 let Rozmarýnek, Sléhová Hřiště u Sokolovny

Ema Ramdamová, 8 let Rozmarýnek, Sléhová Atelier Braunerové

Ema Ramdamová, 8 let Rozmarýnek, Sléhová Roztoky

Dvanáct vybraných prací bude použito k propagaci a reprezentaci Města Roztoky 
– k tisku kalendáře Města Roztoky pro rok 2008, případně k tisku novoročenek.

Za organizátory soutěže Bronislava Böhmová
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INFORMACE Z RADNICE

Město Roztoky nabízí sdružením, 
institucím, podnikatelům a dalším sub-
jektům možnost uveřejnit informaci 
o důležitých kulturních, společenských, 
obchodních, sportovních a dalších ak-
cích akce, které plánují na příští rok, 
v připravovaném kalendáři Města Roz-
tok na rok 2008. 

V případě zájmu zašlete prosím se-
znam dat a událostí, spolu s kontaktem 
na vaši společnost, na Městský úřad 
v Roztokách (e-mailem nebo poštou) 
nejpozději do 31. 10. 2007.

Za organizátory akce
Bronislava Böhmová

VÝZVA OBČANŮM, SDRUŽENÍM, 
PODNIKATELŮM A INSTITUCÍM 
PŮSOBÍCÍM V NAŠEM MĚSTĚ!

Roztoky mají nové webové 
stránky. Jaké jsou, můžete po-
soudit sami na adrese www.roz-
toky.cz.

Jaké důvody nás vedly k poří-
zení nových? Jednak technolo-
gický pokrok. Staré stránky měly 
v některých prohlížečích problém 
se zobrazením. Také neodpoví-
daly standardům, což obecně sni-
žovalo jejich přístupnost. Dalším 
důvodem byla možnost správy. 
Ačkoliv to pro návštěvníka strá-
nek na první pohled nemusí nic 
znamenat, bude teď daleko jed-
nodušší vkládat nové informace 
do aktualit, kulturního kalendáře, 
formulářů. Prostě do všech koutů 
webu Roztoky.cz. Ze zajímavých 
funkcí bych chtěl upozornit na 
informaci o nejbližších autobuso-
vých a vlakových spojích z a do 
Prahy. Naleznete ji v pravé horní 
části stránek v černém obdélní-
ku.

Jak je to se stránkami nyní? 
V tuto chvíli bude zhruba do po-
loviny srpna probíhat dolaďování 
funkčnosti do ideálního stavu. 
Mimo jiné bude spuštěno adap-
tované diskusní fórum, které 
by mělo být jednodušší a pře-
hlednější. V žádném případě se 
nechystáme zavádět registrace 
oproti OP, jako v Černošicích. 
Fórum bude i nadále otevřené 
vašim názorům a kritikám. Při-
budou i kontaktní formuláře na 
jednotlivé zastupitele. Otázky 
tedy budete moci pokládat přímo, 
stejně tak přímo byste měli dostat 
odpověď.

Samozřejmě nelze dvěma od-
stavci popsat celé stránky a jejich 
funkčnost. Proto vás zvu k jejich 
návštěvě. 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu, 365 dní v roce.

M. Urx

NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY 
MĚSTA

S panem místostarostou jsme byli 
začátkem června na návštěvě v na-
šem polském partnerském městě ve 
Skawině. Když si trochu zažertuji, až 
na šišlání a množství dvojitého V je to 
ve Skawině jako u nás. Ne, že by byli 
v kopci, měli nové náměstí a stavební 
uzávěru, ale jsou kousek od Krakova, 
mají velkou elektrárnu, milého starostu. 
Opět žertuji.

V termínu, na který jsme byli pozváni, 
se ve Skawině konaly Dny partnerských 
měst. Mimo obědů a večeří se zástupci 
města nám to přineslo bohatý program. 
Mimo divadelního představení místních 
ochotníků a krásného dopoledního pro-
gramu základní školy, kdy si děti při-
pravily scénky představující jednotlivá 
partnerská města, jsme se zúčastnili 
i dobročinného grilování. 

NÁVŠTĚVA SKAWINY
Téměř celý skawinský park byl plný 

stánků, atrakcí pro děti i atrakcí pro do-
spělé. Jedna část byla věnované pre-
zentaci partnerských města a Skawiny 
samotné a tam právě bylo několik grilů 
a u nich stáli skawinští radní, úředníci 
jejich úřadu, personál jedné z místních 
restaurací… apod. Byla to krásná akce, 
při které jsme se mohli neformálně se-
známit nejen s lidmi z místního sdružení 
starajícího se o partnerství s Roztokami 
a představiteli města.

Na podzim by měli zástupci Skawiny 
přijet k nám. Doufám, že jim přichystáme 
takový program a že se o ně postaráme 
tak, že budou alespoň z poloviny tak 
nadšeni, jak jsme byli my s panem mís-
tostarostou cestou zpátky do Roztok.

M. Urx

Jak už jste se dočetli v úvodníku před-
sedy Redakční rady, byl jsem rozhodnu-
tím Rady města jmenován od 1. 7. re-
daktorem ODRAZU. Nejsem v této funkci 
poprvé a tak doufám, že svou zkušenos-
tí přispěju ke kvalitě časopisu, což se 
ode mě ostatně očekává. Budu se sna-
žit o ODRAZ pestřejší, srozumitelnější 

ODRAZ TROCHU JINAK
a přehlednější. A tak (např.) obsah bude 
podrobnější, aby např. Ti, kteří chtějí vy-
razit za kulturou, okamžitě našli přísluš-
nou stranu atd. Pevně věřím, že se nám 
práce bude dařit k Vaší spokojenosti.

Přeju hezké počtení, prázdniny, dovo-
lenou atp.

 Ladislav Kantor

Rádi bychom tímto pozvali všechny 
občany města na akci „Natírání plotu 
Městského úřadu“, která se bude konat 
v pátek 27. 7. od 16 hodin. Cílem této 
akce je pobavit se, zasmát a seznámit 
se „při práci“ s vašimi zastupiteli, radní-
mi, představiteli politického, kulturního 
a společenského života vašeho města, 
které tímto rovněž vyzýváme k účas-
ti. Barvu na plot a občerstvení připraví 

„NATÍRÁME PLOT MĚSTSKÉHO ÚŘADU“ 
akce z cyklu Město Občanům a Občané Městu

MěÚ Roztoky, vy si prosím přineste štět-
ce a přijďte si „natřít“ svůj kousek vašeho 
- našeho plotu … 

V případě deštivého počasí, vás 
o náhradním termínu budeme infor-
movat na webových stránkách Města 
Roztoky. 

Za organizátory akce
Bronislava Böhmová
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Už několik let se v Roztokách mluví 
o stavbě přeložky silnice II/242, která 
odkloní dopravu do pásu mezi železniční 
trať a řeku a odstraní motoristy nenávi-
děný železniční přejezd. V loňském roce 
na jaře konečně práce začaly. Prostor 
byl vyrubán, zeleň zmizela i s kořeny, 
ale pak se cestujícím z vlaků naskytl po-
někud nezvyklý pohled. Místo těžkých 
strojů nastoupili lidé s rýči a motykami, 
kreslicím nářadím či dokonce vysava-
čem. Nebyla to totiž pouhá stavba, více 
než kilometr projížděl vlak kolem arche-
ologického výzkumu, který začínal hned 
pod náspem trati, a to se skutečně stává 
málokdy. 

Archeologický výzkum byl připravo-
ván několik let, protože lokalitu, kterou 

JEDNU PEC MÁM SCHOVANOU

přeložka silnice z velké části naruší, po-
važují archeologové za velmi důležitou. 
Významné území začíná u železniční-
ho přejezdu a v celém pásu mezi řekou 
a Roztockým hájem se táhne až k ústí 
Únětického potoka v zástavbě města. 
Jeho plocha přesahuje dvacet hektarů 
a obsahuje především nezvykle velké 
množství památek z tzv. časně slovan-
ského období, jednoho z klíčových ob-
dobí našich dějin raného středověku, 
kladeného do 6. a 7. století n.l. Výzkum 
provádí Archeologický ústav AV ČR, 
Praha, v.v.i. Na dosavadní výsledky vý-
zkumu, který ještě není ukončen, jsme 
se zeptali jeho vedoucího, PhDr. Martina 
Kuny, CSc. Nevím, jak komu, ale mně 
to trochu připomínalo galeje. Svátek ne-
svátek, ve čtyřiceti na slunci i v zimě, od 

slunka do slun-
ka. Takové ko-
páče jsem u nás 
snad neviděl...

Alespoň mohl 
každý vidět, jak 
intenzivně se 
pracuje na ar-
cheologických 
v ý z k u m e c h . 
V tomto případě 
od července do 
listopadu deset 
hodin každý den, 
včetně víkendů. 
Na proměny po-
časí jsme zvyklí, 
zvláštní tady byl 
zejména nepře-
tržitý hluk vlaků, 
letadel a moto-
rových člunů, ale 
i to nakonec va-
dilo jen návště-
vám z televize či 
rozhlasu. 

O archeolo-
gických nálezech 
mají lidé - asi 
pod vlivem četby 
populárních kní-
žek o objevech 
a vykopávkách 
v předminulém 
století - předsta-
vu, že při nich 
hraje většinou 
hlavní roli náho-
da. Vy ovšem 
nejste v Roz-
tokách poprvé 

a ani při tomto výzkumu jste nemuseli 
spoléhat na náhodu...

Při výzkumu, který právě probíhá, 
hrály náhody roli minimální. O lokalitě 
jsme věděli už od začátku 80. let minu-
lého století, kdy zde proběhl první velký 
archeologický výzkum, tenkrát v důsled-
ku stavby měnírny elektrického proudu. 
A vlastně už ten byl plánován s ohledem 
na to, že z lokality byly známy starší ná-
lezy, např. povrchové sběry roztockého 
archeologa-amatéra Rudolfa Košťála. 
Tyto nálezy patřily celému pravěku a díky 
jim archeologové už částečně věděli, na 
co se mají připravit, ovšem jen v prosto-
ru budoucí měnírny, odkud starší nálezy 
pocházely a kde výzkum tenkrát začal. 

Náhodou bylo, že se při starších vý-
zkumech a při žádné z velkých staveb 
v 19. století nikde nenarazilo na nálezy, 
které jsou zde dnes nejpočetnější a které 
roztockou lokalitu nejvíce proslavily, tedy 
na památky časně slovanského období. 
Zlomky keramiky tohoto období, pokud 
jsou sebrány na povrchu a omleté, se 
špatně poznávají a silnice i železnice 
byly stavěny na násep a nepředcházely 
jim asi žádné větší výkopy. Stalo se tedy, 
že husté stopy osídlení časně slovan-
ského stáří v dlouhém úseku vltavského 
břehu nečekal do 80. let nikdo. Tento 
pohled změnila až náhodná prohlídka 
výkopu pro vodovod do penicilínky v r. 
1983, který s výzkumem na měnírně ani 
nesouvisel. Teprve v něm se zjistilo, že 
jsou zde všude, na velké ploše a v zá-
hadně velkém množství, pozůstatky čas-
ně slovanských domů. Jenomže archeo-
log nemůže připustit, aby se v takových 

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. 
Plán areálu s vyznačením časně slovanských domů zachycených 
výzkumy v letech 1980-1989. Hustota časně slovanských domů 
v tomto plánu do značné míry odpovídá rozsahu v té době 
prováděných stavebních zásahů, a tedy i archeologických sond 
(stavba měnírny a rozvodny, vodovod pro penicilínku, plynovod aj.). 

PhDr. Martin Kuna, CSc. 
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případech mluvilo o náhodě, protože 
vlézt do každého výkopu je jeho povin-
ností, ne-li základním instinktem. Takže 
žádná náhoda.

Za náhodu lze považovat, že jsem se 
k práci v Roztokách před více než pěta-
dvaceti lety vůbec dostal, a to v domně-
ní, že přicházím na záskok v délce dvou 
týdnů. Můj pobyt zde se nakonec protáhl 
na několik let a v důsledcích způsobil, 
že dnes v Roztokách žiji a vedu další vý-
zkum. Takže spíše osud. Ale na to jste 
se asi neptal. 

Výzkum ukazuje, že se v Roztokách 
jednalo o osadu ve své době mimořádně 
rozsáhlou. Jak vůbec v té době, na konci 
6. a počátku 7. století, vypadalo osídlení 
Čech?

Koncem 5. století n.l. na našem území 
pobývali germánští Langobardi, mož-
ná je i přítomnost rovněž germánského 
kmene Durynků. Jde o období, kdy se 
dovršují hluboké změny ve společnosti, 
změny, které začaly hluboko v pravě-
ku. Jejich podstata spočívala ve vzniku 
rodové aristokracie, vojenských dru-
žin a větších politických celků, kmenů. 
Způsobem života se stala válka, proto-
že kořist a válečná prestiž byly hlavním 
zdrojem moci kmenových vůdců. Říše 
vznikaly a zanikaly a vojenské družiny 
s rodinami se stěhovaly za vidinou nové 
kořisti i v důsledku prohraných bitev. 
Tomuto období říkáme období stěhová-
ní národů. Na jeho konci, v první polo-
vině 6. století, do Čech přichází kmen, 
o němž kroniky buď nemluví, anebo se 
o něm zmiňují jen velmi nejasně a nepří-
mo. Tento kmen nejspíše mluvil slovan-
ským jazykem a zhruba o sto let později 
byl následován ještě jednou vlnou pří-
buzných osadníků - jejich potomci sho-
dou historických okolností tuto zemi už 
neopustili. 

Archeologické prameny se s těmi his-
torickými, psanými dokumenty, velmi 
často míjejí, i když to romanticky zalo-
žení archeologové a historikové neradi 
přiznávají. Archeologie 6. a 7. století ne-
zachycuje žádné ohlasy slavných bitev, 
nezachycuje ani přítomnost vojenských 
družin - to je nesporně způsobeno pře-
devším tím, že neznáme mnoho hrobů 
daného období, protože právě v hrobech 
se společenské rozvrstvení projevovalo 
nejzřetelněji. Hroby neznáme, protože 
Slované mrtvé spalovali a urny s pope-
lem obvykle uložili na povrch terénu či do 
mělké jamky a překryli nízkou mohylou. 
Takové hroby nemohly přežít nasazení 
středověké, natož pak moderní země-
dělské techniky. 

Sídliště daného období, a známe jich 
z Čech více než stovku, vypovídala 

dosud bez výjimky o malých zeměděl-
ských komunitách, sdružujících nanej-
výš 5-6 rodin a obývajících nejúrodnější 
oblasti Čech. Jejich zájem se soustředil 
na pěstování obilovin a luštěnin, jakož 
i chov zejména hovězího dobytka. Ře-
meslná výroba byla v tomto prostředí na 
standardní pravěké úrovni, ale nijak tuto 
úroveň nepřekračovala. Praktikovalo se 
železářství, kovolitectví, zpracování ka-
mene, ozdob ze skla a kosti. Podstatné 
je, že kultura těchto lidí byla v mnoha 
ohledech takřka identická s kulturou 
současných či o něco starších obyva-
tel západní Ukrajiny. Tím lze poměrně 
přesvědčivě doložit původ příchozích 
a uvést jej do souladu s dnešní etnickou 
mapou Evropy. Ovšem možnost zjistit, 
která sídliště patří těm prvním přistěho-
valcům, těm, kteří byli na pochodu a jed-
noho dne s první či druhou vlnou dora-
zili k nám, takovou možnost archeologie 
nemá. 

V čem změnil archeologický výzkum 
v Roztokách náš pohled na dané obdo-
bí?

Roztoky představují lokalitu unikátní 
nejen v Čechách, ale v celé střední Ev-
ropě a do jisté míry v celém tehdejším 
slovanském světě. Unikátní je především 
množstvím nálezů, zejména pozůstatků 
domů. Prozkoumáno jich je přes dvě stě 
padesát a celkem jich je či bylo v areálu 
kolem šesti až sedmi set. I když nepo-
cházejí všechny ze stejného okamžiku, 
lze propočítat, že zde žila komunita sklá-
dající se alespoň ze stovky domácností. 

Pro něco takového zatím nemáme vy-
světlení. Nějaké velké lokality tohoto ob-
dobí sice známy jsou, např. ze západní 
Ukrajiny, ale nikde nejde o takové počty 
jako v Roztokách. 

Další z roztockých záhad je umístění 
lokality. Kromě části na okraji dnešních 
Roztok jde o území, které bylo pro osíd-
lení méně vhodné, neboť zde musel být 
nedostatek zemědělské půdy, a z tohoto 
důvodu také zůstalo po celý pravěk tak-
řka neosídlené. Zdá se tedy, že důvody 
k osídlení nemohly být v oblasti základ-
ních zdrojů obživy. Muselo jít o místo 
osídlené kvůli dálkovému obchodu, z dů-
vodů strategických nebo ideologických. 
To, že takové otázky byly pro období 
prvních Slovanů vůbec nastoleny, je pří-
nosem roztocké lokality. 

Jak dlouho byl levý vltavský břeh Slo-
vany osídlen a kdy a proč odtud Slované 
zase odešli?

Konec osídlení lokality je rovněž pře-
kvapivý. Kolem r. 680 až 700 veškeré 
stopy pobytu lidí mizí, a to beze zbytku; 
v celém areálu nezůstaly ani ojedinělé 
domy. Osídlení tedy trvalo asi 150 let. 
Je zajímavé, že někdy v 8. století vzniká 
opevněný areál na druhém břehu řeky, 
přímo proti největší koncentraci časně 
slovanských nálezů u železničního pře-
jezdu. Jde o jedno z nejstarších slovan-
ských hradišť, hradiště Zámka v Praze-
-Bohnicích, které je vzdáleno vzdušnou 
čarou necelých 500 metrů. Je proto lá-
kavé spojovat opuštění roztockého síd-
liště s přemístěním komunity za hradby 

Nálezy z časně slovanského sídliště v Roztokách.
1: Bronzová náušnice;
2: kamenný přeslen;
3: oboustranný hřeben z parohu;
4: keramická nádoba. 
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hradiště či do jeho předpolí. Přítomnost 
hradiště svým způsobem dokládá také 
význam místa, který mohl být staršího 
původu. 

Co všechno se v časně slovanské 
osadě našlo?

Hlavní pozornost přitahují v Rozto-
kách pozůstatky slovanských domů. 
Byly to původně dřevěné sruby malých 
rozměrů, zapuštěné asi metr pod povrch 
terénu; dnes se tedy jeví jako zhruba 
čtvercové jámy o rozměrech 3×3 metry. 
Podlahu měly z udusané hlíny a byly 
vybaveny jednoduchým nábytkem. Nej-
výraznějším prvkem jejich interiéru byly 
velké kamenné pece. I když zdroj kame-
nů na jejich výstavbu byl v blízkém okolí, 
šlo totiž o místní droby, musela být jejich 
výstavba poměrně pracná. Na dobrou 
pec se spotřebovalo asi 300 kg kamene, 
přičemž největší bloky mohly vážit až 
metrák. Pece neměly komíny, předpo-
kládá se, že kouř odcházel do místnosti 
a postupně prosakoval rákosovou stře-
chou. Výzkum celé řady pecí umožnil 
poznat, jak byly konstruovány: byly kle-
nuté, a to způsobem ne zcela nepodob-
ným románským stavbám o několik sta-
letí pozdějším. Pece sloužily především 
na otop, k vaření příliš vhodné nebyly. 

U pecí ještě často stály nádoby za-
puštěné do podlahy, nebo tam po nich 
zbyla jamka. Nádoby u pece byly uží-
vány k uskladnění příruční zásoby po-
travin nebo vody. Jiné jamky v podlaze 

jsou otisky kůlů a ukazují, jak mohly být 
domy konstruovány: proti peci byl umís-
těn hlavní kůl, který na jedné straně nesl 
hřeben střechy, menší kůly před pecí do-
kládají nějaké sušící zařízení, výjimečně 
dochované žlábky podíl stěn naznačují, 
že stěny byly obloženy fošnami. Na stra-
ně za pecí asi prostor domu pokračoval 

jakousi lavicí, na které bylo buď lože, 
nebo místo na skladování. 

Movitých předmětů se v Roztokách 
našlo poměrně málo. Souvisí to jistě 
s tím, že jednotlivé domy i celé sídliš-
tě byly až na výjimky opuštěny pomalu 
a v míru a jejich obyvatelé si odnesli vše, 
co mohli potřebovat v nových domech. 
Přesto je soubor opuštěných, zahoze-
ných či ztracených předmětů poměrně 
velký; kromě zlomků keramických nádob 
do něj patří např. mlýnské kameny - tzv. 
žernovy, přesleny - setrvačníky vřetene 
na předení, železné nožíky, srp a občas 
i předměty luxusního rázu jako např. 
skleněné korálky, mosazná přezka nebo 
kostěné hřebeny bohatě zdobené rytím. 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit 
nálezy přírodnin, které významným způ-
sobem dokreslují život lidí: zvířecí a rybí 
kosti, zuhelnatělá obilná zrna a semena 
plevelů, uhlíky z ohnišť. Tyto nálezy jsou 
z velké části objevovany až plavením 
vzorků hlíny na sítech s oky menšími 
než půl milimetru. Takto jsme v loňském 
roce proplavili přes 15 tun hlíny a od 
souboru takto získaných nálezů si slibu-

ROZHOVOR MĚSÍCE

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Pohled na zahloubený 
dům. Vlevo vzadu kamenná pec, vpředu u stěny jáma po nosném kůlu (polovina vybrána 
v obdélném boxu). V podlaze malé kůlové jamky po vnitřním zařízení domu. Foto M. Kuna.

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Pohled na podlahu 
zahloubeného domu při výzkumu. V popředí leží dvojice mlýnských kamenů - žernovů, 
v pozadí kamenná pec se zachovalým překladem nad ústím topeniště. Foto M. Kuna.

jeme zásadní poznatky o způsobu života 
komunity, a tím možná i o příčinách její-
ho pobytu na daném místě. 

Nejpodivnějším nálezem loňského 
roku ovšem byla malá pícka usazená 
pod podlahou domu v jakémsi sklípku, 
který měl sám podobu zmenšeného 
domu. Šlo o přesnou kopii velké pece, 
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navíc perfektně zachovanou. Z celkové-
ho kontextu usuzujeme, že nemohlo jít 
ani o dětskou hračku, ani o nějaké prak-
tické zařízení. Zbývá jediná možnost: 
pícka pod podlahou sloužila kultu. Na 
rozdíl od všech velkých pecí byla jedině 
tato miniatura obrácena k západu, tedy 
ve směru, kam slovanská kosmologie 
klade záhrobí, svět mrtvých, svět před-
ků. Je tedy možné, že obětiny kladené 
příležitostně k této pícce, byly určeny 
k navázání komunikace právě s tímto 
světem.

Celá osada je nízko nad současnou 
hladinou řeky. Existují nějaké doklady 
o tom, že byla při záplavách zatopena? 
Anebo se to dělo vícekrát a lidé s tím 
prostě počítali a svá obydlí opět po 
opadnutí vody obnovili?

Areál slovanského sídliště není 
vzhledem k řece tak nízko, jak se zdá 
na první pohled, nýbrž přibližně 5-13 
metrů nad dnešní hladinou vody. I vel-
ké povodně v r. 1890 a 1940 zaplavily 

jezů ještě o několik metrů níže. Ale co 
je hlavní - v samotných raně středově-
kých domech jsme žádné stopy povod-
ní nenalezli. 

Mimořádný rozsah nálezů asi bude 
vyžadovat dlouhodobé a podrobné zpra-
cování. Kdy bude veřejnost souhrnně 
seznámena s výsledky archeologického 
výzkumu v této lokalitě?

Zpracování výzkumu z 80. let trvalo 
patnáct let; teprve v r. 2005 vyšla publi-
kace s jeho podrobným odborným zhod-
nocením. Věřím, že tentokrát to půjde 
podstatně rychleji. Byl bych rád, kdyby 
se předběžné informace o výzkumu 
objevily v odborném časopise už příš-
tí rok a za několik let pak následovala 
podrobná publikace. Je však třeba vzít 
v úvahu, že např. pouze druhové určení 
a vyhodnocení miniaturních uhlíků z oh-
nišť je kalkulováno na rok práce čistého 
času příslušného specialisty, a podob-
ných úkolů je třeba provést desítky. Je 
to tedy evidentně práce pro velký tým lidí 
a je na ni třeba získat nemalé dodatečné 
prostředky. 

Předpokládáte, že alespoň s částí ná-
lezů se budou moci seznámit i roztočtí 
občané, například v expozici Středočes-
kého muzea?

Byl bych velmi rád, kdyby se tak stalo. 
Kde jinde by se nálezy měly poprvé ob-
jevit. I když - a to je především důsledek 
existujícího systému vlastnictví nálezů 
a povinností při správě sbírek - Středo-
české muzeum naše nálezy jako celek 
převzít nechce a nemůže. Zatím je, po 
pravdě řečeno, nechce převzít nikdo, 
přičemž v našem ústavu by trvale zůstat 
také neměly. To je bezesporu paradox. 
Neznamená to však naštěstí, že by se 
výběr nejzajímavějších nálezů nemohl 
objevit celkem brzy po ukončení výzku-
mu na výstavě nebo ve stálé expozici 
v muzeu v Roztokách.

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Plán zahloubeného domu 
s kamennou pecí. Tmavě vybarvena je vypálená plocha topeniště. U jižní stěny uprostřed 
jáma po kůlu nesoucím hřeben střechy. 

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Zlomek zdobeného 
parohového předmětu, pravděpodobně píšťalky. Délka 59 mm. Foto M. Frouz (National 
Geographic). 

areál jen z malé části. Jiné to bylo v r. 
2002, kdy by byly, nebýt náspu trati, 
zaplaveny asi dvě třetiny areálu. Tako-
vé povodně ale v minulosti nemůžeme 
předpokládat a už vůbec ne pravidel-
ně, v neposlední řadě proto, že hladina 
řeky byla před středověkou výstavbou 
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To mi připomíná další věc. Některé 
z kamenných pecí při výzkumu vypadaly 
tak zachovale a krásně, že mi přišlo ško-
da je po dokumentaci rozebrat a nechat 
v náspu budoucí silnice. Obrátil jsem se 
proto na různé archeologické instituce 
v Čechách a na Moravě, zda by nechtěly 
po jedné slovanské peci do svých sbírek. 
Kupodivu, odběratelé se našli pro více 
než deset kusů, a tak je docela možné, 
že v budoucnu setkáme s roztockým 
nálezem i v jiných muzeích. A propos, 
ještě jednu pec mám schovanou a říkal 
jsem si, co kdyby našla uplatnění někde 
v Roztokách…

V současnosti je území archeology 
opuštěno, nastoupily stavební stroje 
a začíná stavba přeložky silnice. Jaký 
má archeolog pocit, když vidí, že něco 
z dob minulých, tentokrát už nenávratně, 
mizí?

Skutečnost je taková, že plocha sta-
veniště je zatím prozkoumána asi ze 
dvou třetin. Výzkum tedy musí pokračo-
vat i letošním roce. Předjímám častou 
otázku a rovnou říkám, že archeologický 
výzkum dosud neznamenal pro stavbu 
žádné zdržení, protože probíhal tak, jak 
postupovaly stavební práce. V současné 
době se ovšem situace zkomplikovala, 
protože prostředky poskytnuté na zá-
kladě příslušného zákona investorem 
- Středočeským krajem - na takto roz-
sáhlý výzkum nestačily a investor zatím 
neodsouhlasil jejich navýšení. Zahájení 
letošního výzkumu bylo naplánováno na 
začátek dubna, místo toho ale jen čeká-
me a loni pracně sestavený tým odbor-

níků, techniků a kopáčů se mi pomalu 
rozchází za jiným zaměstnáním…

A co se týče mizejících částí lokality 
- archeologové jsou na takový pohled 
zvyklí. Pokud je nějaký úsek archeologic-
ké lokality prozkoumán, není už na něm 
co zachraňovat, protože archeologové 
musí sami všechno rozebrat a rozmetat. 
Archeologický výzkum je sám o sobě ří-
zenou destrukcí, vyváženou ovšem po-
znáním. Na druhé straně je ale třeba se 
zamyslet, v kterých částech areálu ještě 
zbývají nějaké nedotčené situace, a ty-
to plochy chránit pro budoucnost - naše 
generace už na této lokalitě dostala při-
ležitost dostatečnou. 

Rada města odsouhlasila na svém 
posledním červnovém jednání záměr vy-
budovat archeoskanzen na pozemcích 
parc.č. 2392/1,2, 2393/1,2 a 2394/1,8,11 
(třešňový sad vedle příjezdové komuni-
kace do města od Prahy). Jde zatím jen 
o záměr - nicméně by mě zajímalo, jaký 
má názor na takový záměr archeolog - 
profesionál. Myslíte si, že podobné insta-
lace probudí větší zájem lidí o minulost?

O záměru vím jen zběžně a s jeho 
autory jsem dosud nemluvil. Nicméně to 
považuji za dobrý nápad a místo, v po-
době jak bude jednou snad vypadat, se 
mi zdá skoro ideální. Jedinou nevýhodou 
daného prostoru paradoxně je, z mého 
hlediska, sama archeologie - na místě by 
totiž bylo nutné před stavbou skanzenu 
provést další archeologický odkryv, je-
hož vhodnost jsem v předchozí odpovědi 
právě zavrhl. Ale třeba by terénní zásahy 
nemusely být tak velké a oba zájmy by 
ještě šlo skloubit. 

Podobných skanzenů je u nás i v za-
hraničí už více. Ukazuje se, že podmín-
kou jejich úspěchu je nejen velkorysé 
vybudování, ale zejména vyřešení otáz-
ky následné údržby a provozu. A dá-
le, existuje řada variant, jak podobný 
projekt pojmout: od atrakce na způsob 
Disneylandu až po odborné pracoviš-
tě s rozvinutou osvětovou činností, kde 
se veřejnost může nejen pobavit, ale 
i poučit. Je asi jasné, čemu bych dal 
přednost. I když záměry tvůrců projektu 
dobře neznám, uměl bych si velmi dobře 
představit, že by se v budoucnu takový 
park např. stal jedním z důležitých pra-
covišť roztockého muzea.

Otázky kladl Jarda Huk

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Kamenná pec s unikátně 
zachovalou klenbou. Foto M. Kuna.

Archeologický výzkum časně slovanského sídliště v Roztokách. Detail nádoby zapuštěné 
do podlahy před pecí. Foto M. Gojda. 
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Mladý lékař Čeněk Rýzner byl zřejmě 
vnímavý pozorovatel. Na svých cestách 
za pacienty z Roztok do Únětic a Žalova 
ho v polích zaujaly zajímavé skupiny ka-
menů. A protože byl i poučeným pozoro-
vatelem - již od dob svých medicinských 
studií se intenzivně zabýval o archeologii 
- došel k úvaze, že by mohlo jít o zbytky 

Každý z nás bydlí v nějaké ulici a kaž-
dá z nich nese nějaké jméno - kromě 
názvů místopisných i jména význam-
ných osobností, více či méně spojených 
s historií našeho města. Podle toho, jak 
se jména ulic v hovorové řeči komolí, 
však usuzuji, že mnozí z nás nevědí 
mnoho nebo nic o původci pojmenování 
- viz např. často používané adjektivum 
Žirovnická ulice, místo Žirovnického 
ulice. Někdy dochází i k záměně osob, 
např. v případě Náměstí Jana Procház-
ky, kdy bývá nesprávně zaměňován 
roztocký občan Jan Procházka, který 
padl v Květnovém povstání, za spisova-
tele Jana Procházku, který s Roztokami 
nemá absolutně žádnou spojitost. V ně-
kterých případech jednoslovný název 
ulice vlastně ani jednoznačně neidentifi-
kuje původce pojmenování.  To je např. 
případ Braunerovy ulice. Je pojmenová-
na po staročeském politikovi a poslanci 
rakouského říšského sněmu Františku 
Augustinu Braunerovi, ale klidně by 
mohla připomínat i některého z jeho 
synů - pražského advokáta a dlouho-
letého roztockého radního a právního 
zástupce obce Vladimíra Braunera, či 
jeho bratra, významného vědce z ob-
lasti chemie Bohuslava Braunera. Jen 
opravdu místní znalci znají jméno ar-
cheologa Ivana Borkovského nebo 
jeho předchůdce Pátera Krolmuse, po 
nichž jsou pojmenovány nové ulice Na 
Panenské v Žalově. Tato „bílá místa“, 
nejasnosti a záměny by se měl pokusit 
napravit tento seriál, jehož pokračování 
naleznete v příštích číslech ODRAZu. 
Doufám, že to bude zajímavé čtení ne-

HISTORICKÉ REPETITORIUM
ANEB

ROZTOCKÝ ULIČNÍK

jen pro nové obyvatele našeho města, 
ale i pro starousedlíky, neboť, jak býva-
lo psáno za starých časů v našich ško-
lách, „opakování je matka moudrosti“. 

Náš seriál o roztockých ulicích za-
čneme jménem známým a osobností 
obecně významnou, roztockým lékařem 

a amaterským archeologem MUDr. Čeň-
kem Rýznerem, jehož jméno skvěle ne-
dávno zpopularizoval únětický soubor 
Divoch hrou J. Matouška Holá fakta 
o Holém vrchu. 

Stanislav Boloňský

prehistorických mohyl. Najal si za vlastní 
peníze kopáče a pustil se do „vykopá-
vek“, jejichž výsledek předčil všechna 
očekávání.

V roce 1880 odkryl na pomezí Únětic, 
Roztok a Žalova dvě rozsáhlá kosterní 
pohřebiště z časné doby bronzové (asi 
1 900 let před n.l.) - celkem 61 hrobů. 

Kromě tvarově pozoruhodné leštěné 
keramiky nalezl i množství bronzových 
šperků (dnes uložených v Národním mu-
zeu v Praze) Později objevil ještě dvě 
další, menší pohřebiště. Čeněk Rýzner 
nazval tyto hmotné pozůstatky dávno 
zaniklého indoevropského etnika, jehož 
stopy byly později odkryty v celé střední 
Evropě, kulturou únětickou.

Mladému archeologovi se poštěstilo 
něco, o čem řada profesionálních bada-
telů často sní celý život. Po roce 1890 
předčasně ukončuje své výzkumy, zne-
chucen osobními výpady a odbornou 
rivalitou.

MUDR. Čeněk Rýzner
(1845 – 1923)
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Čeněk Rýzner se narodil v roce 1845 
v Horních Studénkách u Šumperka 
manželům Risnarovým. V roce 1866 
končí studia na Medicinsko-chirurgic-
kém ústavu v Olomouci a nastupuje jako 
lékař v továrně na barviva v Roztokách. 
Co bylo hlavním důvodem jeho stěho-
vání z Moravy nevíme, ale mohla to být 
i láska k dceři správce únětického pan-
ství Antonii Lamingerové (údajně z tr-
hanovského rodu Lamingerů, známého 
z Jiráskova románu Psohlavci), s níž se 
7. 10. 1867 oženil.

Od roku 1870 působil jako obecní lé-
kař pro Roztoky a okolí. Veškerý svůj 
volný čas rozdělil Č. Rýzner mezi své 
„koníčky“ - antropologii, mineralogii, pa-
lentologii, etnografii a zejména archeo-
logii. Nebyl již romantickým nadšencem 
pro nově se rodící vědeké obory, ale sys-
tematickým a poučeným badatelem - byť 
amatérem.

Z HISTORIE MĚSTA

Pomístní jména jsou jednou ze skupin 
vlastních jmen zeměpisných a zabývá 
se jimi toponomastika, nauka o vlastních 
jménech zeměpisných. Pomístní jména 
vznikla z potřeby člověka orientovat se 
v krajině, z potřeby odlišit jednotlivé ob-
jekty od sebe. Tak, jak postupovalo osíd-
lení krajiny, jak se měnil způsob života 
a pracovní činnost člověka, vzrůstal i po-
čet pomístních jmen. Lovec, který proni-
kal podle vodních toků, pojmenovával je 
stejně jako místa, kde lovil. Kupci pojme-
novávali obchodní cesty dle místa od-
počinku, rolníci rozlišovali své pozemky. 
Naši předkové měli těsný kontakt s pří-
rodou a dovedli vystihnout rysy určitého 
místa, jednotlivé objekty pojmenovávali 
podle přírodních nebo kulturních poměrů, 
případně jak souvisely s člověkem a jeho 
prací, výtvory či duchovním životem.

Pojmenování bylo stručné a výstižné. 
Některá pomístní jména během doby 
zanikla, jiná, vzhledem ke společenské 
potřebě, vznikala a některá z nich přetr-
vala století.

Prvním pramenem jsou záznamy 
v deskách zemských, v urbářích a vrch-
nostenských záznamech. Soustavným 
soupisem se zabýval tereziánský katastr 
z let 1713-1715 a dále josefský katastr 
z roku 1785-1789 v nichž je zachyceno 
velké množství pomístních jmen.

Roztoky
název pochází již od 13. Století. Zá-

klad slova je tok-téci-vodní pramen.  Zde 

PROČ SE TO TAK JMENUJE?

místo, kde se vlévá Únětický potok do 
Vltavy
Žalov

prvotní název vrchu, který vznikl z vý-
razu žel = zalesněný vrch, chlum, s nímž 
souvisí i církevně slovanský výraz žlab, 
břeh, úbočí, svah. Dle ústního podání 
pochází název od polohy předkřesťan-
ského hřbitova. Jméno Žalov není staré, 
vyskytuje se v 17. století a ustaluje se až 
v 18. století, kde se uvádí jako ves Zia-
lov. Dříve se uvádí jako ves Hradec.
Vltava

poprvé je název doložen v Letopisech 
fuldských z roku 872, kde se objevu-
je název Fuldaha, později v roce 1113 
Wultha. V Kosmově kronice nesla název 
Wlitaua. Slovo původem germánské-di-
voká, prudká řeka.

Pomístní názvy

Velký háj
levý břeh Únětického potoka, na vrchu 
vede cesta na Suchdol

Malý háj
pravý břeh Únětického potoka

V rybníkách
louka podél Únětického potoka

Na Dubečnici
dříve dubový háj na stráni proti restau-
raci Maxmiliánka, dnes pole mezi roz-
tockou a žalovskou částí města

Na čihadle
dnes již pobořená stavba čihadla na 
ptáky na stráni nad Maxmiliánkou

Zatímco jeho předchůdci se 
soustřeďovali především na nalezené 
předměty jako takové, bez řádné 
dokumentace nálezových okolností 
a lokalit, Rýzner přistupoval k výzkumu 
přísně racionálně a systematicky. To 
zajistilo jeho nálezům trvalou hodnotu 
a platnost.

V letech 1881-3 prováděl Rýzner 
výzkum výšinné opevněné osady 
z pozdní doby kamenné na vrchu 
Řivnáči, v roce 1882 kopal v Černém 
Vole, kde odkryl sídliště a pohřebiště 
lidu s vypíchanou keramikou a o rok 
později prováděl výzkum v pískovně 
v Přemyšlení na pravém břehu Vltavy. 
Pro svůj odpovědný přístup k vědecké 
práci byl v roce 1888 zvolen starostou 
Společnosti přátel starožitností českých 
v Praze.

Roku 1882 koupil MUDr. Rýzner vilu 
čp. 70 v ulici u trati, která dnes nese jeho 

jméno. Ve stráni nad domem vybudoval 
terasovitou zahradu, kde vysázel ovoc-
né stromy a zkoušel zde nové pěstitel-
ské metody - přísně vedené jabloňové 
palmety.

V roce 1890 byl jmenován obvodním 
lékařem pro Horoměřice, Roztoky, Žalov, 
Suchdol, Úholičky a Únětice a současně 
se stal členem výboru Jubilejní výstavy, 
která se konala v roce 1891. Tehdy také 
končí veškerá archeologická činnost MU-
Dr. Rýznera. Bylo to dáno nejen velkým 
časovým zaneprázdněním lékařskou 
praxí, ale i hlubokými spory s některými 
významnými profesionálními archeolo-
gy. Čeněk Rýzner tehdy ustoupil a stáhl 
se do pozadí.

MUDr. Čeněk Rýzner zemřel dne 
12. února 1923 a je pohřben na Levém 
Hradci.

Stanislav Boloňský

U studánky
místo u cesty podél potoka k Maxmi-
liánce

Na kovárně
za zámkem čp.3 /zbořeno poblíž ústí 
Únětického potoka do Vltavy. Na tom-
to místě stávala později loděnice pro 
vodáky z Roztok, v současné době se 
zde buduje přeložka silnice směřující 
do tunelu u parkoviště u zámku,kde 
stával dům U Koruny.

Penicilinka
na místě dnešního areálu farmaceu-
tické firmy stával kdysi mlýn, byla zde  
hadrovna,olejna,vahárna , také sana-
torium dr. Šípka

Velký ostrov
louka pod Penicilinkou u Vltavy - osá-
zená topoly

Malý ostrov
uprostřed Vltavy byly tři ostrůvky, po 
regulaci řeky spojené v jeden celek

Barevna
velký tovární objekt proti nádraží. Vy-
luhováním se zde získávalo červené 
barvivo z brazilského dřeva.

V Solníkách
název byl zaznamenán již v roce 
1693. Původ jména je datován do 
13. století a podle odborníků je jeden 
z možných výkladů odvozen od solni-
ce, obchodu se solí , která byla do-
pravována po Vltavě. Majitel pozem-
ku solník -obchodník se solí. V roce 
1861 při orbě na poli zde nalezl rol-
ník Antonín Janský 66 mincí a v roce 

2.část
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1871 zde odkryl archeolog Mudr. Če-
něk Rýzner mohylu.

Třešňovka
někdejší zahrady v blízkosti Solník-
-svah proti Levému Hradci

U křížku
zde se odrazily životní osudy venkov-
ských lidí. Kříž symbolizoval událost 
spojenou se smrtí

Kocanda
rozmezí Roztok a Žalova, dříve samo-
ty nebo chudé domky na okraji obce

U rybníčku
pomístní název vodního toku

Na skalkách
terénní forma názvu-plošina za Levo-
hradeckou ulicí. V 50. letech 20. stole-
tí zde prováděl archeologický výzkum 
Dr. Ivan Borkovský. 

Levý Hradec
označení místa, kde stával v minulosti 
významný objekt, například hradište. 
Pojmenování Levý Hradec je dolože-
no prameny z 12. a 13. století

Ve Vikouši
rokle, která severním dolním koncem 
spadá k Vltavě a odděluje samotné 
hradiště. Pomístní název je odvozen 
od slova výkap-pramének vody, zřej-
mě tu byla studánka.

Na Panenské
ve 13. století byly pozemky v blízkosti 
Levého Hradce v majetku kláštera Pa-
nen od sv. Jiří v Praze.

Koláčov
svah pod Řivnáčem. Písemná zmínka 
v listině kněze Zbyhněva z let 1132-
1137 v níž toto místo nese název Ko-
lasoy. Název vychází pravděpodobně 
z majetkových poměrů v pomístních 
jménech. Nájemci louky nebo pole 
dávali knězi nebo úředníkovi desátek 
/koláč/.

Řivnáč
název kopce pochází také z let 1132-
1137, kdy je nazýván Hřivnatec /v listi-
ně Hriwnatecz/. Pojmenování vychází 
ze slova hříva. Toto pojmenování bylo 
pravděpodobně použito pro jistou po-
dobnost tohoto táhlého zalesněného 
vrchu s výrazně protáhlým strukturním 
hřbetem.

Stříbrník
vrch za Řivnáčem cestou do Úholiček. 
Název kopce vycházel pravděpodobně 
z obsahu křemene či slídy v kameni, 
mohlo jít i o pojmenování související 
s porostem svahů mochnou stříbrnou 
či jinými druhy travin.

Dochované místní názvy 
v tereziánském katastru

Za statkem, Vedle boroví, Nad vinicí, 
Na Dubečnici, Na křemeli, Na dolíkách, 
Na sekeře, Nad hradeckou vinicí, Proti 
Husinci, Nad viničkami, Pod borovím, Na 
dílcích, Na velkém

Místní názvy vyskytující se
již v roce 1693

Na vinicích, V Solníkách, Na vrškách, 
Za hájem, Na klínku, Na dílcích, Nad 
studánkou, Na dolíku, Nad rybníkem, 
Za Malým hájem, Za Velkým hájem, 
Na Dubečnici, Nad suchdolským mlý-
nem, Na louži, Nad hospodou, Na dlou-
hém kusu, Nad Čakovem, Nad Klecán-
kama. U Suchdolu, Na krásný hoře, Za 
hájem, Na příčkách, U jabloní, Na klíčku, 
Proti Hradci, U strouhy.

Zpracovala p. I. Krabcová

Seznam literatury:
Cuřín,F.: Studie z historické 
dialektologie a toponomastiky /Praha 
1967/
Cuřín,F.: Kapitoly z dějin českého nářečí 
a místních a pomístních jmen /Praha 
1969/
Gebauer : Slovník staročeský I,II /Praha 
1903-1916/
Honl,I.: Pokus o soupis pomístních 
názvů v českých zemích /ZMK,2/1961/ 
Kotyška,V.:Úplný místopisný slovník 
království českého /Praha 1895/ 
Olivová,L.. a kol.: Pomístní jména 
v Čechách /Praha 1995/

OPRAVA

Na upozornění p. Marcely Jungwirt-
hové uvádíme na pravou míru omyl z č. 
5/07, str. 18. Došlo tam k politováníhod-

né záměně titulků pod otištěnými foto-
grafiemi.

Správně má být:

Vojenský velitel železniční stanice 
Roztoky poručík Ladislav Šel.

Velitel roztocké posádky podplukovník Ladislav Wiesner 
mezi občany.

Paní M. Jungwirthové děkujeme, čte-
nářům a autorovi článku p. Ing.Zd.Kara-
sovi se omlouváme.

Redakce
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Milí čtenáři,
další školní rok je za námi, prázdniny 

jsou v plném proudu, tak mi nezbývá než 
za všechny zaměstnance a pedagogy 
naší školy Vám všem popřát hezkou do-
volenou a na shledanou v září.

Věra Zelenková

Ze školního parlamentu
Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, jaké 

to je - hodnotit nejen svou vlastní práci, 
ale i práci jiných. Příprava rozhodně 
nebyla jednoduchá - navrhnout otázky 
do ankety, vybrat ty nejlepší, navrhnout 
možné odpovědi a pak je vyhodnocovat. 
Kdo si to nevyzkoušel sám na vlastní 
kůži, snad ani nepochopí, kolik je to prá-
ce, o to víc, když je to poprvé a nejste ze 
statistického úřadu! Pak jsme nakopíro-
vali vysvědčení pro naše učitele a mohli 
jsme začít. Hodnotilo se, jak učitel umí 
naučit, vysvětlit látku, jak dokáže být 
spravedlivý, jaké má pochopení pro své 
žáky, ale také třeba smysl pro humor. 
Výsledky byly různé, nikdo nepropadl, 
ale objevily se všechny známky od jed-
ničky až do čtyřky

A postřehy z ankety?
Čeho si žáci nejvíce cení: když ví, co 

po nich učitel požaduje, když učitel umí 
dobře vysvětlit látku, smysl pro humor, 
spravedlivost, pohodu v hodině, možnost 
říci svůj vlastní názor, jednání na rovinu, 
trpělivost, ohlášené testy, zajímavé hry, 
nápady.

Co žákům nejvíce vadí: když učitel 
mluví moc rychle nebo příliš potichu, 
když je nespravedlivý, když zadává moc 
testů nebo domácích úkolů, změny ná-
lad, křik, rychlý zápis, nuda v hodině.

Jaké vyučovací metody jsou nejob-
líbenější: projekty, práce ve dvojicích, 
skupinová práce, referáty, práce v počí-
tačové učebně, diskuse, exkurze, rychlo-
testy, samostatná práce, hry.

Nejžádanější volitelné předměty: 
cizí jazyky,  vaření pro kluky, bojové 
sporty, drama.

A úkoly do budoucna? Potřebujeme 
vlastní razítko, hodila by se školní vlajka, 
případně školní časopis, odejdou další 
deváťáci, přijdou noví šesťáci, takže na-
jít nové zástupce do parlamentu. Rozdě-
líme si práci trochu jinak - kdo se postará 
o svolávání schůzek, o nástěnku, kdo 
bude pravidelně psát do Odrazu, prostě 
nápadů je hodně, chce to spoustu dobré 
vůle a nálady a chuti dělat věci jinak.

D. Moravcová

Škola v přírodě
ve třetích třídách

Ve dnech 1. až 8. 6. se zúčastnila 
3.A a 3.B školy v přírodě v Janově nad 
Nisou. Žáci se v odpoledních hodinách 
zúčastnili vycházek, postřehových her 
v lese, poznávání přírody a sportování 
na hřišti. Navštívili jsme místní sklárnu, 
kde si žáci prohlédli provoz i s výkladem. 
Ve středu proběhl celodenní výlet do Li-
berce, byli jsme v ZOO a v Botanické zá-
hradě. Také jsme vystoupili na rozhlednu 
Královka a dělali jsme kratší výlety po 
turistických cestách, během nichž probí-
haly na zastávkách závodivé hry v lese.

L. Rosičová, J. Srpová
a D. Kovaříková

Poděkování
Děkujeme paní radní Jiřině Roško-

tové za sponzorský dar 3 000 Kč, který 
jsme využili na návštěvu areálu Mořský 
svět na Výstavišti dne 22. června. Zde 
jsme se ocitli v tropickém pásu Tichého 
a Indického oceánu, kde se vyskytují 
např. bodlok žlutooký, komorník třískvrn-
ný, korály, laločnice. Zážitek to byl skvě-
lý a ještě nám zbylo na nákup drobných 
maket různých ryb.

Žáci 3. A a třídní učitelka

ŠvP - Sloup v Čechách
(termín: 11. – 15. 6./třídy: 6. A, 
7. B) 

Tematické zaměření: Sportem proti 
drogám, moderní je nekouřit

Program ŠvP byl zaměřen na class-
building aktivity a jeho cílem bylo podnítit 
žáky k zájmu o

neobvyklé sportovní discipliny a budo-
vat vztahy pomoci a důvěry mezi žáky.

Program byl vel-
mi bohatý a pestrý, 
přestože kurz trval 
pouze od pondělí do 
pátku. Žáci poznali 
okolí  - navštívili s prů-
vodkyní hrad Sloup 
a na základě legend 
a pověstí vymysleli, 
připravili a poslední 
den předvedli 3 di-
vadelní představení 
na scéně přírodního 
lesního divadla. Další 
vycházky směřovaly 
do okolních jeskyní, 
z nichž nejznámější je 

Samuelova jeskyně. Nechyběla ani noč-
ní návštěva Cikánské jeskyně a noční 
minibojovka.

Celý kurz provázely rozličné teamové 
hry a hry důvěry, při kterých žáci mu-
seli spolupracovat, spoléhat jeden na 
druhého a projevit nejen bystrost, ale 
i zručnost. Největší atrakcí bylo slaňo-
vání skály, lanová dráha přes rokli, ná-
cvik lezení a lanové pavoučí trasy. Vše 
perfektně zajištěno odbornými instrukto-
ry a podpořeno výstrojí nejvyšší kvality 
a bezpečnosti.

Proběhl i velký  turnaj ve stolním te-
nise, samozřejmě nechyběla diskotéka, 
kterou si žáci sami organizovali a jed-
no odpoledne jsme navštívili koupaliště 
s písečnou pláží a kvalitním zázemím. 
Ve volných chvílích jsme nepohrdli skvě-
lými rakvičkami v Cukrárně pod skálou.

Součástí programu byla i zajímavá be-
seda s lékařem na téma drogy, alkohol, 
kouření.

Žáci perfektně spolupracovali, nemu-
seli jsme řešit žádné kázeňské přestup-
ky a pro velký 

zájem jsme hned objednali termín 
na příští rok od 9. do 13.6. Fotografie 
na www.feelnat.cz v sekci fotoalbum.

B. Valiová

Školní družina na Konopišti
Ve čtvrtek 3. května uspořádala ŠD 

z Roztok výlet na zámek Konopiště. 
V autobuse jsme se pozdravili s naší 
mladou průvodkyní Martinou, která se 
o nás starala po celý výlet. Hned na 
parkovišti nás čekalo velké netušené 
překvapení. K zámku nás vyvezl „povoz 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OD A DO Z



21

ŠKOLY, ŠKOLKY ETC...

s koníčkama“. Bylo to úžasné!
Prohlídka zámku byla pěkná i poučná. 

Zvídavé děti měly na paní průvodkyni 
k jejímu výkladu řadu dalších otázek. 
Po prohlídce jsme se těšili na medvě-
dy, které na zámku chovají. Vyhřívali se 
na sluníčku a jeden, jménem Kazi, nám 
i zapanáčkoval.

Při zpáteční cestě si děti mohly koupit 
nějaké cukrovinky i drobné dárečky pro 
své kamarády nebo rodiče. Ještě jsme 
se rozloučili s koníčky, dokonce jsme si 
je mohli i pohladit a dát kousek jablíčka.

Cesta domů rychle uběhla, protože 
jsme celou cestu nazpět zpívali známé 
písně. Na tento výlet budeme ještě dlou-
ho a rádi vzpomínat.

Jana Hostková

Knižní bazárek
Ve dnech 20. - 21. 6. proběhl v pří-

zemí ZŠ 1. ročník Knižního bazárku. 
Zájem o nákup knih byl veliký, což bylo 
pro organizátory velkým, ale milým pře-
kvapením. Na pultech se objevila česká 
světová próza, poezie, válečná literatu-
ra, romány, románky, detektivky, dětská 
i dívčí literatura, kuchařky a další knihy 
všeho druhu. Získané finanční prostřed-
ky (1 813 Kč) budou věnovány na nákup 
hudebních i literárních CD pro žákov-
skou knihovnu. Všem, kteří přinesli knihy 
do Knižního bazárku, ale i žákům - pro-
davačům, kteří se aktivně a s nadšením 

ujali prodeje, patří velký dík. Na 2. ročník 
Knižního bazárku v ZŠ Roztoky se těší

M. Bartulíková

Hodnocení žáků
je běžnou činností, kterou učitel 

ve škole vykonává průběžně ve výuce 
po celý školní rok. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi 
zpětnou vazbu, díky které získá informa-
ci o tom, jak dané učivo zvládá, jak dove-
de zacházet s tím, co se naučil, v čem se 
zlepšil, v čem chybuje.

Hodnocení se bude vztahovat k dosa-
hování očekávaných výstupů v jednotli-
vých vyučovacích předmětech a utváře-
ní klíčových kompetencí.

Je nezbytné, aby škola v ŠVP vyme-
zila způsoby hodnocení (klasifikace, 
slovní hodnocení) a stanovila kritéria, 
která budou při hodnocení využívána. 
Vytvořená pravidla hodnocení žáků jsou 
vymezena pro celé vzdělávání a jsou pro 
učitele závazná.

Novou záležitostí je i požadavek au-
toevaluačních (hodnotících) činností 
v rámci školy. 

Otázky rodičů:
Lze kombinovat hodnocení slovní 
a známkování?

Možnosti způsobů hodnocení žáků 
řeší školský zákon a vyhláška o základ-

ním vzdělávání, která připouští klasifika-
ci, slovní hodnocení i kombinaci obou 
způsobů. Naše škola bude hodnotit žáky 
klasifikací - známkou, žáky s poruchami 
učení - slovním hodnocením. V případě 
slovního hodnocení se dodržují pravidla 
převedení na klasifikaci při přechodu 
na SŠ.
Jak bude vypadat vysvědčení?

Vzory platných vysvědčení jsou dány 
vyhláškou. Jak vyplnit vysvědčení při 
výuce ŠVP podrobně hovoří „Informace 
k vyplňování vysvědčení na ZŠ“. Naše 
škola bude hodnotit žáky klasifikací - 
známkou, žáci s poruchami učení - slov-
ním hodnocením.
K čemu slouží autoevaluace?

K získání informací pro školu, aby 
mohla případně zefektivnit proces výu-
ky, a zkvalitnění ŠVP. Aby bylo hodno-
cení co nejobjektivnější, škola si musí 
vytvořit jasné cíle, kritéria (měřítka, hle-
diska), vymezit nástroje a časové roz-
vržení, podle kterých bude práce školy 
hodnocena. 

Příště o žácích nadaných a se speci-
álními vzdělávacími potřebami.

Podrobné informace o tvorbě ŠVP 
na naší škole Vám rády poskytnou koor-
dinátorky:
–  D. Blechová

dita.blechova@zsroztoky.cz
a M. Bartulíková
marie.bartulikova@zsroztoky.cz.

Konečně zača-
lo léto a čas na 
koupánÍ. U nás 
ve školce to vy-
padá spíš jak na 

koupališti.Děti v bazénu,rozložené deky 
a vůně opalovacích krémů.Pro děti je 
bazén velkým přínosem i ti nejmenší rá-
zem ztratí strach z vody a ti starší jsou 
jak „POTÁPKY“

A je tady očekávaný Den dětí.Oslavo-
vat začínáme již 31.5. a to hned od rána.
Na zahradě mateřské školy máme nafu-
kovací hrad, připravené jsou i soutěže 
pro děti a spoustu sladkých odměn.Do-
poledne uteklo jak voda,děti měly plno 
zážitků a po dobrém obědě přišel čas 
na malý odpočinek a načerpání dalších 
sil na odpolední program. Odpoledne 
jsme do MŠ pozvali všechny maminky, 
tatínky, babičky ,dědečky a sourozence 

HURÁ DĚTI, SLUNÍČKO!

našich dětí a měli jsme pro ně přichys-
taný program toho, co se děti ve školce 
naučily.Počasí nám  tento rok opravdu 
přálo a mohli jsme veškeré akce dělat 
na zahradě MŠ.

Po vystoupení jsme se odebrali 
k ohni a za účasti rodičů a dětí jsme 
si opekli buřty. Byl připraven i velký 
stůl na které letos bylo opravdu plno 
dobro,dortů,sušenek, no prostě všeho 
možného co nám rodiče připravili. Děti 
si v odpoledních hodinách mohly ještě 
zaskákat na nafukovacím hradu, pohrát 
si s kamarády a rodiče si mezi sebou 
mohli popovídat při kávě či čaji. Toto 
odpoledne se nám moc povedlo a začal 
večer a čas jít domu.Nikomu se moc 
nechtělo a co víc ve školce zůstávali 
spát velké děti a k večeru začalo 
přibývat i z řad malých dětí s prosbou: 
„paní učitelko můžu tady taky spát?“ 
A věřte mi, že to p. učitelku opravdu 

potěší, když k vám přijde 4 letý špunt 
a chce s vámi „strávit noc“.Někdy totiž 
mají co dělat předškoláci být přes noc 
bez maminky.

Některé děti odešly a ty co tady zůsta-
ly spát se měly na co těšit.zahradu jsme 
si vyzdobili lampiony,na programu byly 
i další soutěže a také malování na silnici 
a skákání panáka.

Před setměním jsme si s dětmi řekli 
pohádku o školkové víle, která do škol-
ky lítá jednou za rok právě tehdy, když 
zde děti spí a každému odvážnému při-
nese něco pod polštář.Od té doby děti 
každou chvíli kontrolovaly nebe jestli ne-
uvidí malé hvězdičky a školkovou vílu.

Když se začalo stmívat přišel čas na 
noční bojovku s hledáním pokladu.Tato 
soutěž, ostatně jako každý rok, měla ob-
rovský úspěch.Večer jsme si před spa-
ním zapálili lampiony na zahradě a ode-
brali jsme se do postýlek.
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Na ráno jsme se těšili, co nám víla 
dala pod polštář.Děti tam měly barevné 
drhané náramky, to aby každý věděl, že 
spaly ve školce.Druhý den  pokračoval 
karnevalem.Proběhlo pár soutěží,pře-
hlídka masek,tanec a veliká tombola, na 
kterou se každý těšil.Chtěla bych tímto 
poděkovat všem rodičům za sponzorské 
dary na oslavu dne dětí (tento rok jsme 
si za ně objednali skákací hrad,připravi-
li bohatou tombolu a zakoupili spoustu 
odměn pro děti), paní Podrazilové za 
napečení perníkových medailí, všem 
maminkám a těm, kteří si dali práci s na-
pečením sladkostí na odpolední slavnost 
a všem  co nám pomáhali.

Poděkovat bychom chtěli i ROZTOC-
KÝM DOBROVOLNÝM HASIČŮM za 
ukázku jejich práce a to v odpoledních 

hodinách na zahradě MŠ.Děti si mohly 
prohlédnout hasičské auta,seznámit se 
s hasičskou technikou a zkusit si mohli 
stříkat hasičskou hadicí.

18.6.2007 ROZLOUČENÍ 
S PŘEDŠKOLÁKY

Tento rok jsme si do MŠ pozvali diva-
délko Romaneto s jejich pohádkou „JAK 
ŠEL PEJSEK DO ŠKOLY“ a za přítom-
nosti rodičů a kamarádů ze školky jsem 
malé předškoláky slavnostně ošerpovali 
.Každý předškolák dostal od pejska há-
danku a za její správné zodpovězení byl 
ošerpován na školáka.Jako upomínku 
na MŠ děti dostaly šerpu,  rozlučkovou 
knížku a kytičku.

V červnu nás pak čeká ještě jedna 
akce a to je jako poslední v tomto roce 
NAROZENINOVÁ OSLAVA.Oslavovat 
budou i děti narozené v prázdninových 
měsících.

 Tímto jsme se všichni zaměstnanci 
naší mateřské školy chtěli rozloučit s ro-
diči a dětmi a popřát jim krásné prázdni-
ny a hezké počasí. V září se pak všichni 
na vás těšíme  a doufáme,že ten další 
školní rok 2007 – 2008 bude aspoň tak 
skvělý jako ten letošní.

 A v neposlední řadě se moc těšíme 
na nové děti a kamarády, kteří v září 
nastoupí do MŠ.

Za kolektiv mateřské školy Spěšného
Jana Smržová

jsme letos slavili již v předvečer Dne 
dětí a nově na školní zahradě ZŠ v Roz-
tokách. Již od 14 hodin byl připraven 
program pro děti malinkaté, pro děti škol-
ní, pro rodiče a v podvečer hrála country 
skupina Přehmat pro všechny generace. 
Díky sponzorským darům pana Kalcov-
ského z Autodopravy Kalcovský a  pana 
Humla z Květinária na Tyršově náměstí 
mohly děti celé odpoledne zdarma do 

DĚTSKÝ DEN
S MATEŘSKÝM CENTREM ROŽÁLEK

sytosti užívat skákací hrad. Paní Mo-
nika Lainová malovala neúnavně celé 
odpoledne dětem masky na obličej. Děti 
i dospělí si mohli zahrát petangue, ská-
kat v pytlích, nechat se ostříhat nebo 
si dopřát reflexní masáž. O zábavu se 
postaral již známý Beruška Band (Irena 
Lhotáková a Vlaďka Drdová) doprováze-
ný pohybovou skupinou Beruška Dance, 
ukázku junior aerobiku předvedla paní 

Andrea Trnková s dětmi ze Sokola Roz-
toky. Na své si přišli příznivci historic-
kého šermu, protože program obohatila 
i skupina historického šermu Eleison. 
Celé odpoledne jste se mohli občerstvit 
kávou, zmrzlinou a sladkostmi z Cukrár-
ny Růžový slon, něčím od masa a po-
dobných dobrot z kuchyně Hospůdky 
Zvířátka z Tichého údolí a zakoupit hrač-
ky nebo oblečení z obchůdku paní Petry 
Bell. Všem těmto třem prodejcům děkuji 
za příspěvek z prodeje na provoz na Ma-
teřského centra. Děkuji paní ředitelce ZŠ 
Jaroslavě Barešové, že nám propůjčila 
školní zahradu na tuto akci, Městu Roz-
toky za grantový příspěvek a reklamní 
agentuře Rita za propagaci. 

Mateřské centrum ke konci červ-
na ukončilo pronájem v Husově sboru 
v Roztokách a od podzimu, doufejme 
od září, vás přivítáme v novém prostoru 
pod školní družinou. Také pro vás chys-
táme širší program a více „větších“ akcí. 
V první polovině září pro vás chystáme 
Den pro rodinu, kde si každá generace 
přijde na své. 

Přejeme vám všem hodně odpočinku 
a relaxace o prázdninách. 

Za mateřské centrum Rožálek 
Jitka Šatavová 

723 771 439 

ŠKOLY, ŠKOLKY ETC...
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Byť prázdninové léto právě začíná 
a září zdá se daleko, dovolujeme si vám 
představit stručný přehled kroužků a kur-
zů, které pro děti i dospělé připravujeme 
na nový školní rok 2007/08. Chtěli by-
chom vám nabídnout kroužky již zaběh-
nuté a osvědčené, ale také nové, které, 
věříme, vás svou náplní zaujmou a po-
těší. Bližší informace o náplni kroužků 
a lektorech se dozvíte na našich webo-
vých stránkách či z brožurky Nabídka 
kroužků a kurzů, kterou lze získat na zá-
kladě telefonického či e-mailového kon-
taktu nebo přímo u zápisu. Těšíme se na 
setkání s vámi a přejeme všem radostné 
a dobré léto!

Přehled nabízených kroužků 
a kurzů sdružení Roztoč 
na školní rok 2007/08

Kroužky nabízíme ve čtyřech lokalitách:

1. Ateliér Roztoky /budova školní 
jídelny, 1. patro/

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTOČ

Kroužky pro nejmenší - Pramínek 
(nově) - program pro rodiče s malými 
dětmi   od 2 do 3 a od 3 do 4 let, pravi-
delně každý pátek dopoledne
Dramatické kroužky - Pimprlata,  Dra-
maťák  
Výtvarné kroužky -   Ateliér JoE, Roz-
točMysl (nově), Výtvarná dílna Sýkorka 
(nově)
Taneční kroužky -  Po špičkách, V po-
hybu
Hudební kroužky - Hrátky s flétničkou, 
Moderní kytara, Africké bubny (nově)
Jazykové kroužky - Anglický jazyk pro 
předškoláky (nově), Anglický jazyk pro 
školáky, Znakovka
Ostatní kroužky -  Žonglování, Šicí 
kroužek, Fotografický kroužek (nově), 
Hnízda her, Aranžování květin
Předškolní poradenství a Fonematické 
rozlišování dle B.D. Elkonina 

2. Ateliér Žalov /budova MŠ Přemyslov-
ská/
Výtvarný kroužek - Barvínek 
Hudební kroužek - Hrátky s flétničkou 

3. Ateliér Únětice /budova MŠ Únětice/
Taneční kroužek - Po špičkách 
Dramatický kroužek - Dramaťák 

Výtvarný kroužek - Výtvarná dílna Sý-
korka (nově)

4. Ateliér Libčice /budova ZŠ, učebna 
v přízemí/
Výtvarný kroužek - Barvínek 
Jazykový kroužek - Anglický jazyk pro 
školáky 1.-3. třída ZŠ 

Zápis do kroužků ve školním
roce 2007/2008

Pondělí 
3. 9.

Úterý
4. 9.

Středa 
5. 9.

Roztoky 8 - 11 h 15 - 18 h

Únětice 12 - 18 h

Libčice 12 - 17 h

Více informací o našich aktivitách 
najdete na www.roztoc.cz,
tel./zázn.:23391 0014,
e-mail:roztoc@roztoc.cz a na plakátova-
cích plochách města.

Za sdružení Roztoč
Dita Votavová a Veronika Němcová

D.O.S.T. PRO DĚTI Z ROZTOK

Veselou pohádku pro všechny děti 
z Roztok v neděli 4. června.2007 v ža-
lovské tělocvičně zahrálo divadlo Krapet. 
Vstupné hradilo, jako dar ke Dni dětí, ob-
čanské sdružení D.O.S.T. 

Přestože plakáty inzerující divadélko 
byly po Roztokách z vývěsek strhávány, 
řekněme „vandaly“,  přišlo nakonec asi 
šedesát dětí. 

Představení o kocourkovi, který bě-
hem dospívání poznává spoustu věcí, 
potkává různá zvířátka, ale

i přátele a nepřátele, se líbilo dětem 
i jejich doprovodu. Modroočkův příběh 
provázely milé a rytmické písničky Mar-
ka Ebena. 

Domů si děti odnesly drobné cukro-
vinky, které jim po představení rozdávali 
členové sdružení D.O.S.T. 

Za pomoc děkujeme

–  ZŠ Roztoky za pronájem tělocvičny 
a zapůjčení židlí; zvláštní poděková-
ní patří školnici paní Pelcové a jejímu 
manželovi za bezvadný servis a ocho-
tu,

–  TS Roztoky, které úspěšně zrealizo-
valy naši objednávku na převoz židlí,

–  MěÚ Roztoky za zapůjčení židlí.

Dětem a rodičům pak děkujeme za 
účast a podporu. 

Za D.O.S.T. Bronislava Böhmová

ŠKOLY, ŠKOLKY ETC...
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ČERVENEC + SRPEN

1. 4.-28. 10. Ateliér Zdenky Braunerové Středočeské muzeum

4.4.-30.9. Zvířata uprostřed velkoměsta – pražská fauna Středočeské muzeum

Út 17. 4.-19. 8. Česká auta - hračky a modely Středočeské muzeum

11. 5.-16. 9. Od úsvitu do soumraku aneb archeologie v praxi  
od 10:00 do 18:00 hod. (denně mimo pondělí)
v Malé výstavní síni

Středočeské muzeum

So 23. 6.-30. 9. Letní plastika – 14. ročník Středočeské muzeum pod záštitou UPM 
v Praze

So 28. 7. Roztocký pohár 2007 – Dirt Jump (závod ve skocích 
na kolech) od 10:00 hod. na dirtové dráze u přívozu 
v Roztokách

Zewlos Biker C.A.R. 
Václav Strnad

Pá 24. 8. Diskotéka „80. léta“ – Občerstvení u šraněk
od 20:00 do 01:00 hod. vstupné Kč 20,-

Občerstvení u šraněk - Roztoky

So 25 .8. Festival OKOŘ 2007 – vystoupí: Temperamento, Doctor 
P.P., Michal Hrůza, David Koller, Divokej Bill, Anna 
K, MIG 21, Hana Hegerová, Kryštof, Vypsaná fixa. 
Začátek ve 14:00 v podhradí hradu Okoř (děti do 12 let 
a vozíčkáři vstup zdarma)

Okoř

So 1. 9. Volejbalový turnaj družstev (rezervace družstva předem 
nutná) – Únětice

Únětice

Ne 9. 9. Den pro celou rodinu – pestrý program pro děti 
v prostoru Tyršova nám., odpoledne hudebně zábavný 
pořad Inky Rybářové, „Čaj o čtvrté“ – živá hudba 
v restauraci hotelu Academic, na kterou naváže 
večerní představení pro dospělé v kongresovém sále, 
zatímco pro mladou generaci bude určena „Diskotéka 
v bowlingu“

MC Rožálek + sdružení Roztoky 
– město pro život

Organizátoři fotografické soutěže s tématikou Roztok a okolí, jejíž výsled-
ky byly již dvakrát veřejnosti prezentovány, navrhují pro inspiraci několik té-
mat. Z nich bude nakonec jedno vybráno a nejúspěšnější práce budou na 
jaře roku 2008 v rámci Roztok vystaveny. 
Navrhovanými tématy jsou:
Momentka / reportážní foto (z nějaké akce či běžného roztockého života)
Krajina - Roztoky a nejbližší okolí (např. zimní / letní nebo obecně před/
a po)
Stromy v krajině - Roztoky a nejbližší okolí
Sport - Roztoky a nejbližší okolí (např. kola, brusle, skateboarding, běžky 
apod.)
Zátiší
Zvířata (divoká / domácí)

Všem fotografům přeji rozmarné léto a pěkné záběry!

Renáta Kolářová
iniciátorka fotosoutěže

VŠEM, KTEŘÍ RÁDI 
FOTOGRAFUJÍ

Občanské sdružení Roztoky - město pro život 
ve spolupráci s Taneční školou Brouček a s ho-
telem Academic připravují podzimní taneční kur-
sy pro dospělé. Cílem deseti lekcí je opakování 
a zdokonalení znalostí klasických i latinskoame-
rických tanců. Kurzy budou probíhat pravděpo-
dobně každé pondělí od října do prosince, kur-
zovné bude cca 2 900 Kč za pár.

Předběžné přihlášky s uvedením jména a poš-
tovního, telefonického nebo e-mailového kon-
taktu můžete zasílat na e-mailovou adresu roz-
toky-mpz@volny.cz případně poštou na adresu 
Roztoky - město pro život, Masarykova 1597, 
252 63 Roztoky. 

Následně Vás budeme kontaktovat a informo-
vat Vás o dalších podrobnostech.

Jaroslav Drda

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
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Druhý ročník festivalu, v pořadí jeho 
třetí koncert provázely dohady a) o po-
časí, b) o Mišíkově zdraví. Nakonec vše 
dopadlo opět velmi dobře: ad.a) počasí 
hrozilo mraky černočernými ale kromě 
pár kapek se umoudřilo, ad.b) Mišík do-
razil a ač v sedě, zpíval jak zamlada.

Jako první se lehce po 17. hodině na 
nově opláštěném pódiu objevil Václav 
Koubek se svou harmonikou a dokázal 
svou jedinečnost jak v písňové tvorbě, 
tak v průvodním slově – jeho průpovídky 
mezi jednotlivými skladbami jsou struč-
né, bezvadně vypointované a k popuká-
ní (zmrzlina za 20 tisíc, slepice hloubící 
tunýlky v závějích apod. …). Škoda, že 
musel hrát jako první, spěchal totiž na 
svůj další koncert.

Pepa Lábus a spol., moderátor z Ra-
dia Beat, šikovný zpěvák a muzikant, 
mě osobně velmi příjemně překvapil. 
Znal jsem jeho folkový projev osamělé-
ho barda, s kapelou to má však daleko 
větší grády a nutno uznat, že jim šlapala 
jak hodinky. 

Vladimír Mišík & etc. dokázal, že mu 
to stále zpívá prostě skvěle, Veselého 
basa a Skálova kytara tepaly v klasic-
kém „etc. rytmu“, takže jsme si náramně 

užívali při legendárních hitovkách „Nej-
lepší ženská našich dnů“, „Láska je jako 
večernice“ či „Šel jsem si sednout k ře-
ce“. Vladimír si šel sednout na pódium 
a dle mého názoru to nijak nesnižovalo 
jeho výkon, který diváci náležitě ocenili, 
takže kapela několikrát přidávala.

Závěr jsme obstarali s Majerovými 
brdzovými tabulkami, což nemíním 
sám hodnotit, když tam duji na dechy, 
ale potěšily mě zpětné reakce některých 
posluchačů, kteří 
litovali, že už mu-
seli prchnout na 
vlak a že se jim 
vůbec nechtělo, 
neb se jim to líbi-
lo…

Koncert se ko-
nal pod záštitou 
starostky měs-
ta Roztok, paní 
Olgy Vavřínové, 
které organizátoři 
děkují. Dále patří 
velký dík partne-
rům festivalu, bez 
nichž by se akce 

AREÁL OBČERSTVENÍ U ŠRANĚK

nemohla konat – společnostem Eurocert, 
Vyšehrad 2000, firmě Dřevobis Horomě-
řice, společnosti Adjust art, Aleši Macha-
lickému a Městské kulturní komisi.

Takže sumasumárum, dobrý fesťáček, 
zajímavá skladba kapel (kvůli této setavě 
dorazili lidé z Liberce, Chebu, Teplic nad. 
Metují atd.) a už se těšíme na další ROZ-
KŘIK, a to 15. září. Tentokrát dramatur-
gii trochu omladíme, aby někdo neřekl, 
že na ROZKŘIKU hrají jen staré vyko-
pávky: hlavním tahákem budou Moimir 
Papalescu and the Nihilists, dále Ester 
Kočičková & Luboš Nohavica (na pódiu 
bude skutečný klavír, zapůjčený z MÚ!), 
krásné-dlouhonohé-dívčí-smyčcové trio 
v kapele String Ladies, neboli – 

MÁTE SE NAČ TĚŠIT!

Vít Kahle
producent festivalu ROZKŘIK

3. 7. 2007

Václav KoubekVladimír Mišík & etc.

Majerový brdzové tabulky
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V neděli 17. června vystoupili znovu 
po dvou letech v Roztokách písničkář 
Jaroslav Hutka s legendárním kytaristou 
Radimem Hladíkem, jenom prostředí su-
terénu žalovské školy tentokrát vystřídal 
kongresový sál v hotelu Academic.

 Kdo snad čekal, že Hutka už žije je-
nom z dávné slávy a z podstaty, že bude 
jenom vzpomínat na časy, kdy byl pro-
následován, a zpívat tisíckrát obehrané 

protestsongy, hrubě se ve svém odhadu 
zmýlil. J. Hutka, který letos oslavil stěží 
uvěřitelnou šedesátku, se totiž autorsky 
znovu našel a začal skládat nové písně. 
Zůstává v nich věren svému stylu, který 
upřednostňuje obsah před formální do-
konalostí. Své vystoupení odlehčil ně-
kolika popěvky, které jsou sice určeny 
dětem, ale jejichž mírně absurdní humor 
nutně zasáhne i dospělého posluchače.

JAROSLAV HUTKA A RADIM HLADÍK V ACADEMICU

To vše za kongeniálního doprovodu 
kytary Radima Hladíka. Samozřejmost, 
se kterou tento interpret předvádí virtu-
ózní, ale naprosto nevtíravou hru, je pro-
stě nepopsatelná.

Tradiční zpěvákovy promluvy mezi 
jednotlivými písničkami byly tentokrát 
věnovány poutavým lidským osudům, 
na které Hutka narazil při natáčení doku-
mentárního televizního seriálu „V zajetí 
železné opony“.

Koncert  se nakonec protáhl na dvě 
a půl hodiny. Závěrečný přídavek – asi 
nejslavnější Hutkovu písničku Náměšť -  
si v báječné atmosféře s chutí zazpívalo 
všech přítomných osmdesát diváků. 

Koncert Jaroslava Hutky
a Radima Hladíka
Hotel Academic, 17.6.2007 
od 19.30 hodin
Pořadatel: občanské sdružení Roztoky 
– město pro život
Dramaturgie: Ladislav Kantor
Produkce: Jaroslav a Vlaďka Drdovi

Pořadatelé děkují pracovníkům hotelu 
Academic za vzornou spolupráci.

Jaroslav Drda
Foto: Stanislav Marušák

I ve druhém pololetí roku 2007 to 
bude ve městě doslova vřít mnoha 
skvělými kulturními akcemi. Jsem rád, 
že městská rada akceptovala návrh 
kulturní komise a že podpořena z měst-
ských peněz bude šou roztockých bike-
rů, jistě skvělý a snad bezúrazový Dirt 
jump, stejně jako následující Summer 
games pro roztocké (převážně) -nác-
tileté,dále podzimní Rozkřik, druhý 
ročník Roztockých řemeslnických trhů 
Zuzky a Davida Králových, divadelní 
představení či vánoční jesličky z dílny 
Roztoče, koncert Hany a Petra Ulrycho-
vých či skupiny Neřež v režii Města pro 
život. Roztočtí a žalovští kulturymilovní 
občané se mohou těšit  též z  rožálkov-

PODPORA PRO ZAJÍMAVÉ KULTURNÍ PODNIKY
VE DRUHÉM POLOLETÍ

ského  Dne zdravé sebedůvěry (napa-
dá mě, že by mohl probíhat přímo na 
radnici, ať už při jednání p. t. rady nebo 
při nějakém pěkném, nekonfliktním, ba 
hravém  zastupitelstvu), stejný spolek 
chce pořádat Den pro rodinu. Základní 
umělecká škola připraví hned dva pod-
zimní koncerty, z dílny Václava Pavlíka 
se podpory (a také jistě hojné

návštěvnosti) dočká poetické Přátel-
ství z konce devatenáctého  století.

Hrát se bude v městském divadle 
Kvítko, též za podpory obce.

Kompletní přehled podpořených akcí 
najde laskavý čtenář na webových 
stránkách našeho maloměsta.Musím 
-též rád- dodat, že se maličko, k lepší-

mu,  pozměnila pravidla pro poskytová-
ní grantů. Pořadatel dostane přidělenou 
částku, kterou může využít na podporu 
ohlášených (komisi

předložených) akcí dle svého uváže-
ní, tedy jednu akci podpořit víc, druhou 
méně. Platí také to, že pokud v jednom 
pololetí získá pořadatel kulturní akce 
grantové prostředky, které nevyčerpá 
(například proto, že následně sežene 
sponzora), může je použít v dalším po-
loletí při pořádání jiné, řádně ohláše-
né a do grantového řízení přihlášené 
akce.

Tomáš Novotný
předseda kulturní komise
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Stalo se módou honit se za rekordy: 
skákat výš či dál než černoši, hodit kula-
tým břemenem (koule) či  plochým před-
mětem (disk) dál než Rusové, řítit se po 
silnici rychleji než opilci,nastřílet víc gólů 
než Janda-Očko a Bican dohromady,stří-
let líp než Indiáni,potápět se hlouběji než 
polonazí bájní lovci perel z Perského zá-
livu, šermovat líp než Tři mušketýři, hrát  
hokej lépe než chlapci od kanadských 
jezer, lyžovat líp než Amundsen atp.

DOBYTÍ VRCHU ŘIVNÁČ BĚHEM JEDINÉHO DNE
BEZ POUŽITÍ KYSLÍKU

Pak zdravě poobědvají, což je zpra-
vidla kopec těstovin, zalitých výživným 
dresinkem z továrny Vitana s kousky 
kuřete z igelitu, co nikdy nevidělo trávu. 
Kuře krmené masokostní (rybí) moučkou 
dodá tělu tu pravou energii k 2. ,,tech-
nické“ fázi tréninku. Vrhači koulí vylep-
šují tzv. ,,podskok“ tj. závěrečnou fázi 
před vrhem. Ten sice po skončení kari-
éry v běžném životě k ničemu není, ale 
příklad H. Fibingerové, která jej již léta 

ošetřovanou proti mšicím, běláskům 
a vosičkám.

V podvečer je čeká 3. fáze, tzv.,, rela-
xační“. Absolvují masáže, relaxační cvi-
čení, případně rozhovor s psychologem, 
který je placen za to, aby je přesvědčil, 
že jejich pravidelná závodní selhání jsou 
jen vysokou přemotivovaností, pramení-
cí z veliké touhy po úspěchu. Kdyby jim 
totiž např. řekl, že nemohou být nikdy 
rychlejší než černošští sprinteři, nebo 
etiopští, tanzanští a maročtí vytrvalci 
a nejlíp udělají,když se na to vykašlou - 
přišel by o práci.

Sportovci odcházejí domů, zhltnou 
macatou mastnou klobásu s krenexem 
a hořčicí a otevřou si pěnivý mok, který 
jim připadá po celodenním lemtání litrů 
iontových nápojů jako Boží dar. Pohladí 
usínající děti, pustí si televizi a během 
druhé věty plánovaného dialogu s man-
želkou usínají tvrdým spánkem štvance.

Tak bychom mohli pokračovat dále - 
každý sport má ,,svá špecifiká“.

Lyžaři přebývají v kyslíkových stanech, 
nebo vyjíždí k tréninkům na ledovce, aby 
vůbec někdy viděli sníh, atleti do teplých 
krajů, aby si po prvních dvou krocích ne-
utrhli sval, atd.

Zvláštní kapitolou jsou tzv. soustře-
dění. Skupina sportovců se  s přísluš-
ným štábem nastěhuje do vzdáleného 
objektu s větší či menší mírou luxusu 
- v tuzemsku nebo cizích krajích. Tam 
propukne již popsaný tréninkový cyklus 
v daleko větší intenzitě. Sportovci nesmí 
ani na krok a vzdáleni na delší čas od 
rodin jsou zcela vydáni na pospas tzv. 
trenérům. Trenéři jsou většinou rozvede-
ní tvrdí muži středních let, jejichž kariéru 
přetrhlo zranění z tréninkového proce-
su, či absolutní absence talentu. Celý 
rok chodí v teplákách,které jim sluší.
Většinou žijí v paneláku s bývalou atlet-
kou,kterou zničil jejich kolega či oni sami 
svými avantgardními tréninkovými me-
todami, které přirozeně vedly k operaci 
někde v nemocnici na kraji města. Jako 
vhodné partnerky se osvědčily i osamělé 
či rozvedené pedantské učitelky s jed-
ním děckem, kterého od čtyř let s láskou 
terorizují za účelem ,,vypěstování“ příští-
ho šampiona.

Pro trenéry je soustředění pravý ráj. 
Mají své ovečky k dispozici. Celé dny 
a týdny na nich uplatňují vše, co si z tre-
nérských kursů či škol zapamatovali. 
Motivují je otcovským křikem či píšťal-
kou, ,,cukrem i bičem“. Zbědovaní spor-

Těmto nepřirozeným snahám a výko-
nům podřizují sportovci celý svůj život: 
neustále tráví svůj čas v posilovnách, 
neustále rehabilitují své natažené úpo-
ny, natržené svaly, operovaná kolena, 
ramena atd. Cpou se drogami pro nárůst 
svalové hmoty a říkají tomu podpůrné 
prostředky, ač je to jejich jediné pořád-
né jídlo za celý den. Den začínají za tmy 
tzv. ,,výběhem“, což je šílený úprk ku-
dykoli kamkoli a za jakéhokoliv počasí. 
Zcela zchváceni zhltnou ovesné vločky 
s jogurtem a džemem a jsou připraveni 
na tzv. 1. fázi, kdy trénují tzv. ,,objem“. 
To je zcela nesmyslná dřina, kdy chlap-
ci a děvčata zvedají tuny železa aby jim 
rostoucí svaly ,,v železo ztuhly“, jak již 
dříve napsal jistý poštovní úředník Vl. 
Vašek alias Petr Bezruč.

uplatňuje v Radě České televize, je pro 
vrcholové sportovce zářnou nadějí.

Diskaři zas trénují tzv. otočku, ved-
le síly nejdůležitějšího prvku ovlivňující 
délku letu. Počínání těchto hromotluků 
je však beznadějné. Rychlosti otočky 
statisíců lehce rozjařených venkovanů 
tančících na statisících plesech, šibřin-
kách atd. kolovou polku, nikdy nemohou 
dosáhnout. Sprinteři trénují starty podle 
metodiky černošských hvězd, vytrvalci 
polykají nemilosrdné dávky kilometrů 
podle tréninkových deníků ze zaniklé 
NDR, ačkoli je už přinejmenším od bitvy 
u Stalingradu známo, že větší utrpení 
než Němci žádný jiný národ nevydrží.

K večeři zpocívají rýžový nákyp z viet-
namské rýže geneticky zocelené dvěma 
válkami s výstavní brokolicí pravidelně 
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tovci ovšem vědí, že tito neúprosní biřici 
včas cuknou, neboť případné borcovo 
zranění neb selhání je posadí na kolotoč 
s heslem ,,třikrát a dost“. Je to většinou 
tak, že po trojnásobném neúspěchu se 
z trenérů stávají vychovatelé ,,na učňá-
ku“,taxikáři,nebo noční hlídači.

To rozumný člověk nedělá. Začíná 
den za úsvitu snídaní dle svého gusta: 
někdo čaj či kávu, chléb s máslem, va-
jíčka, džem a sýr, jiní zas chléb, slaninu 
a slivovici. Holt některé národy vynikají 
ve zpěvech, jiné zase v tancích!

Ti co pracují v zemědělství vyhlédnou 
ze zápraží jakéže to bude dnes poča-
sí, nakrmí dobytek a podle povětrnosti 
a roční doby se buď vydají do polí, nebo 
se věnují opravám strojů a budov, úklidu 
stájí atd. Poobědvají kyselo (na poli či 
doma) a pokračují v dopolední práci až 
do setmění, opatří dobytek, pojedí chléb 
s máslem, sádlem, sýrem či slaninou 
a jdou do hajan.

Dělníci (bez ohledu na počasí) popad-
nou bundu, placatou čepici a s taškou 
v ruce, obsahující bandasku či kastrůlek 
s obědem,rázně kráčejí do dílen či tová-
ren (zní to neuvěřitelně - ale opravdu) za 
prací. Tam ovšem - ani ve válcovně, stro-
jírně či na stavbě - nezvedají tuny železa 
či cihel vlastními pažemi. I tito prostí lidé 
vědí, že po vynálezu páky, kladky, jeřábu 
a později i vysokozdvižných vozíků se 
jedná o zcela nesmyslnou, dokonce sla-
bomyslnou činnost.

Ve stejný čas si úředníci navléknou 
sako, nasadí klobouk a s aktovkou v ru-
ce vážným krokem kráčejí ke svému 
úřadu.

Ti níže postavení poobědvají ve ved-
lejším řeznictví kvalitní uzeninu či ovar 
s křenem a hořčicí nekonzervovanou 
benzoanem sodným a čerstvou slanou 
housku. Za čtvrt hodiny jsou zpět v kan-

celáři, kde krasopisně či na psacím stroji 
vyplňují dotazníky, posílají upomínky, 
první, druhá i třetí vážná varování a vše-
lijak jinak děsí obyvatelstvo.

Tak meditovala a přemýšlela původně 
nahodilá společnost rodáků ze zánikové 
obce Žalov a Roztok, kdysi dominantní-
ho města bývalého okresu Praha-západ. 
Vzpomněli bývalých borců české země 
Jandy - Suka, Aloise Hudce, Františka 
Pláničku, manžele Zátopkovy aj., kteří 
po návratu z práce a intenzívním tré-
ninkem dosáhli světových poct,posíleni 
pouze zdravou českou kuchyní, aniž by 
cokoli tušili o nějakém dopingu!

Vzdali jsme hold i svým rodákům, 
sportovcům, kteří stejně jako jejich výše 
uvedené světoznámé vzory, nesli prapor 
naší obce i města daleko za jejich hrani-
ce. To byli např.: 

Rudolf Vlček, Sláva Svoboda, bratři 
Šerpánové, bratři Jungwirthové, Franti-
šek Schwarzkopf, Josef Král, Jiří Mejzr, 
Karel Knotek, Sláva Klust, Jirka Mühl-
berger a mnozí jiní.

Těžkým oříškem bylo, jak uctít 
památku těchto významných občanů 
a navázat na jejich příkladný život. 
Zúčastnění ihned ustavili Přípravný 
výbor (PV).

Až náhodný nález části rukopisu žalov-
ského písmáka J. F. Chalupeckého nás 
navedl na pravou cestu. Píše, že v roce 
1889 se místní rodáci poprvé vydali na 
vrch Řivnáč, aby modlitbou obnovili po-
hanský zvyk, jenž je popsán i v Kosmově 
kronice! Každoročně vycházeli poutníci 
na Řivnáč, aby se pomodlili za trochu 
deště, který by zkropil jejich vyprahlá 
pole i zahrady. Reálnost tohoto staletého 
jevu, můžeme sledovat dodnes. Jakmi-
le se k Řivnáči blíží od severozápadu či 
západu slibné temné mraky, nad vrchem 
se nějak rozplynou - a nic!

Proto jsme se i z mnoha výše uvede-
ných jiných důvodů rozhodli, na Řivnáč 
znovu vystoupit! Původní název ,,Pouť 
na Řivnáč“ jsme dle pravidel moderního 
marketingu změnili na současný atraktiv-
ní. Nu, dejme tomu…

A tak zveme své spoluobčany k účas-
ti na této bohulibé akci konané v úterý 
21. 8. v 17.00 v Žalově.

Prezentace: v 16.30 v restauraci 
Na hřišti.

Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, 
nepromokavý plášť či bunda, cepín či 
hůl, vhodná pokrývka hlavy.
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Soutěže:

a)  tradiční soutěž o co nejrozvážnější 
krok

b)  na vrcholu pak soutěž o co 
nejhlasitější zpěv

c)  soutěž s názvem ,,kdo nenajde ani 
jednu houbu“

Přípravný výbor si láme hlavu jen je-
dinou otázkou: jak realizovat či nahradit 

onu motlitbu za déšť, bez níž vlastně 
nemá celá akce smysl. 

Jednání přípravného výboru zapsal: 
Ladislav Kantor

Na dobových fotografiích:
–  Na titulní straně čísla: trénink v Al-

pách (1888)před prvním výstupem na 
Řivnáč. Zleva: horský vůdce Dr. Jo-
sef Stumpfhanzl, paní lékárníková 

Hedvika Zimmerová,její žárlivý mile-
nec.

–  Starosta města, statkář Matěj Vošah-
lík vytyčuje první trasu ,,Pouti na Řiv-
náč“ s žalovským mistrem truhlářským 
J. A. Kinským (1887)

–  Z tréninku v Alpách v únoru 1888. Jmé-
na aktérů se bohužel nezachovala. Jis-
té je, že mezi nimi jsou i srbští dělníci 
pomáhající v té době dostavět roztock-
ou serpentinu (dokončena 1889).

Autorizovaný servis a prodejce kol 
Cyklo Adam a město Roztoky vás zvou 
na nultý ročník závodu DirtJump – Roz-
tocký pohár 2007, který proběhne v so-
botu 28.7.2007 na vyhlášené dirtové 
dráze, která se nachází poblíž roztocké-
ho přívozu. Závod bude rozdělen na dvě 
kategorie podle typu kola a to na MTB 
(horské kolo) a BMX (bikrosové kolo). 
Celý závod bude doplněn o doprovodný 
program v podobě otevřené dílny Cyk-
loAdam, kde si každý návštěvník bude 
moci prohlédnout či vyzkoušet vybrané 
typy kol. Jako hudební doprovod vystou-
pí živě hip-hop djs LuMichelle a Poem, 
kteří na venkovním pódiu budou předvá-
dět své dovednosti. O moderování akce 
se postará zkušená a oblíbená moderá-
torka televize Óčko Tereza Tobiášová. 
V areálu bude zajištěno občerstvení 
v podobě točeného piva, limonády, lá-
vového grilu a RedBull fresh baru. Dále 
bude celý areál pokryt zónou bezplat-
ného internetu od firmy Connect Plus, 
takže můžete své zážitky či fotografie 
ze závodu téměř okamžitě sdílet se svě-
tem. Závod také bude natáčet televize 
Stream.cz TV, na jejichž stránkách se 
můžete podívat na předtočenou repor-
táž k závodu. Lákavé jsou také ceny pro 
vítěze, ke kterým patří originální pohár, 
oblečení od značky Meatfly a dárky od 
partnerů závodu. Registrace jezdců pro-
bíhá pomocí online formuláře na adrese 
http://dirtjumproztoky.eu/zavody/, kde 
se také budete postupně dozvídat další 
informace k týkající se závodů. V přípa-
dě deštivého počasí v sobotní poledne, 
se akce přesouvá na následující den 
29. 7. 2007.

DirtJump je jeden z názvů, kterými se 
nazývá skákání na kolech přes upravené 
hromady hlíny. Samotný let se dá ještě 
připepřit všemožnými triky od pouštění 
končetin z kola až po rotace jezdce pod-

DIRTJUMP – ROZTOCKÝ POHÁR 2007

le různých os. Tento sport se dá provo-
zovat prakticky na čemkoliv, co má kola, 
avšak obvykle se jezdí na horských ko-
lech s velikostí kol 24 nebo 26 palců a na 
malých kolech BMX s průměrem kola 
20 palců. Dirt Jump se také dá považo-
vat za otce dnes již mnohem známějšího 
Freestyle Motocrossu. 

Na rozdíl od fotbalu či hokeje patří Dirt 
Jump k takzvaným volným sportům, což 
znamená, že většina lidí jej provozuje 
spíše pro zábavu, než kvůli úspěchům 
v soutěžích. V závodech rozhodují o ví-
tězi porotci a udělují body za styl a obtíž-
nost provedených triků (stejně jako např. 
u krasobruslení). Mekkou světového Dirt 
Jumpu se každoročně stávají americké 
letní X-Games, které se někdy nechávají 
přezdívat Olympijskými hrami extrém-
ních sportů. 

Tento poměrně mladý sport se již od 
samého začátku vyvíjí bok po boku s bi-
krosovými závody. Jediné, co však mají 

tyto sporty společného, je skákání přes 
hromady hlíny. Ty však také nejsou stej-
né, neboť při tvorbě skoku pro Dirt Jump 
se klade mnohem větší důraz na sklon 
nájezdu, který by měl sloužit k dosaže-
ní co největší výšky při letu. Cílem tedy 
není projet celou trať v co možná nej-
kratším čase, ale předvést ve vzduchu 
své dovednosti.

Od 10:00 ráno bude probíhat doregis-
trace a trénink jezdců. Od cca 13:00 za-
čne vlastní závod, který se pojede podle 
kategorií a na dvě kola. Jízdy bude hod-
notit odborná porota. Večer po skončení 
závodu proběhne od 21:00 v Baru Tro-
pic afterpárty, kde opět živě zahrají djs 
TAZZ, Ondrej K, Yaasha, Zissou a Jar-
mosh, a budou se zde promítat fotogra-
fie ze závodu. Vstup na akci bude zdar-
ma! Přijďte tedy s námi k Vltavě strávit 
příjemné odpoledne plné adrenalinu!

Jan Kolář, Václav Strnad
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V sobotu 9. června pořádal TJ Sokol 
Černošice pro předškolní děti Přebor župy 
jungmannovy. Z naší TJ jelo pouze pět 
závodníků: Ondrášek Papoušek a Da-
neček Saska (mladší kategorie), Kačen-
ka Čermáková, Kristýnka Čermáko-
vá a Vojtíšek Revák (starší kategorie). 
Děti soutěžili v míčovém trojboji (každý 
měl deset pokusů) a v atletice. Konečné 
umístění našich dětí je v tabulce. 

Na „závody“ i zpět jsme jeli vlakem. 
Při přestupu z Hlavního na Masarykovo 
nádraží zbyl i čas k radovánkám na dět-
ském hřišti v parku u nádraží a na vel-
kou zmrzlinu. 

Mé poděkování patří maminkám Ireně 
Čermákové a Radce Revákové, které 
s námi závody absolvovaly a skvěle dě-
tem fandily a Kryštofovi Revákovi, který 
vše nafotil. 

SOKOL - ŽUPNÍ PŘEBOR PŘEDŠKOLÁKŮ 

TROJBOJ předškolní děti nar. 2001

 HOD DO KOŠE HOD DO BRÁNY KOP DO BRÁNY UMÍSTĚNÍ
Revák Vojta 8 7 4 6.-8.
Čermáková Kačka 2 10 6 9.-10.
Čermáková Kristýnka 4 4 4 28.

TROJBOJ předškolní děti nar. 2002 a mladší

 HOD DO KOŠE HOD DO BRÁNY KOP DO BRÁNY UMÍSTĚNÍ
Saska Dan 2 10 5 4.-5.
Papoušek Ondra 0 7 8 6.-7.

ATLETIKA předškolní děti nar. 2001

 BĚH NA 40 M HOD TENISÁKEM SKOK DALEKÝ Z MÍSTA UMÍSTĚNÍ
Revák Vojta 10,74 26. 7,13 16. 1,02 25 21.
Čermáková Kačka 10,34 25. 4,30 24. 1,05 22.-24. 22.-25.
Čermáková Kristýnka 12,16 27.-28. 4,12 26. 0,78 28. 28.

ATLETIKA předškolní děti nar. 2002 a mladší

 BĚH NA 40 M HOD TENISÁKEM SKOK DALEKÝ Z MÍSTA UMÍSTĚNÍ
Papoušek Ondra 9,58 6.-7. 6,74 8. 1,10 9 8.
Saska Dan 9,58 6.-7. 7,60 6 1,00 12.-13. 9.

Za TJ Sokol 
Martina Sasková

Městskému úřadu a paní starostce za 
přání k jubileu poděkovali:

Bayerová Věra, Drábek Pavel, He-
rinková Anna, Holá Andrea, Horálková 
Vlasta, Jeništová Regina, Krásová Mar-
ta, Lašek Josef, Mahlerová Danuše, Mu-
sil Karel, Náhlovská Marie + Náhlovský 
Antonín, Pařízková Milena, Rychtecký 
L., Schůtová Blanka, Silná Jaroslava, 
Štauber Lubomír, Truxová Emilie, Vacek 
Antonín, Valdová Hana, Valtr Jaroslav, 
Vodička Václav. 

Společenská rubrika

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů

1.6.2007 jsem navečer objevila ne-
klidný včelí roj na stromě v naší zahra-
dě blízko veřejného chodníku. Nikdo ze 
sousedů není včelař ani nevěděl o jiném 
řešení odstranění roje, než obrátit se na 
hasiče. Chtěla bych tímto způsobem po-

děkovat za vstříčné jednání při nahlašo-
vání na služebně HZS Roztoky a hlavně 
členům Sboru dobrovolných hasičů Roz-
toky, kteří přijeli v nejkratší možné době 
s příslušnými pomůckami a zatoulaný roj 
fundovaně zlikvidovali.

Jiřina Bečková, Roztoky

Dne 20.srpna 2007 si připomeneme 
1.výročí úmrtí mého manžela MvDr. Jož-
ky Lebedy. Prosím všechny známé o ti-
chou vzpomínku.

Emilie Lebedová

Ráda bych poděkovala panu Sládkovi, 
Technické služby, za jeho milou pomoc 
ve věci hřiště na Ostrohu .

Petra Zwinzova

Rádi bychom poděkovali kolektivu MŠ 
ul.Spěšného pod vedením pí řed.J.Blaž-
kové za profesionální zcela individuální  
citlivý přístup ke všem dětem.

Děkujeme  Andrea Holá

Vzpomínáme 10.výročí úmrtí pana Ji-
řího Bayera (nar. 7.6.1926 v Praze, ze-
mřel 29.7.1997 v Roztokách)

Velkou část svého života věnoval regi-
onální vlastivědě a kulturní práci, zamě-
řené zejména na Roztocko a Kokořínsko 
(1957 – 1976). Stal se zakladatelem, 
budovatelem a od roku 1961 ředitelem 
muzea v Roztokách. Podílel se na mno-
ha výzkumných pracích. Publikoval od-
borné články.

V letech 1968 – 1970 pomáhal obnovit 
činnost místního střediska Junák a byl 
iniciátorem k vybudování skautského 
areálu v Máchově ulici.

,,Tomuto kraji zasvětil svoji lásku, 
schopnost a nadšení.“

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Janečkova,
Bayerova, Kolářova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Koupím parcelu, nebo RD v Roztokách 
a okolí.
Tel.: 776057006

Pronajmu garsonieru v Roztokách, Tyr-
šovo nám. Od srpna do září.
Tel.: 604 762 498

Koupím menší RD se zahrádkou v Roz-
tokách a okolí.
Tel.: 220971408

Prodám kolo Favorit, klasika s berany. 
Cena do 2000. Nutno vidět.
Tel.: 724 561 712

Prodám dívčí kolo AUTHOR, převody 
6x3,červená barva. Cena 2000.
Tel.: 724 561 712
Nutno vidět.

Prodám dva originální baseballové 
a basketbalové dresy: Astros ,,Ryan“ 
a Rockets ,,Francis“ za 1500 Kč, domlu-
va možná.
Tel.: 739 934 409

Prodám garážové stání v objektu B3 
na Tyršově náměstí č.p. 2219 (pod pro-
dejnou Albert) v případě zájmu volejte 
na 603 106 575

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na 
adrese Vidimova 607, Roztoky. Vhodné 
předem zavolat.
Tel.: 220 911 665- nejlépe večer.

Prodám starší, plně funkční barevný te-
levizor japonské výroby zn. SANYO.
Cena 1 000 Kč.
Tel.: 220 910 445

Dlouhodobě pronajmu zařízený zrekon-
str. byt 2+kk v Roztokách, parkety,nová 
okna a soc.zař.,vestav. skříně, zděné 
příčky. Klidné bydlení. Jen solidnímu zá-
jemci. Nájem 10000 Kč měsíčně+poplat-
ky za vodu, teplo a el. energii.
Tel. 737 208 981,
e-mail: cz539714@tiscali.cz

Koupím domek v Roztokách do 3 mil. 
Tel.: 604 627 868

Pronajmu nebytový prostor o výměře 
60m2 s vlastním soc. zařízením v novo-

stavbě na Jungmannově ulici v Rozto-
kách. Možnost sjednání garážování či 
stání auta v zahradě.
Nájem: Kč 5000.- měsíčně + poplatky
Tel.: 736 434 065

MUDr. Jana Homolová dává na vědomí 
všem svým pacientům změnu adresy 
ordinace. Od 1. 8. 2007 se stěhujeme 
z Dobrovského ulice proti Aimovce do 
přízemí nemocnice v Roztokách v Ti-
chém údolí.
Ordinační doba: Po  14 - 16.00
  Út  7.15 - 8.00
  St.  7.15 - 8.00
  Čt.  7.15 -12,00
   Pá.  7.15 - 8.00
NOVÉ TEL. ČÍSLO OD 1.8.2007 
220 911 022

Pro motorest Tursko hledám servírku/
číšníka, možno i pár. Plat 800 Kč za kaž-
dého.
Další informace na 724 351 497 pan 
Dvořák

Prodám automat. Pračku Ardo s horním 
plněním, na 5 kg prádla, plně funční, 
s malým poškozením plastu. Prodám jen 
500 Kč.
Tel.: 776 048 536, 220 912 238

Vypereme vaše závěsy, přehozy přes 
postele, spací pytle, deky a polštáře pl-
něné dutým vláknem, potahy na křesla, 
předložky a další větší kusy textilu.
Tel.: 776 048 536, 220 912 238

Koupíme stavební parcelu v Roztokách 
s minimální výměrou 800 m2, nebo no-
vější dům, nejméně 4+1 k rekonstrukci. 
Cena dohodou.
Mobil: 723 683 331

Vyměním obecní byt 2+k.k., 70m2, 3. pa-
tro - výtah, výměna oken se připravuje, 
koupelna(sprcha) a WC , rozvody vody 
a elektro po rekonstrukci, 2x waw, u ko-
nečné stanice busu 340 v Dejvicích,P-6, 
slunný s výhledem do zeleně,za menší 
byt pro 1 starší osobu v Roztokách,vlast-
nictví nerozhoduje.
Nabídky na mail
moje.schranka6@seznam.cz

Koupím v Roztokách pozemek nad 
600m2 na stavbu RD.
Kontakt mobil: +420 776 774 838,
nebo +420 774 564 735,
E-mail vladimirgalin@gmail.com

Prodám levně kachlová akumulační 
kamna, dřevěnou malovanou kolébku, 
3panelové radiátory ÚT,
zánovní E-SCUTER.
Tel.: +420 603 473 515

Prodám 6ks přepjatých panelů SPIROL 
s dutinami za poloviční cenu+odvoz. 
Tel.: 603 846 222

Prodám dámské ¾ horské kolo/málo 
užívané/značky OLPRAN FALCON 
CLASSIC, červené barvy,přehazovačka 
SHMANO, 15 převodů za 1450 Kč. pů-
vodní cena 3600 Kč/.
Tel.: 728727741.

Koupím nebo si pronajmu garáž v Roz-
tokách, nejlépe v blízkosti ulice Jana 
Palacha.
Tel.: 607 931 905

Úplně nová autosedačka třídy 0+ pro 
děti od narození do 13kg.Upevňuje se 
tříbodovými pásy na zadní sedadlo. Ve 
výbavě je sluneční stříška a podhlavní-
ček,resp. přídavné polstrování pro novo-
rozence. Barva oranžovošedivá. Je le-
houčká, váží něco málo přes 3kg.Potahy 
jsou snímatelné a dají se prát, stříška 
se dá také sundat. Nebyla nikdy použi-
tá, koupená letos v zimě. Původní cena 
2199 Kč, nová cena 1700 Kč.
Kontakt: 604 705 188

Prodám kanalizační skruž 110/60/10cm 
(průměr/výška/tloušťka)+ horní kužel 
včetně litinového poklopu. Litinové vnitř-
ní stoupačky. Komplet za 3.500 Kč, sle-
va při rychlém jednání. Vlastní odvoz (ze 
Žalova), naložení- je v ceně.
Mobil 603 190 406

Koupím byt v Roztokách do 1.600 000 Kč 
(i v horším stavu, před rekonstrukcí.) 
Tel.: 732 883 569 

Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v Roztokách 
a okolí. Děkuji za nabídky na telefon 
603851651.

Prodám jídelní stůl kulatý průměr 1 m 
se čtyřmi židlemi. Tmavě hnědé dřevo.
Cena 500 Kč.
Dále jídelní stůl obdélník 150×75cm, 
černý lesklý se čtyřmi židlemi s látkovým 
potahem. Cena 800 Kč. Foto možno 
poslat na e-mailovou adresu. Dohoda 
možná.
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Někdy na počátku července jsem 
šel z Tichého údolí a na domku dneš-
ní pizzerie si všiml cedulky s datem 
14. 8. 2002. Málem by člověk zapomněl, 
že to bude už pět let, kdy až k těmto 
cedulkám sahala voda, kdy v Potokách 
se nad hladinou jen leskly vršky kolejí, 
Vltavou se valilo skoro třikrát tolik vody 
jako Dunajem v Bratislavě a z pražských 
mostů, i z toho prastarého Karlova, se 
dalo rukou téměř dosáhnout na hladinu. 
Kdyby o tom slyšeli vyprávět ti, kteří se 
z tohoto světa odebrali před rokem 2002, 
asi by nevěřili. Jenže cedulky, dokumen-
tární fotografie a videa nelžou.

Co se změnilo za pět let? Praha se 
proti případné povodňové vlně mnohem 

lépe opevnila, některá území nad měs-
tem (třeba Lahovice) obětovala jako 
zátopové pásmo a střed města vyba-
vila rychle smontovatelnými stěnami, 
aby ochránila historické centrum, jeho 
památky i obytné čtvrti nízko polože-
ných částí metropole. Pro severní okraj 
Prahy to znamená, že by povodňová 
vlna prošla městem rychleji a bez vět-
ších ztrát na svém objemu. Můžeme 
a musíme s tím jen počítat, do výše po-
vodňové hráze kolem zámku tuto část 
chránit stěnou v podjezdu a rychle vy-
klidit ohrožená území. Jinak se bránit 
katastrofě podobného rozsahu praktic-
ky nedá, aspoň ne za rozumnou cenu. 
Plány na zatarasení koryta Únětického 

potoka a podjezd nové silniční přeložky 
a na čerpání vody přes hráz nejsou sice 
technickou utopií, ale jejich realizace by 
byla obrovským výdajem s naštěstí vel-
mi, velmi diskutabilní návratností.

Povodeň přišla a zase odešla, strach 
z další vlny pomalu odezněl, lidé se vrá-
tili do svých domků, obnovili zatopené 
nebo odplavené chaty, ba i pojišťovny 
jsou, byť za podstatně vyšší částku než 
před rokem 2002, ochotny nějaký ten 
objekt pod hladinou tehdejší vody zase 
pojistit. Zůstaly jen cedulky a naděje, že 
pětisetletá voda se vrací opravdu za pět 
set, a ne za pět let.

Jaroslav Huk

UŽ TO BUDE PĚT LET

Jedním z důsledků intenzivní bytové 
výstavby v Roztokách je kritický nedo-
statek míst v mateřských školách. Nedá 
se říci, že by se město nesnažilo v minu-
lém volebním období tento problém řešit 
- vzpomeňme jen na rozsáhlou rekon-
strukci školky v Žalově, která byla do-
končena v září loňského roku a díky níž 
vzniklo 45 nových míst (a přišla město 
na více než 10 mil. Kč). K tomuto kroku 
přistoupilo město v situaci, kdy selhala 
možnost dohody se soukromými vlastní-
ky pozemků v Solníkách o výměně jejich 
pozemků za jiné (obecní) a následné 
scelení v dostatečně velký pozemek, 
umožňující stavbu nové MŠ.  

Kapacita stávajících školek však i na-
dále nestačí a řešení situace bude vyža-
dovat jak kroky rychlé, zmírňující nepří-
znivý stav, tak i kroky perspektivní, které 
vyřeší i další předpokládaný nárůst počtu 
dětí. Na dubnovém jednání ZM naléhavě 
upozornil na tento problém kolega Martin 
Matas a já bych chtěl na tuto jeho inici-
ativu navázat svým pohledem, podlože-
ným zkušenostmi z předchozího období 
i konkrétním návrhem dílčího řešení.

Nejprve si řekněme, jaké jsou reálné 
varianty řešení této věci.

1.  výstavba úplně nové MŠ, tak říkajíc 
na „zelené louce“, nejlépe v Solní-

kách či na Dubečnici.  V části veřej-
nosti se rozšířila iluze, že by novou 
školku mohla zafinancovat (včetně 
pozemku) některá ze silných inves-
torských firem, které v minulých 
letech v Roztokách stavěla. Pokud 
znám jejich pohled na věc, mohu 
říci, že v současné době, kdy se 
v Roztokách v důsledku stavební 
uzávěry téměř nic nestaví, nemají 
ani motivaci stavět pro město ma-
teřskou školu. Jiná věc je taková, 
zda by MŠ, coby doprovodná in-
vestice nového sídliště, pokryla též 
částečně potřebu města ze „staré 
zástavby“, či by jen řešila umístění 
dětí z nových bytů. 

Jedinou firmou, která dnes staví v Roz-
tokách (Žalově) nové byty, je firma Blá-
ha. Po jejich dokončení v roce 2008/9 se 
do nich nastěhuje cca 100 rodin. Odvá-
žím se podle dosavadní věkové struktury 
“novousedlíků“ odhadnout, že do Roztok 
poté přibude asi 20-30 dětí v předškol-
ním věku. Je věcí vedení města, zda 
bude schopné v tomto směru nějakou 
kompenzaci s firmou vyjednat.

Pokud by chtělo stavět město novou 
(velkou) MŠ na svém a za své, pak nej-
větším problémem je to, že město nemá 
vhodný stavební pozemek. Vyhláška mi-
nisterstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. 

o hygienických a prostorových podmín-
kách provozu školních a předškolních 
zařízení velmi přesně a jasně určuje pra-
vidla. Nezastavěná plocha (oplocené) 
zahrady musí být minimálně 30 m2 na 1 
dítě. To pro školku s kapacitou 100 dětí 
znamená 3 tis. m2 jen zahrady + ještě 
zastavěná plocha vlastního objektu.  
Kupní cena takové parcely v Roztokách 
představuje dnes minimálně 10 mil. Kč.

Určitou možností by bylo nové využi-
tí pozemku v Palackého ulici, kde dnes 
stojí dosluhující městská ubytovna. Po 
její demolici by zde vznikl  prostor pro 
výstavbu nové školky, byť omezené ka-
pacity, asi pro 40-50 dětí. Určitým pro-
blémem je protilehlý průmyslový objekt 
firmy 1. vodohospodářská, resp. Proc-
kert a Hynek, který lze vnímat jako rušivý 
prvek.

2.  možností velmi lákavou a zdán-
livě velmi jednoduchou je návrh 
přednesený na jednání ZM, a totiž 
adaptace části žalovské ZŠ pro 
potřeby MŠ. Jeví se jako rychlá 
varianta s relativně malými nákla-
dy. Zda by tomu tak skutečně bylo, 
může prověřit až zpracovaný in-
vestiční záměr. Může se (z pohle-
du citované vyhlášky) také ukázat, 
že to nebude až tak jednoduché, 
dokonce možná zcela nemožné. 

MOŽNOSTI VÝSTAVBY NOVÉ ŠKOLKY V ROZTOKÁCH
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Navíc je potřeba počítat s tím, 
že lze očekávat nejen nárůst dětí 
v předškolním věku, ale i ve věku 
povinné školní docházky, a potom 
budeme za prostory žalovské ško-
ly ještě rádi, že slouží svému pů-
vodnímu účelu.

3.  Další možností je rozšíření kapa-
city některé ze stávajících MŠ. 
Z tohoto pohledu přichází reál-
ně v úvahu jen rozšíření MŠ ve 
Spěšného ulici. Současná MŠ je 
na dostatečně velkém pozemku 
(cca 2 700 m2), který by vyhověl 
vyhlášce i při stavbě nového pa-
vilonu. Zdůrazňuji, že by mělo jít 
o stavbu nového pavilonu, protože 

přístavba k prvorepublikové vile by 
zajisté nedopadla dobře - esteticky 
ani funkčně. Uvedený pozemek by 
pochopitelně „neunesl“nový  pavi-
lon pro 100 dětí, ale 30-35 míst by 
mohl zcela jistě vytvořit. Jde tedy 
o dílčí, relativně rychle realizova-
telné a úsporné řešení, i když ne 
zásadní. Důležitá je skutečnost, 
že vzhledem k poloze pozemku 
a přístupu k němu (též z Třebíz-
ského ulice), by šlo stavbu objek-
tu uskutečnit s poměrně malými 
dopady na provoz „staré“ školky. 
Důležitým aspektem je i umístění 
školky v sousedství Solník, kde 
žádná školka zatím není.

Zatímco by se realizovala některá 
ze „záchranných“ variant (v Spěšného 
nebo Palackého ul.), vytvoří se protor 
pro hledání možností výstavby nové 
MŠ s kapacitou kolem 100 míst, kterou 
bude stejně nutné v blízké budoucnos-
ti postavit. Dovolím si připomenout, že 
v roce 1990, v době populačního útlu-
mu, a v době, kdy měly Roztoky o tisíc 
obyvatel (oficiálně) měně, disponovalo 
město pěti školkami.

O jednotlivých variantách bude jednat 
srpnové zastupitelstvo. Doufejme, že se 
rozhodne rychle a správně.

Stanislav Boloňský
SAKURA

Dopis dorazil do podatelny měst-
ského úřadu až v pondělí 25. 6. 2007, 
to jest pět dní po rozeslání pozvánky 
a materiálů pro jednání. Proto nemo-
hl být dopis do červnového jednání 
zastupitelstva zařazen a je zveřejněn 
touto cestou.

Vážení zastupitelé,

již rok se zabývá zastupitelstvo 
i Městský úřad stavem bývalé-
ho zemníku Žalov, a to na žádost 
p. Michala Hanslíka, jednatele firmy 
IVA Roztoky s.r.o., která vlastní roz-
sáhlé pozemky a budovy, k zem-
níku přiléhající. Nechci zde reka-
pitulovat celý průběh této věci, jen 

chci připomenout, že nejde v tomto 
případě jen o prověření příčin ne-
stability budov firmy IVA Roztoky, 
ale i o zjištění, v jakém stavu jsou 
i další okolní pozemky, zejména 
pak pozemky Města Roztoky, které 
jsou též součástí bývalého zemní-
ku. Jde tedy jasně o veřejný zájem, 
a tím také o přímou odpovědnost 
zastupitelstva města.  Pan Hanslík 
před rokem vedení města navrhl 
provedení nedestruktivního geofy-
zikálního měření na zemníku s tím, 
že v případě negativního výsledku 
náklady spojené s měřením uhradí. 
Na důkaz vážnosti svého záměru 
ihned (po usnesení Rady města) 
poukázal na účet města zálohu 60 
tisíc Kč.  Přípravné práce pro mě-
ření také byly odbornou firmou CZ 
BIJO a.s., resp. subdodavatelem 
G-impuls neprodleně zahájeny, ale 
v zápětí pro nejrůznější obstrukce 
přerušeny. Tato neochota prověřit 
stav zemníku, jak žádal p. Hans-
lík, i jak rozhodla svým usnesením 
Rada města, se po podzimních vol-
bách a změnách na radnici  změni-
la v naprosto svévolné rozhodnutí 
tajemníka MÚ, který 5. 12. 2006  
zrušil objednávku na měření, přes-
tože k tomu neměl žádný zákonný 
důvod.  Usnesení rady, kterým se 
oháněl, se v zápětí ukázalo jako 
nezákonné a bylo na podnět zastu-
pitelstva zrušeno. To, že jde o usne-

sení nezákonné muselo přitom být 
p. tajemníkovi jasné už v okamži-
ku hlasování, protože pí. starost-
ka  i p. místostarosta byli ve střetu 
zájmů. Firma však už nebyla o té-
to změně, o zrušení nezákonného 
usnesení, nijak informována  Přes 
absolutní nekomunikativnost MÚ 
firma CZ BIJO provedla na jaře 
t.r. vyúčtování provedených prací 
z vyplacené zálohy , které s krát-
kou zprávou poslala  vedení města. 
Součástí vyúčtování je dobropis ve 
prospěch města, dodnes však, po-
kud je mi známo, nebyl pí. starost-
kou podepsán a vrácen firmě. Ur-
čité práce však již byly provedeny, 
a proto musely být vyúčtovány. Jako 
daňový poplatník a občan města se 
domnívám, že nejekonomičtější by 
bylo, aby  v měření pokračovala 
firma, která práce zahájila. Každá 
další firma by musela znovu účto-
vat přípravné a průzkumné práce, 
které již byly jednou provedeny.  
Vážené zastupitelstvo,  chci vám 
jako občan města připomenout 
vaši odpovědnost před vašimi vo-
liči a požádat vás, abyste dnes, tj. 
27.6.2007 rozhodli o pokračování 
geofyzikálního měření, které potvr-
dí či vyvrátí všechny dohady kolem 
žalovského zemníku.

S pozdravem
Alexander Suvajdžič

KOMENTÁŘE, POLEMIKY DISKUSE...
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CO SE DĚJE NA ŽELEZNICI

Z nabídky slev ČD

Tak jako každým rokem, jsou na 
počátku letní sezóny provedeny 
drobnější změny a úpravy jízdních řádů. 
Ty se nás (tratě 091 Kralupy – Praha) 
nedotknou, zajímavější jsou změny 
v tarifech, respektive v systému slev.

Od 10.6. zavedly České dráhy 
několik novinek v síťových jízdenkách. 
Cestující mohou využívat krajské síťové 
jízdenky (RegioNet), celostátní (ČD Net) 
a poněkud se změnily ceny u jízdenek 
na víkendy (SONE+).

ČD Net je jednodenní síťová jízdenka 
platná ve 2. třídě všech osobních 
a spěšných vlaků, rychlíků a expresů 
ČD. Na rozdíl od jízdenky SONE+ si ČD 
Net můžete zakoupit kterýkoliv den bez 
omezení, například ve středu. Jízdenku 
lze zakoupit i v předprodeji až 2 měsíce 
předem. 

Prodává se ve dvou variantách:

•  za 390 Kč pro jednoho cestujícího 
•  za 780 Kč pro dva až pět 

spolucestujících bez ohledu na jejich 
věk

Nové jednodenní síťové jízdenky 
REGIONet jsou určeny nejen 
k turistickému cestování po vybraném 
kraji. Jízdenky REGIONet platí ve 
2. třídě osobních a spěšných vlaků 
ČD na určených železničních tratích 
příslušného kraje (případně i vybraných 
tratích krajů sousedních). 

Jízdenku REGIONet lze pro zvolený 
kraj zakoupit ve dvou variantách:

•  za 130 Kč pro jednoho cestujícího 
•  za 260 Kč pro dva až pět 

spolucestujících bez ohledu na jejich 
věk 

Ceny jízdenek jsou jednotné pro 
všechny kraje v ČR. Pro nás je důležité, 
že do Středočeského kraje je pro tento 
účel zahrnuto také území hlavního 
města.

Síťové jízdenky SONE+ umožňují 
jako doposud v sobotu nebo 
v neděli celodenní cestování až pěti 

spolucestujícím (maximálně dva z nich 
mohou být starší 15 let) po celé ČR 
vlaky Českých drah a dalších smluvních 
dopravců. Lze je koupit na konkrétní 
datum až dva měsíce předem.

U jízdenek se nyní mění pouze cena, 
a to takto:

•  za 130 Kč pro 2. třídu osobních 
a spěšných vlaků 

•  za 390 Kč pro 2. třídu osobních 
a spěšných vlaků, rychlíků a expresů 

U všech typů je možné si připlatit na 
použití expresních vlaků (InterCity, Eu-
roCity a SuperCity), jízdenky pro pohra-
niční kraje je možno použít i při přejez-
du hranic do první zastávky na cizím 
území.

Jak se žije s výlukou

Letní měsíce jsou obvykle dobou, kdy 
se uskutečňují naléhavé rekonstrukce 
v dopravě, ať už v hromadné dopravě 
městské, anebo na tratích. Letos 
přikročily České dráhy k rozsáhlejší 
opravě Masarykova nádraží, a tak od 
2. července až do konce srpna všechny 
vlaky ze směrů od Kralup nad Vltavou 
a od Kladna končí jinde – v nových 
Holešovicích, Praze-Libni, od Kladna 
v Bubnech, případně v Dejvicích. 
Nepříjemné je, že vlaků zároveň 
ubylo – citelně je oslabena městská 
linka Roztoky-Libeň a snížil se počet 
i „kralupských“ spojů. Sám jsem se 
vydal jednou do Holešovic bezstarostně 
na vlak v 18.14 a čekal půl hodiny navíc 
(stejně tak nejede ani vlak o hodinu 
později).

Náhradní přepravu do centra, jak jste 
si už asi vyzkoušeli, zajišťuje městská 
hromadná doprava a na předložení 
jízdenky z vlaku vám, pokud nevlastníte 
síťovou jízdenku MHD, vydají v nových 
Holešovicích 14korunový lístek, na 
který můžete dojet třeba metrem 
na Florenc nebo na Hlavní nádraží. 
Pokud nechcete platit ovšem ani 
cestou zpět, musíte nejdříve doputovat 
na Masarykovo nádraží k pokladně, 
vyzvednout si lístek (orazítkovaný 
heslem Náhradní přeprava a datem 

vydání) a s ním se vydat na metro nebo 
tramvaj. Pěší výlet na nové nádraží 
Holešovice jsem si vyzkoušel taky, ale 
doporučit ho nemohu, nejen proto, že 
je to (třeba ze Žižkova) slušná štreka, 
ale hlavně proto, že při zdolávání 
křižovatek (na Těšnově, u Dopravních 
podniků, před nádražím Holešovice) 
urazíte v podchodech a navazujících 
betonových chobotech další kilometr 
navíc.

Výluka na Masarykově nádraží 
31. srpnem 2007 neskončí. České dráhy 
informují na svém serveru www.cd.cz 
o druhé etapě, která by měla na první 
opravy navazovat, ale měla by přinést 
už jen dílčí a menší výluky. Doufejme, 
že kromě generálky železničního 
svršku a elektrického vedení se 
dostane i na chátrající budovu. Pokud 
jste někdy na Masarykovo nádraží 
dorazili v pořádném lijáku, mohli jste 
se přesvědčit o pravdivosti přísloví 
„z deště pod okap“. Do stařičké haly 
zatéká jako do rozpadlého statku 
a pozoroval jsem nedávno početnou 
skupinu snad holandských turistů, kteří 
z té nádražní sprchy měli patrně hlubší 
zážitek než z jubilujícího Karlova mostu 
a Pražského hradu dohromady.

Regionova už i se třemi vozy

Podle zprávy Českých drah 
z 15. června se Jihomoravský kraj stal 
prvním v České republice, kde byly 
oficiálně uvedeny do provozu regionální 
motorové jednotky Regionova 
v třívozové verzi (řada 814.2). České 
dráhy je nasadily na pravidelné 
spoje na trati číslo 343 Hodonín 
– Vrbovce (Slovenská republika). 
Jednotky s označením Reginova TRIO 
provozované na trati 343 jsou současně 
prvním vlakem tohoto typu, který České 
dráhy nasazují do provozu na spoje 
směřující až do první pohraniční stanice 
na území sousedního státu. Soupravu 
tvoří dvě motorové jednotky s vřazeným 
přívěsným vozem, celková kapacita 
soupravy je 135 míst k sezení + 151 
míst k stání.

Třeba se těchto souprav dočkáme 
někdy i na „naší“ libeňské trati.

Jaroslav Huk

KOMENTÁŘE, POLEMIKY DISKUSE...
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Začíná doba dovolených. Chceme 
se zrekreovat, získat nové síly. Umíme 
to? Umíme vychutnat dovolenou tak, 
abychom skutečně „dobili baterky“? 
A jaká dovolená je vůbec nejlepší? 

To je rozdílné, podle toho, jací jsme. 
Jedno platí pro všechny: dovolenou 
potřebuje každý a měl by si ji vybrat. 
Od toho dovolená je. Dovolená nemá 
být moc krátká, ani dlouhá, má člověku 
sedět na míru. Když je krátká, z prostředí 
nevypadneme a neodpočineme si. 
Dovolená by tedy měla trvat minimálně 
14 dní. Dlouhodobě nevybraná dovolená 
podrazí naše zdraví a může nastartovat 
i některé nemoci, jako jsou vysoký krevní 
tlak, vysoký cholesterol a podobně. 
Je to časovaná bomba a někteří lidé 
reagují na stres právě hypertenzí. 
Pokud si dovolenou nevyberou, mohou 
počítat se zvyšujícími se zdravotními 
komplikacemi. Správné by bylo najít si 
programově čas na aktivní dovolenou. 
Vynucená dovolená, například když 
na dovolenou jet musí, může vést ke 
zhoršení zdravotního stavu.

Správný šéf na dovolenou 
i pošle 

Ve starší generaci je ještě zakořeněno, 
že věrnost podniku se posuzuje podle 
toho, zda si zaměstnanec vybere 
dovolenou, nebo ne. To už neplatí. 
Naopak, trend je opačný. Moudrý 
vedoucí nejenže hlídá, aby si všichni 
dovolenou vybrali, ale pokud se tak 
nestane, sám je na ni pošle. Změna 
prostředí každému prospěje, protože jde 
o celkové uvolnění organismu. Přemíra 
práce bez odpočinku je nejlepší cesta 
k nemocem. Proto podniky dbají na to, 
aby si jejich zaměstnanci dovolenou 
vybírali. Odpočatý pracovník je 
výkonnější pracovník. Trend ve světě je 
brát si dovolenou vícekrát v roce, a ne 
jednorázově. Je stále více lidí, kteří 
zhruba po dvou měsících musí na týden 
vypadnout z pracovního procesu, aby 
dobili baterky. Někdo dává přednost 
dovolené v létě - těch je většina - jiní 
na jaře nebo na podzim. Organismus 
si lépe odpočine na jaře a na podzim, 
ale kvůli k dětem si většinou vybíráme 
dovolenou v létě. Člověk by měl ale 
především poslouchat své tělo. To 
reaguje podle základních přírodních 

zákonů, ale my s ním zacházíme 
neopatrně. Když se nám chce spát, 
máme jít spát, když se nám chce 
odpočívat, máme odpočívat. Tělo nám 
řekne, co chce, a měli bychom ho 
poslechnout. To mnohdy nedokážeme. 
Všichni se shodují, že recept na dobrou 
dovolenou vlastně ani neexistuje. 
Jednomu vyhovuje dovolená u moře, 
druhému třeba na chatě, třetímu doma 
v posteli s haldou knížek. Na dovolené 
bychom si měli odpočinout a dělat to, 
na co třeba celý rok nemáme čas. Když 
to dokážeme, pak nám taková dovolená 
pomůže a budeme se cítit fit. 

Týden na dovolené,
nic pro zdraví

Víc než osmdesát procent lidí jezdí 
na dovolenou na týden. Podle údajů 
statistického úřadu v roce 2001 strávili 
turisté z ČR v nejnavštěvovanějších 
zemích - Chorvatsku, Itálii, Španělsku 
a Řecku - průměrně 8,7 dne. Je ale 
týden rozumný z hlediska zdraví? 

Týden dovolené zdraví příliš 
neprospívá. Většině lidí trvá adaptace 
po cestě dva až tři dny. A minimálně 
týden potřebují na to, aby si zvykli na jiný 
rytmus, podnebí, stravu, okolí... Přitom 
den před odjezdem začíná mít spousta 
z nich cestovní horečku a doma je čeká 
návratová reakce. Mladý zdravý člověk 
se vyrovná se zátěží obvykle dobře. 
U starších lidí, zvlášť pokud trpí nějakou 
chorobou nebo zdravotními obtížemi, je 
to horší. A tito by měli znát rizika, která 
podstupují. 

Nebezpečí pro kardiaky 

Pro kardiaky je nebezpečné vedro 
a nedostatek tekutin, který může zhoršit 
přílišné pití kávy. Ta je totiž močopudná. 
Rizikový je nedostatek pohybu. Zvláště 
pokud jedou k moři autobusem a řidiči 
nezastaví každé dvě tři hodiny, aby se 
cestující mohli protáhnout. Nebezpečí 
otoků a embolií zvyšuje také, když lidé 
v autobuse spí, obzvlášť v nevhodné 
poloze. Lepší než únavné jízdy autem 
na jeden zátah, které řidiče i stresují, 
je letět letadlem. Pokud ovšem kardiaci 

špatně nezvládají vyrovnávání letových 
hladin a turbulence. Lidem s postiženým 
srdcem nebo kardiovaskulárním 
systémem lze doporučit pobyt u moře 
v dubnu a v květnu nebo v září a v říjnu, 
kdy tam bývají mírnější teploty. 

Pro alergiky nesmysl

Týden u moře má pro alergika jen 
velmi malý léčebný význam. Většinou 
ho potřebuje na adaptaci. Rozumné 
jsou tři týdny nebo měsíc. Pro pacienta 
s určitým druhem pylové alergie bývá 
navíc výhodné, když může odjet k moři 
nebo do hor právě v období, kdy v místě, 
kde bydlí, probíhá pylová sezóna 
rostliny, která ho alergizuje. Ze stejného 
důvodu je dobré se zajímat o evropský 
pylový server na internetu, aby k moři 
nepřijel ve chvíli, kdy tam kvetou 
rostliny, které ho dráždí. Dobré je, když 
alergik může k moři letět, protože cesta 
letadlem je pro něj neporovnatelně lepší 
než cesta autobusem u otevřeného 
okénka. Pro alergické děti nejsou 
nejefektivnější dovolené s rodiči, 
ale skupinové zájezdy s lékaři. Ti 
mohou regulovat množství léků, které 
malí pacienti potřebují. Zdravotnický 
personál navíc s dětmi plave, cvičí, 
otužuje je a využívá dalších podpůrných 
metod. Takový pobyt zlepšuje astma 
i ekzémy a snižuje množství nutných 
léků i pozdějších absencí dětí ve škole. 
Informace o pylové sezóně v konkrétní 
zemi je možné najít na evropském 
pylovém serveru:

http://www.polleninfo.org/ 

Pro průdušky je to málo 

Pobyt u moře často zlepší potíže 
lidí s chronickými záněty průdušek 
a horních cest dýchacích. Týden 
však mívá jen malé nebo mizivé 
efekty. Pacienti s rozedmou plic nebo 
astmatici s výraznější poruchou funkce 
plic mohou trpět v letadle dušností. Je 
tam podobný tlak a množství kyslíku 
jako v horách ve výšce zhruba 2000 
metrů. Pokud děti jedou k moři autem 
nebo autobusem, měly by tam být 

NEVYBRANÁ DOVOLENÁ MŮŽE PODRAZIT ZDRAVÍ
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aspoň deset dní. Aby se tak vyrovnala 
zátěž z cesty. Pokud letí letadlem, 
lze akceptovat i týden. Ne náhodu 
jsou léčebné pobyty dětí, které hradí 
zdravotní pojišťovny, třítýdenní. 

Rizika pro páteř 

Pro lidi, kteří mají potíže s páteří, 
bývá velkou zátěží dlouhá cesta autem 
nebo autobusem. Zvláště když jedou 
k moři jen na týden, šetří každou 
minutu a nedělají potřebné zastávky, 
aby se protáhli a odpočinuli si. Další 
příčinou potíží bývá také strnulé sezení 
za volantem auta nebo v autobuse, 
nevhodně seřízená sedačka a okna 
otevřená za jízdy. Problémy může 
způsobit i termín dovolené. Nepříliš 
vhodné bývá jaro, kdy je moře studené 
a pláže málo prohřáté. Prostydnout 
mohou při zdánlivě příjemném 
posezení na terase svérázné přímořské 
hospůdky, protože večery bývají 
chladné. Pro tyto osoby jsou výhodnější 
termíny doznívajícího léta (září, říjen). 
Dovolenou by měli se svým lékařem 
určitě konzultovat diabetici a pacienti 
s nestabilním vysokým tlakem. Lidé, 
kteří mají sedavé zaměstnání, by na 
dovolené neměli přehánět fyzickou 
zátěž, zejména nárazově. 

Nejdůležitější jsou zážitky 

Spousta lidí odjíždí na dovolenou 
unavených, protože se v práci do 
poslední chvíle snažili stihnout, co 
se dalo. To je častá chyba. Pokud jde 
o zážitky a emoce, je to individuální. 
V příjemné partě nebo na příjemném 
místě si můžeme za týden odpočinout 
víc, než když se budeme tři neděle nudit, 
případně se trápit v pětihvězdičkovém 
hotelu. Nejdůležitější jsou hezké zážitky. 
Pokud trvají tři neděle nebo i déle a my 
si je nezkazíme nějakými zbytečnými 
komplikacemi, je to jen ku prospěchu 
věci. 

Jak předejít problémům 

Zajímat se o to, co mě čeká v místě, 
kam jedu, a poradit se s lékařem 
o možných potížích. To by měli udělat 
téměř všichni, kteří mají nějaké zdravotní 

potíže nebo handicapy. Mohou zajít na 
pražskou Kliniku geografické medicíny 
v nemocnici na Vinohradech nebo do 
Centra cestovní medicíny v Praze:

http://www.medpharm.cz/ccm/
index.html

Řadu informací o počasí a klimatu 
v konkrétní zemi získají i na informačních 
linkách Českého hydrometeorologického 
ústavu 900 300 900 / 906 460 115, 
ale pozor, linky mají sazbu: 30 Kč za 
minutu.

(http://www.chmi.cz/infometeo.html)

Častým rizikem je opalování. Málokdo 
přijede na dovolenou opálený. A protože 
se hodně lidí snaží během krátké 
dovolené stihnout, co se dá, spousta 
se jich spálí. V plné sezóně bychom 
neměli chodit na slunce bez pokrývky 
hlavy a bez košile s dlouhými rukávy po 
deváté ráno a před pátou večer.

Největší škody vznikají při opalování 
v dětství. Navzdory varování je možné 
i v pravé poledne vidět sotva chodící 
děti, které si nahé hrají v mělkých 
brouzdalištích. Je sice pravda, že 
dnes již rodiče své děti obvykle 
natírají ochrannými krémy, ale u těch 
nejmenších to nestačí. Ty mají být ve 
stínu. Pro vznik zhoubného bujení je 
nejnebezpečnější spálení v raném 
dětství, protože mladá pokožka je 
obzvláště citlivá. Kojenci do jednoho 
roku nesmí být vůbec vystavovány 
přímému slunci. Je třeba zvýšené 
opatrnosti i v polostínu. Rohová vrstva 
pokožky u kojenců je příliš tenká 
a kožní ochranné barvivo melanin 
se teprve začíná tvořit, proto v tomto 
období nefunguje žádný ochranný 
mechanismus proti UV záření. Ani 
batolata by na slunci neměla pobývat 
dlouho, Slunění doporučujeme jen 
hodinu, a pouze u zcela zdravých dětí 
při pohybu, procházce a hrách. Nikdy by 
malé dítě nemělo na slunci spát a vždy 
je nezbytná pokrývka hlavy nejlépe 
s kšiltem, který stíní obličej a oči. 

Nedráždivé sluneční filtry 

Jaký krém? Nejlepší jsou ochranná 
mléka a krémy, které obsahují 
mikropigmenty titandioxidu, který je 
nedráždivý a nebezpečné paprsky 
odráží, místo aby je pohlcoval, jak 

to činí filtry chemické. Pro bezpečné 
slunění platí zásady, že je třeba použít 
krémy s vyšším ochranným faktorem, na 
počátku sezóny filtr číslo 20 nebo vyšší, 
později stačí filtr číslo 15. Nicméně 
u dětí, které mají velmi světlou pleť, 
je vhodné zůstat u krémů s vysokým 
ochranným filtrem po celou sezónu. 

Škodí kůži při pobytu
na slunci některé vnitřně
užité léky?

Fotochemickým mechanismem zvy-
šují citlivost kůže, akutně mohou způso-
bit solární dermatitidu, která se projevu-
je zarudnutím a pálením kůže, otokem 
a puchýři. Proto pozor pokud užíváte 
léčivé přípravky s obsahem některé 
z následujících léčivých látek : 

tetracyklin
hydrochlorothiazid

chlorpromazin
fluorochinolony

nesteroidní antirevmatika
(např. ibuprofen) 

Jaké látky chrání kůži
při pobytu na slunci

antioxydanty
= doplňky výživy s působením

proti volným radikálům
– (působí proti kyslíkovým radikálům, 

které urychlují stárnutí).
Je třeba je však podávat předem.

Eugen Hinterbuchner
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