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VÝUKA ANGLIČTINY v ROZTOKÁCH
Nabízím vám opět kvalifikovanou výuku angličtiny pro  malé i velké studenty a dospělé 

na všech úrovních jazyka, také přípravu na zkoušky (FCE, CAE)
● od srpna/září do konce června pravidelně po celý školní rok, 1–2 krát týdně, také intenzivně
● osobní domluva času, pokud máte nepravidelnou pracovní dobu nebo jste na rodičovské dovolené

● individuální i skupinová výuka, firemní výuka
● výuka po celý den 7,30–19,00; pondělí až pátek

● vysvětlím vám gramatiku, pomůžu s konverzací, naučím vás slyšet a rozumět, procvičíme 
výslovnost a rozšíříme slovní zásobu

● přihlášky a domluvení termínu již dnes
Mgr. Jana Nováková, tel. 604 104 526
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ÚVODEM

Jak jsme neporučili ani větru, 

ani dešti…

Ještě před pár lety jste v  případě jakýchkoli náhodných 

setkání s lidmi, které jste buď pramálo znali nebo se s nimi 

nebylo o čem bavit nebo i v případě, že byste je nejradši 

neviděli, měli báječné řešení: začít se bavit o počasí...

Toto nezávazné tlachání se jako neutrální téma hodilo 

i v zahraničí (zvláště při chabé znalosti místního jazy-

ka). Nemohli jste tím nikoho urazit a vůbec jste byli za příjemného 

chlapíka, který se umí chovat ve slušné společnosti… 

Tato velmi příjemná, běžná a nedávno ještě neškodná zábava už přestává 

bohužel fungovat. 

Můžete totiž s čím dál větší pravděpodobností narazit na někoho, komu 

(nebo členům jeho rodiny) vyplavila voda dům, byt či chatu, a je rázem 

po roztomilých rozhovorech…

I seriózní klimatologové se čím dál víc kloní k názoru, že výkyvy počasí 

budou stále větší a nepředvídatelnost jejich důsledků je stále vysoká…

Tzv. stoletá voda v r. 2002 nás nemálo vyděsila, ale kdo by se nadál, že se 

letos (tedy nikoli o sto let, ale jen o jedenáct let později) dočkáme násled-

ků jen o málo menších… (Vynechme pro tuto chvíli vltavskou kaskádu, 

neboť ta – jak jsme se dočetli – má ,,jiné úkoly…“)

Není se možná čemu divit, rozorávání mezí, kácení olší a ,,rovnání“ potoků 

a říček u stovek vesnic a městeček s následným vyasfaltováním návsí a ná-

městíček, zasypáním ,,škarp“ a odváděním vody betonovými skružemi na 

místo do luk, rybníčků, poldrů a nádrží přímo do řek, nemůže vést k ničemu 

jinému, než k zrychlení vody. To vše sice už léta víme, ale jakmile dostaneme 

dotační peníze, chováme se jako bychom nevěděli nic, protože i my to tady 

,,chcem mít taky hezký“…

To, že jsou povodně i ve vsích, kde celá staletí nebyly, nás nezajímá…

Až budou dokončena protipovodňová opatření v Praze, poteče ,,plechovým 

koridorem“ přes Roztoky tolik vody, že nebudeme mít čas ani žasnout…

A budou zatopeny nejen Kralupy (jako letos), ale i Mělník (letos jeho 

hráz tak tak vydržela…), ale i…

Protože nacpat si vodu do kapes prostě neumíme…

Ladislav Kantor

Co přináší letní Odraz?

Letní dvojčíslo Odrazu – jak doufám – potěší čtenáře hlavně svým 

rozsahem, kde najdete rozsáhlé reportážní zpracování letošních po-

vodní, které jsou – jistě z pochopitelných důvodů – hlavním tématem 

čísla. Neošidíme vás ale ani o rubriky obvyklé, letní jízdní řád auto-

busů, ohlédnutí za již konanými i chystanými kulturními pořady, 

polemiky a komentáře atd. Přeju všem čtenářům hezké léto…

 Ladislav Kantor
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Vážení spoluobčané,

V  minulém měsíci jsme 

po jedenácti letech zažili vel-

kou povodeň. Naštěstí neby-

la tolik ničivá jako ta posled-

ní. Ale i  přesto negativně 

ovlivnila život v  našem městě. Povodním se 

detailně věnujeme v  tématu měsíce. I  přes 

povodně se ale život v Roztokách nezastavil.

Velká dostavba školy 
je zahájena

V  době, kdy vyjde Odraz, bude již dostavba 

školy probíhat. Přípravné práce významně 

pokročily a na několika schůzkách jsme spolu 

se stavebníkem, ředitelkou školy a  technic-

kým i  autorským dozorem dohodly první 

kroky výstavby. Staveniště bude předáno 

v pondělí 8. července a tímto dnem vypuk-

nou i stavební práce. Prázdniny budou využi-

ty na bourací práce ve staré budově, kde bude 

v  další fázi stavby instalován výtah. Zároveň 

proběhnou povrchové úpravy (především 

chodníky) mezi starou budovou a  jídelnou 

tak, aby byly se začátkem školního roku hoto-

vé a jejich stavba nebránila v průchodu žáků 

i  dospělých. Zároveň vypuknou výkopové 

práce a příprava základů. V průběhu příštího 

školního roku bude staveniště striktně odděle-

no od školy a části školní zahrady. Na bezpeč-

nost žáků klademe absolutní důraz.

Prosím Vás o  shovívavost. Především ty 

z  Vás, kteří bydlíte v  okolí školy. Jedná se 

o velmi velkou stavbu, která má ale pro Roz-

toky neméně velký význam. Hlavní přístupo-

vá trasa na staveniště povede pře ulice Lidic-

ká, Jana Palacha, Školní nám a 17. listopadu. 

Menší náklady budou moci být přepraveny 

i kratší trasou přes Poděbradovu ulici. Dou-

fám, že obtíže, které Vám stavba může při-

nést, nebudou velké.

Na dostavbu školy bude 
DOTACE

V  posledních dnech se mi podařilo získat 

na  dostavbu školy významnou dotaci 

od  ministerstva financí. Ta je schválená 

v celkové výši přesahující 49 milionů Kč 

(30 milionů Kč bychom měli obdržet letos, 

zbývající část v  příštím roce). Doufám, že 

čerpání dotace nebude ohroženo turbulen-

cemi na  celostátní úrovni politiky. Pokud 

se nic negativního nestane a peníze skuteč-

ně obdržíme, znamená to, že zbývající část 

nákladů budeme schopni pokrýt z  peněz, 

které máme našetřeny. Úvěr, který jsme 

měli v  úmyslu si vzít, nebude potřeba 

(možná jen na  nezbytné pokrytí cash 

flow).

V současnosti byla ukončena veřejná sbír-

ka na  dostavbu školy. Akci ovšem můžete 

i  nadále podpořit formou darů. Ty budou 

využity na  vybavení nových tříd. Podrob-

nosti naleznete na  webových stránkách 

města. Benefiční koncert se samozřejmě 

uskuteční a věřím, že se na něj těšíte stejně 

jako já.

S přáním prázdnin plných hezkých zážitků

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky
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Dne 29. května se v předter-

mínu sešla Rada města, aby 

projednala téměř 40 bodů 

programu.

Na úvod jednání byl pozván 

vedoucí strážník Městské 

policie pan Verera k  projednání aktuálních 

problémů, zejména v  dopravě. Bude nutné 

instalovat výrazné dopravní značení na Tyr-

šově náměstí (v  části mezi Máchovou a  Li-

dickou ulicí), aby se neopakovala kolizní si-

tuace, kdy kvůli parkujícím osobním autům 

nemohla projet požární technika HZS k po-

žáru.

Ředitelkou ZŠ jmenována 
Mgr. A. Gabaľová

Na  další část zasedání byly pozvány obě 

adeptky na  funkci ředitelky ZŠ, které prošly 

konkurzním řízením, aby radním představily 

svou vizi pedagogického i  provozního řízení 

školy.

Po  skončení slyšení rozhodla rada většinou 

hlasů o tom, že do funkce ředitelky školy byla 

s účinností od 1. 8. 2013 jmenována současná 

ředitelka, paní Mgr. Alena Gabaľová. Paní Ga-

baľová současně předala RM stížnost proti 

osobnostnímu testu, který musely obě kandi-

dátky podstoupit. 

Odpovědný redaktor 
Odrazu byl odvolán

I další bod programu se týkal personálních 

věcí, neboť Redakční rada Odrazu dala 

podnět k odvolání pana L. Kantora z funk-

ce odpovědného redaktora. K  projednání 

této věci byl pan Kantor přizván, aby sdělil 

radním své stanovisko k  tomuto návrhu 

i  k  jeho dosavadní spolupráci s  redakční 

radou.

RM poté na základě podnětu red. rady odvo-

lala s účinností od 15. 9. 2013 pana Kantora 

z této funkce.

Radní na  základě příznivého posudku Stře-

dočeského muzea poděkovali paní kronikář-

ce J.  Weberové za  výborné vedení obecní 

kroniky a  schválili jí roční odměnu za  tuto 

práci. 

Kulturní granty 
na II. pololetí 2013 
schváleny
Po delší diskusi též radní schválili kulturní 

granty na  II. pololetí letošního roku podle 

návrhu kulturní komise. Současně se usnes-

li, že je třeba přísněji kontrolovat včasné 

vyúčtování vyplacených grantů za předcho-

zí pololetí.

Rada vzala na vědomí zprávu místostarosty 

St. Boloňského o jednání s poškozenými ob-

čany, kteří utrpěli v  zimním období úraz 

na  chodnících, a  uložila FO připravit roz-

počtovou změnu, která umožní vyplacení 

odškodného formou daru. 

Dalším třeskutým bodem bylo projednání 

stížnosti na  hluk z  nočního podniku v  Ná-

dražní ulici, což se již jeví jako nekonečný 

příběh. Rada uložila stavebnímu úřadu, aby 

provedl kontrolní prohlídku stavby a prově-

řil, zda je stavba využívána v souladu s povo-

leným užíváním. Též je třeba vyvolat jednání 

s  majitelem i  provozovatelem baru k  řešení 

této situace. 

Slovo starosty

O čem jednala Rada města (podruhé) v květnu
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O odpadech tuhých, 
tříděných i tekutých

RM se vrátila k problematice tříděného odpa-

du a ustavila pracovní skupinu, která vypracu-

je analýzu efektivnosti svozu těchto odpadů 

města. 

S odpady, ovšem tekutými, souvisel další bod 

– počet připojených ekvivalentních obyvatel 

obce Statenice na naši městskou čistírnu od-

padních vod. Od  září loňského roku se vedl 

spor mezi našimi obcemi (resp. provozovateli 

systému VaK) o toto množství, pro jehož vý-

počet není stanoven jednoznačný postup 

(např. měřící žlab je až na hranici našeho ka-

tastru).

RM částečně akceptovala výpočet na  zá-

kladě odborného posudku ČVUT a  sou-

hlasila s připojením dalších 120 EO na náš 

kanalizační systém v rámci schválení kvóty 

1 300 EO. Vzhledem k tomu, že jde o zhru-

ba třetinové množství, než Statenice poža-

dovaly, bude se hledat další perspektivní 

řešení.  

RM prodloužila nájemní smlouvy uživate-

lům dvou obecních bytů.

Rada pak souhlasila s  pronájmem (a  jeho 

podmínkami) předzahrádky nové kavárny 

v  sokolovně, která se nachází na  obecním 

pozemku. Pronajala také některé části obec-

ních zemědělských pozemků Na Dubečnici 

společnosti, která je využívá k  pěstování 

zemědělských plodin.

Důležitý krok v přípravě nové MŠ v Lidické 

ulici byl učiněn usnesením, kterým byl 

schválen výsledek výběrového řízení na sta-

vební práce v tomto objektu. Bude nás to stát 

cca 1 mil. Kč.

Ambiciózní letošní plán 
obnovy komunikací 

Rada projednala přípravu oprav a  rekon-

strukcí komunikací v roce 2013, a to: Mácho-

vy ulice, Plzeňské, Zeyerovy, Vošahlíkovy, 

Dobrovského a  Haškovy. K  vlastní realizaci 

by mělo dojít na podzim.

Schválila podmínky zadávací dokumentace 

pro stavební práce – rekonstrukce ulic a též 

harmonogram investičních akcí.

V závěrečné části jednání ještě RM projednala 

řadu provozních záležitostí, důležitých infor-

mací a zápis ze sociální komise. V návaznosti 

na její doporučení byly přiznány jednorázové 

sociální příspěvky potřebným občanům.

Stanislav Boloňský, 

místostarosta

se konalo dne 22. 5. 2013. Útlejší desky 

s podklady slibovaly kratší schůzi, leč nako-

nec jsme se stejně rozcházeli v půl jedenácté 

večer. Přímá úměra mezi agendou a délkou 

diskuse zřejmě není. Na jednání se postupně 

dostavilo 19 členů ZM.

Hluk z nočního baru – 
dlouholetý problém

Hned na úvod jednání byl zařazen nový 

bod programu, a to stížnost pana 

B.  Horvátha na hluk z baru v  Nádražní 

ulici v nočních hodinách, který snižuje po-

hodu jeho bydlení. Věcí se zabývá MÚ již 

několik let bez zjevného posunu k nějaké-

mu rozuzlení.  

Po dosti vášnivé diskusi si ZM vyžádalo, aby 

MÚ předložil na příští jednání analýzu stavu 

a návrh řešení situace. Na tahu je nyní hlavně 

stavební úřad, který musí posoudit, zda pro-

voz tohoto zařízení je, či není v  souladu 

s  kolaudačním rozhodnutím a souhlasem 

hygienika.

Také další bod byl vyvolán iniciativou ob-

čanů, v tomto případě z Panenské II, a tý-

kal se územního rozhodnutí SÚ z  roku 

2010 v  této lokalitě. Občané požadují ob-

novu tohoto řízení z veřejného zájmu, ne-

boť se domnívají, že mohlo být tehdy vydá-

no v rozporu s platnou legislativou. Tento 

případ má souvislost s  jednostrannými 

akcemi majitele nemovitosti v Šebkově uli-

ci, který zabraňuje normálnímu užívání 

komunikace veřejností.

Školu nám dostaví Metrostav

Bouřlivá diskuse nastala i nad výsledkem výbě-

rového řízení na zhotovitele dostavby základní 

školy. Veřejnou zakázku získala firma Metro-

stav za překvapivých (pouhých) 69 mil. Kč (bez 

DPH). Rovněž druhé kritérium – délka realiza-

ce díla, byla u této firmy bezkonkurenční. Šlo 

tedy o vítěze zcela jasného. Námitky však byly 

ke smlouvě o dílo, která se zdála některým za-

stupitelům poněkud neurčitá, a tedy riziková 

z  hlediska plnění. Nakonec ZM 18 hlasy 

z 19 přítomných schválilo výsledek tohoto ten-

dru, ovšem hlasování o smlouvě bylo velmi 

těsné: 11 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování. 

Obezřetnost města při spolupráci s  mamutí 

firmou tedy bude na místě. Pozitivní zprávou je 

to, že v průběhu prázdnin již naplno začne vý-

stavba, a to jak nového křídla školy, tak tělo-

cvičny (původně se předpokládalo, že tělocvič-

na bude dokončena až v závěru roku 2014).

Dům v Havlíčkově ulici 
neprodáme

ZM většinou 13 hlasů vyjádřilo nesouhlas se 

záměrem prodeje domu čp. 713 v Havlíčkově 

ulici, který patří městu a má zde pronajaty 

prostory několik organizací. Původně šlo jen 

o informativní materiál vycházející z  kon-

krétní žádosti o odkup tohoto objektu za 

navrženou cenu. V průběhu bohaté diskuse, 

které se zúčastnilo 11 přítomných, vyšlo na-

jevo, že většina zastupitelů nechce objekt 

prodat bez ohledu na nabízenou cenu.

ZM pak schválilo několik rozpočtových 

opatření, z nichž nejvýznamnější bylo posíle-

ní příslušného paragrafu, z něhož je financo-

vána adaptace prostor na novou mateřskou 

školu v  Lidické ulici. To byl zásadní krok 

k zahájení vlastních stavebních prací.

ZM pak ustavilo pracovní odbornou skupinu 

pro přípravu financování dostavby ZŠ. Po-

kud bychom si měli vzít úvěr ve výši cca 

50  mil. Kč, nelze se spolehnout na jedno-

stranné nabídky bankovních domů. Součas-

ně si ZM vyžádalo předložit zprávu o dotač-

ních titulech, z nichž by se dostavba mohla 

financovat. Zde je třeba připomenout, že již 

počátkem roku nám sdělil Středočeský kraj, 

že s jeho finanční pomocí nelze počítat.

Tajemník MÚ p. T. Tříska 
rezignoval

Závěr jednání patřil obsáhlému informační-

mu bloku, a to zejména o činnosti městské 

policie, o odprodeji nevyužitých vozidel TS, 

o konkursním řízení na ředitelku ZŠ, o změ-

ně ve vedení školské komise, o průběhu jed-

nání o bytovém souboru Nádražní a též o 

rezignaci tajemníka úřadu pana T. Třísky na 

tuto funkci ze zdravotních důvodů.  V  ná-

vaznosti na tuto zprávu bylo okamžitě vypsá-

no výběrové řízení na tuto klíčovou pozici.

Tečkou jednání ve 22.45 hodin byla zpráva 

pana J. Drdy o připravovaném benefičním 

koncertu na podporu dostavby základní ško-

ly, který se uskuteční v září t.r.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Květnové zastupitelstvo



0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 50* 4 4 4
5 20* 50* 5 00* 5 02* 32* 5 12*
6 17* 32 47 57 6 20* 6 04* 31* 45 6 32*
7 07* 20 35 47* 7 50* 7 00 10 21* 34 49 7
8 07 27 47* 8 (17) 47* 8 01* 21 41 8 02* (31)
9 17 47* 9 (17) 47* 9 01* 31 9 01* (31)

10 17 47* 10 (17) 47* 10 01* 31 10 01* (31)
11 17 47* 11 (17) 47* 11 01* 31 11 01* (31)
12 17 47* 12 (17) 47* 12 01* 31 12 01* (31)
13 07 27 47* 13 17 47* 13 01* 21 41 13 01* 31
14 02 17* 32 47* 14 17 47* 14 01* 16 31* 46 14 01* 31
15 02 17 32 47* 15 17 47* 15 01* 16 31 46 15 01* 31
16 02 17* 32 47* 16 17 47* 16 01* 16 31* 46 16 01* 31
17 02 17* 32 47* 17 17 47* 17 01* 16 31* 46 17 01* 31
18 02 17 32 47* 18 17 47* 18 01* 13 31 45 18 01* 31
19 07 27 47* 19 17 47 19 01* 20 40 19 01* 31
20 10 30 50* 20 20* 20 01* 23 43 20 01 32*
21 20 50* 21 05 50* 21 02* 32 21 17
22 20 22 20 22 02* 32 22 02* 32
23 00* 50 23 00 50 23 12* 23 12*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 07 0 07 0 06 0 06
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 52 4 32 4 19 51 4 31
5 16 31 46 5 52 5 15 29 44 59 5 51
6 01 16 26 36 46 56 6 6 14 24 34 44 54 6
7 06 16 26 36 46 7 16 (50) 7 04 14 24 34 44 59 7 15 (49)
8 01 16 31 46 8 16 (50) 8 14 29 44 59 8 14 (48)
9 01 16 52 9 16 (50) 9 14 50 9 14 (48)

10 16 52 10 16 (50) 10 14 50 10 14 (48)
11 16 52 11 16 (50) 11 14 50 11 14 (48)
12 16 52 12 16 50 12 14 50 12 14 48
13 16 46 13 16 50 13 14 44 13 14 48
14 16 36 56 14 16 50 14 14 34 54 14 14 48
15 16 31 46 15 16 50 15 14 29 44 59 15 14 48
16 01 16 31 46 16 16 50 16 14 29 44 59 16 14 48
17 01 16 36 56 17 16 50 17 14 34 54 17 14 48
18 16 36 56 18 16 50 18 14 34 54 18 14 48
19 16 32 52 19 16 50 19 14 30 50 19 14 48
20 16 52 20 50 20 14 50 20 48
21 16 52 21 16 52 21 15 51 21 15 51
22 37 22 37 22 36 22 36
23 22 23 22 23 21 23 21

Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 05 0 05 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 18 50 4 30 4 4
5 14 28 43 58 5 50 5 26 56 5
6 13 23 33 43 53 6 6 21 31 51 6
7 02 12 22 32 42 57 7 14 (48) 7 10 20 40 55 7 (46)
8 12 27 42 57 8 13 (47) 8 25 40 55 8 (45)
9 12 48 9 13 (47) 9 46 9 (45)

10 12 48 10 13 (47) 10 46 10 (45)
11 12 48 11 13 (47) 11 46 11 (45)
12 12 48 12 13 47 12 46 12 45
13 12 42 13 13 47 13 40 13 45
14 12 32 52 14 13 47 14 30 50 14 45
15 12 27 42 57 15 13 47 15 25 55 15 45
16 12 27 42 57 16 13 47 16 25 40 55 16 45
17 12 32 52 17 13 47 17 30 50 17 45
18 12 33 53 18 13 47 18 31 51 18 45
19 13 29 49 19 13 47 19 27 47 19 45
20 13 49 20 47 20 47 20 45
21 14 50 21 14 50 21 48 21 48
22 35 22 35 22 22
23 20 23 20 23 18 23 18

Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Letní jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 29.6.2013

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
pondělí - pátek pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 
pondělí - pátek

Dejvická - Roztoky (bus v 01:45 ze zastávky Svatovítská) Roztoky, nádraží - horní Roztoky
pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

pondělí - pátekso+ne (jen so) so+ne (jen so)

pondělí - pátek

Letní jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 29. 6. 2013
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Rada města se v minimálním počtu čtyř rad-

ních sešla v  mimořádném termínu 26. 6. 

2013, aby projednala zejména aktuální zále-

žitosti, které nesnesou odklad.

Řešení „kalové koncovky“ 
městské ČOV

Radní projednali zprávu místostarosty 

St.  Boloňského o  možnostech řešení nové 

tzv. „kalové koncovky“ městské čistírny od-

padních vod. Jakkoliv se jedná o  poněkud 

odtažité téma, jeho vyřešení v blízké budouc-

nosti je pro město životně důležité. Současný 

stav lze označit za havarijní a náprava nebu-

de levná – podle kvalifikovaného odhadu 

11–17 mil. Kč (podle způsobu řešení a volby 

technologie). Vzhledem k tomu, že průmys-

lová i městská čistírna tvoří jeden technolo-

gický celek, bude nutná i  úzká spolupráce 

města s VUAB Pharma.

RM se zabývala i žádostí pana K. M. o zruše-

ní stanoviště kontejnerů na  separovaný od-

pad U  Rybníčku, který obtěžuje zápachem 

a hlukem a není ani žádnou ozdobou města. 

Vzhledem k  tomu, že kontejnery nechce 

u  svého domu prakticky nikdo a  nelze se 

tomu divit, pokusíme se sehnat dotaci na vy-

budování kontejnerů podzemních. Z vlastní-

ho rozpočtu je těžko pořídíme, neb je to do-

sti nákladná věc. Vzhledu města by to ovšem 

velmi prospělo.

Pokusíme se jednat 
o rekonstrukci silnice

V další části se radní zabývali veřejnými za-

kázkami pro obec, a  to na úpravy školní jí-

delny, rekonstrukci vybraných komunikací 

(1. etapa), pronájem nebytových prostor 

a  opravu střechy kaple na  levohradeckém 

hřbitově. RM též otevřela problém, který se 

velmi dotýká občanů města a jeho fungování, 

ale jehož řešení leží převážně mimo naše 

možnosti – a to rekonstrukci hlavní komuni-

kace, tedy Lidické a Nádražní ulice. Projekt 

je hotov několik let, ale dotýká se zájmů 

mnoha vlastníků přilehlých pozemků, kteří 

vyjadřují s  výstavbou nesouhlas. Proto vez-

meme iniciativu do svých rukou a zahájíme 

s těmito vlastníky jednání.   

Rada města nedoporučila zastupitelstvu sou-

hlasit s  návrhem na  dílčí změnu územního 

plánu v  ulici Nad Vinicemi, neb se jedná 

o nesystémové opatření. Kromě toho se při-

pravuje nový územní plán, kde by se měly 

takové požadavky řešit komplexně a  v  sou-

vislostech.

Posvítíme si na dlužníky

Rada též v  souladu se zákonem o  obcích 

provedla revizi dlužníků města za  nájemné 

a služby. Výše dluhu je nepřiměřeně vysoká. 

Některé, zejména z let 2006–8, jsou již nevy-

mahatelné, a proto nebylo jiné řešení, než je 

účetně odepsat. V  případě dvou dlužných 

položek však bude RM požadovat vysvětlení 

po  společnosti zajišťující správu bytového 

fondu. U  „živých“ dluhů může být důsled-

kem i  návrh na  zrušení nájemní smlouvy 

k bytu. 

Stejně tak se radní zabývali možnosti vymá-

hání pohledávek za  odpady, včetně exekuce 

na majetek.

Rada projednala zápis z  jednání komise vý-

stavby a rozvoje města, která se po roce opět 

sešla. Výsledkem je řada důležitých doporu-

čení, kterými se budou odbory MÚ dále za-

bývat.

S ohledem na nezvykle svižný průběh skon-

čilo jednání ještě za denního světla.

Stanislav Boloňský, místostarosta

se sešlo v  úmorném, pětatřicetistupňovém 

vedru, dne 19. 6. 2013 v docela slušné sestavě 

15 zastupitelů.

Bodů agendy nebylo sice přehnaně mnoho, 

ale některé si vyžádaly delší rozpravu, takže 

když se zastupitelé ve  23 hodin rozcházeli, 

několik věcí ještě zůstalo neprojednáno (např. 

včetně nové směrnice pro prodej a pronájem 

obecních pozemků).

Zpráva o průběhu 
a důsledcích povodně

Prvním bodem jednání nemohlo být nic ji-

ného než komplexní zpráva starosty J. Jakoba 

o průběhu povodní z počátku tohoto měsíce. 

Starosta, který jako předseda krizového štá-

bu a povodňové komise veškeré zabezpečo-

vací práce řídil, velmi ocenil velkou solidari-

tu veřejnosti a  nezištnou pomoc mnohých 

občanů Roztok při pracích před příchodem 

povodňové vlny i při odstraňování následků 

povodně. Zvláště vyzdvihl práci Hasičského 

záchranného sboru a jednotky našich dobro-

volných hasičů, kteří si počínali jako skuteč-

ní profesionálové a  velkou měrou přispěli 

k eliminaci povodňových škod.

Obyvatelům ulic Wolkerovy 
a Pod Řivnáčem svitla naděje

Po obšírné rozpravě zastupitelé schválili výsle-

dek dlouhého a složitého vyjednávání starosty 

s  majiteli pozemků pod komunikacemi 

ve  Wolkerově ulici a  Na  Valech v  Žalově, tj. 

kupní smlouvu s  dohodnutou cenou. Vykou-

pení těchto pozemků městem bylo nutnou 

podmínkou pro další práce na obnově základní 

infrastruktury v této lokalitě. V havarijním sta-

vu je tam vodovodní řad, je třeba položit kana-

lizaci a nakonec upravit povrch komunikací. 

Zastupitelé též učinili důležitý krok k zajištění 

financování dostavby ZŠ, když schválili zadá-

vací podmínky pro výběr bankovního domu, 

který by nám měl poskytnout úvěr na stavbu 

ve  výši 50 mil. Kč. Díky tomu, že se jednalo 

o dobře připraveném návrhu pracovní skupiny, 

byla rozprava nezvykle konstruktivní. 

Zastupitelstvo se seznámilo s vyjádřením re-

daktora Odrazu pana L. Kantora k usnesení 

Rady o jeho odvolání z funkce a vyzvalo rad-

ní, aby se znovu touto věcí zabývali, a  to 

za přítomnosti pana Kantora i předsedy re-

dakční rady pana V. Dolejšího. 

ZM požaduje jasné vyjádření 
stavebního úřadu

Znovu se ZM zabývalo  hlukem z  nočního 

baru v Nádražní ulici a vzalo na vědomí ana-

lýzu stavu ved. odboru vnitřních věcí pí Dě-

dičové i  vyjádření místostarosty St. Boloň-

ského k této věci. Uložilo stavebnímu úřadu 

provést místní šetření a zaujmout jasné sta-

novisko – zda provoz v baru je, či není v sou-

ladu s kolaudačním rozhodnutím a hygieni-

ka z roku 1997, resp. 1996.

ZM pak schválilo účetní uzávěrku města za rok 

2012 i  závěrečný účet města za  toto období. 

Závěrečný účet byl schválen s výhradami, ne-

boť bude nutné se vypořádat s  řadou chyb 

různé závažnosti zjištěných KÚ SK při kontrole 

O čem jednala Rada města v červnu

Červnové zastupitelstvo



hospodaření. Zastupitelé také vzali na vědomí 

stav čerpání rozpočtu k 31. květnu t.r.

Na  tento bod navázal návrh dvou rozpočto-

vých opatření ve výdajové oblasti. Byl schválen 

přesun finančních prostředků tak, aby bylo 

možné vyplatit odškodné částečně zmírňující 

následky úrazů občanů na  našich chodnících 

v zimním období (pro další období bude zpra-

cována vnitřní směrnice města), a  také, aby 

bylo možné nakoupit vnitřní vybavení nového 

oddělení mateřské školy v Lidické ulici (v pro-

storách bývalého Lexiku). Zde práce finišují, 

aby zde mohl být 1. září zahájen provoz. V prv-

ním červencovém týdnu bude kolaudace a po-

tom už to bude „závod přes překážky s úřed-

ním šimlem“.

Pravidla výběru obecních 
poplatků byla nastavena 

ZM vzalo na vědomí analýzu výběru poplat-

ků za svoz komunálního odpadu zpracovaný 

místostarostou R. Jandíkem. Tento materiál 

definuje jasný postup MÚ při vymáhání po-

hledávek dlužníků, což je velmi důležité sys-

témové opatření (od prvního mírného upo-

zornění až po návrh na exekuci).

Z  balíku problémů projednávaných finanč-

ním výborem byla vyjmuta část zabývající se 

kontrolou oprav chodníků a  přeložena 

na další jednání. Zpráva FV byla formulová-

na velmi kriticky a je třeba jí doplnit vyjádře-

ním dotčených odpovědných osob.   Podob-

ně kritická byla i zpráva kontrolního výboru 

k vyřizování stížností. Do této agendy se zas 

negativně promítla dlouhodobá nemocnost 

tajemníka MÚ. 

Poněkud hektický závěr 
jednání 

Zajímavé pokračování mělo téma prodeje 

obecních bytů, když po nesouhlasu ZM s ná-

vrhem rady na širší privatizaci podala jedna 

z nájemnic individuální žádost o odkup obý-

vaného bytu. ZM však neschválilo ani tako-

vou možnost prodeje. Za kuriózní lze označit 

negativní usnesení k žádosti o zřízení věcné-

ho břemene pro stavbu RD pana T. Š. Dotyč-

ný stavebník se potřeboval dostat s vodovo-

dem na  svou parcelu přes sedmimetrový 

pruh obecního pozemku. Souhlasně zvedlo 

ruku jen 10 zastupitelů. Jakkoliv může někte-

rým zastupitelům pan T. Š. tak říkajíc „ležet 

v žaludku“, promítat své pocity do čistě racio-

nálního rozhodnutí je nevhodné.

ZM naopak v  samém závěru schůze ještě 

odsouhlasilo odprodej zbytkového obecního 

pozemku (zahrada) dvěma zájemcům, kteří 

se o něj po vzájemné dohodě podělí. Záměr 

byl vyvěšen a nikdo jiný o něj neprojevil zá-

jem. 

S ohledem na ustanovení jednacího řádu ZM 

pak pan starosta jednání ZM ukončil s  tím, 

že neprojednané body se odkládají na  další 

řádnou schůzi.

Stanislav Boloňský, 

místostarosta
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Město Roztoky – Městský úřad Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí 
pro územní plánování a městskou architekturu

Úředníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR, nebo cizinec, který má v ČR trvalý pobyt, 

dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje předpoklady pro 

výkon správních činností.

Další požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru (pozemní stavitelství, územní plánování, 

architektura apod.); znalost stavebního zákona, zákona o obcích, správního řádu, zákona o veřejných zakázkách, 

zákona o životním prostředí, zákona o komunikacích; praxe ve státní správě a samosprávě, případně v oborech 

územního plánování a architektury výhodou; ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita; schopnost samostatné práce, 

komunikativnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti.

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; 

státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu, nebo dokladu o povolení k pobytu 

(jde-li o cizince); datum a podpis.

K přihlášce zájemce připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání.

Nástup dle dohody.

Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, 
osobně nebo poštou do 31. července 2013 do 16:00 hod.,

 v obálce označené „VŘ – referent územního plánování – neotvírat“.

Bližší informace na www.roztoky.cz

Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží
Od 17. 6. 2013 do října 2013 bude z důvodu výměny pohyblivých schodů uzavřen vstup i výstup 

ze stanice metra B Náměstí Republiky směrem k Masarykovu nádraží. 
Po dobu prací je nutné využít výstup směrem na náměstí Republiky nebo použít pravidelných tramvajových 

linek 3, 5, 14, 24 nebo 26.
MÚ Roztoky
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Vítání dětí 
v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 3. října 2013
se pod záštitou starosty města Roztok 

 uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se narodily 

v období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno

 mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení 

dítěte, datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad 

Roztoky, a to buď e-mailem na adresu

vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské 

nebo telefonicky na číslech 220 400 226, 220 400 260, 

a to nejpozději do 30. 8. 2013.

 

Pozvánka s uvedením místa a času konání 

bude včas zaslána.

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte 

v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika

Úhrada řádkové inzerce 
Vážení inzerenti,

od 1. 1. 2013 je řádková inzerce v časopisu ODRAZ zpoplatněna. 

Za jeden tiskový řádek inzerent zaplatí 10,- Kč + DPH. 

Více informací naleznete na webových stránkách města 

v rubrice ODRAZ on-line.

Z  důvodu tohoto zpoplatnění došlo od 1.  1.  2013 také ke 

změně způsobu podávání inzerátu. Pro podání inzerátu je 

nutné vyplnit formulář, který je k  dispozici v  podatelně 

Městského úřadu nebo na webových stránkách města v části 

ODRAZ on-line, Informace o placené řádkové inzerci.

Ve formuláři musí být uvedeno jméno a adresa inzerenta. 

Tyto informace jsou nutné z důvodu předpisu pohledávek 

města. Žádostí o zveřejnění inzerátu se stáváte poplatníkem 

a město je povinno evidovat pohledávku za zaplacení 

inzerátu. Pro evidenci poplatníků tak potřebujeme znát 

údaje o Vaší osobě. Žádný  osobní údaj, tedy jméno ani 

adresa, se nezveřejňuje, slouží jen pro vnitřní potřebu 

odboru financí a pro případné vystavení složenky na 

úhradu inzerce. 

Od 1. 7. 2013 tak nebude možné zveřejnit inzerát, ve kterém 

inzerent neuvede své jméno a adresu.

Zároveň upozorňujeme, že pro zveřejnění inzerátu 

v  měsíčníku ODRAZ je třeba mít uhrazeny inzeráty 

z předchozích čísel. 

Děkujeme za pochopení.

Odbor financí

Nabízíme vám výběr z  nových knih zakou-

pených do městské knihovny v červnu 2013. 

Beletrie

Šianderová H. Hedvika 

(román z prostředí Krkonoš a rodin horalů, 

kteří tu žijí již několik generací)

Haran E. Planoucí eukalypty 

(dobrodružný román z Austrálie)

Rudiš J. Národní třída 

(novela je existenciální zpovědí muže, pro 

kterého byly události roku 1989 začátkem 

konce)

Marciano F. Sny ukryté v závoji 

(nebezpečná mise italské fotografky do Afghá-

nistánu)

Detektivky

Indridason A. Seance smrti 

(severská krimi)

Nesbö J. Švábi

(severská krimi)

Stallwood V. Tichá noc 

(vraždy v Oxfordu)

Cílek R. Úkol pro spolehlivého kata

Historické romány

Vondruška V. Přemyslovská epopej III. 

(vláda a osudy Přemysla Otakara II)

Whitton H. Karel IV. 

O´Connor A. Dáma ve zlatém 

(příběh autora slavného obrazu G. Klimta 

a nekonvenční dámy Adele Bloch-Bauerové, 

kterou na slavném obraze portrétoval, i další 

osudy obrazu)

Krammerer I. Varus 

(slavný římský vojevůdce a bitva u Teutobur-

ského lesa v r. 9)

Naučná literatura-literatura faktu

Cladwell M. Mžik 

(autor, novinář, přináší čtenáři zajímavý roz-

bor momentů instinktivního jednání ve vy-

pjatých situacích)

Macek T. Příběh staré dámy 

(historie nejslavnějšího cyklistického zá-

vodu Tour de France a  portréty jeho hrdi-

nů)

Anděra M. Národní parky střední Evropy

(ucelený přehled národních parků s  mnoha 

informacemi a fotografiemi)

Pro děti

Němeček J. Čtyřlístek ve filmu 

(slavní hrdinové se stanou filmovými herci)

Šrut P. Lichožrouti navždy 

(třetí, závěrečný díl humorných příběhů)

Thilo Tajemný rytíř 

(dobrodružný příběh pro čtenáře od 9 let)

Awdry W. Tomáš a  jeho přátelé. Knížka 

na rok 2011 

Awdry W. Pozor, jede Noddy! 

(5. díl série o  panáčkovi a  jeho dobrodruž-

stvích)

O  všech knihách získáte více informací 

na webových stránkách knihovny nebo pří-

mo v  knihovně. Registrovaní uživatelé si 

mohou knihy také rezervovat on-line. 

Upozorňujeme na to, že v červenci a v srpnu 

bude mít knihovna prázdninový provoz 

(rozpis je na webových stránkách knihovny 

a byl otištěn v minulém Odrazu (č. 6)).

Léto plné slunce a pohody všem přejí

 A.Urxová a D. Votavová ☺

Městská knihovna informuje



V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

 informovali o činnosti Městské policie  Roztoky, 

a to za období od 27. 5. do 27. 6. 2013:

• dne 28. 5. v rámci hlídkové činnosti v ulici 

Vraštilova nalezeno odstavené vozidlo tov. 

zn. VW Golf  nesplňující podmínky provozu 

na pozemních komunikacích, zadokumento-

váno, vylepena výzva k  odstranění vozidla 

z  pozemní komunikace (nebo zjednání ná-

pravy), oznámeno OSRMŽP MÚ Ro,

• dne 29. 5. oznámen volně pobíhající pes 

na Husově náměstí s tím, že oznamovatelka 

tohoto psa přivedla na  MP Roztoky, pes 

umístěn do záchytného kotce MP, věc kvali-

fikována jako Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. 

s  odkazem na  znění OZV č. 8/2011, zjištěn 

majitel tohoto psa, tomuto pes předán v po-

řádku, věc výše uvedeného Pk vyřešena 

v blokovém řízení,

• dne 30. 5. oznámeno vloupání do vozidla 

tov. zn. Mercedes v ulici Nad Vltavou – vý-

jezd na místo, na místě zjištěno, že pachatel 

se vloupal do vozidla zaparkovaného na ulici 

před domem tím způsobem, že nezjištěným 

předmětem rozbil skleněnou výplň zadního 

bočního okénka, a z vozidla odcizil kabelku 

s doklady, věc předána PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 30. 5. oznámeno vloupání do vozidla 

tov. zn. Renault Scenic v garáži domu v ulici 

Tiché údolí – výjezd na místo, na místě PČR, 

která si věc převzala k  jejich realizaci jako 

podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 30. 5. oznámeno narušení občanského 

soužití mezi sousedy v bytovém domě v ulici 

Přemyslovská – výjezd na  místo, na  místě již 

klid, věc kvalifikována jako Pk dle § 49, odst. 1, 

písm. a), c), z. č. 200/90 Sb., věc bude oznáme-

na komisi pro projednávání přestupků,

• dne 31. 5. oznámen nalezený mobilní tele-

fon zn. NOKIA v  ulici Braunerova, uložen 

na  MP, zveřejněno na  webových stránkách 

MP Roztoky a města Roztok, v následujících 

dnech zjištěn majitel tohoto mobilního tele-

fonu, tomuto nalezený mobilní telefon pře-

dán, majitel by chtěl touto cestou poctivému 

nálezci poděkovat,

• dne 1. 6. oznámeno loupežné přepadení 

ženy v ulici Přílepská – výjezd na místo, pro-

vedeno místní pátrání dle získaného popisu 

podezřelé osoby a podezřelého vozidla s ne-

gativním výsledkem, věc šetří PČR jako po-

dezření z tr. činu loupeže,

• dne 7. 6. oznámena krádež plastové popelnice 

v ulici Tiché údolí – zadokumentováno a šetře-

no jako podezření z přestupku proti majetku dle 

§ 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb., 

• dne 9. 6. nález dámských hodinek ve schrán-

ce důvěry MP Roztoky, uloženy na MP, nález 

zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky 

a města Roztoky, 

• dne 10. 6. oznámena krádež zboží v pro-

dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 

zadržena ochrankou prodejny – výjezd 

na místo, kvalifikováno a šetřeno jako pode-

zření z  přestupku proti majetku dle § 50, 

odst. 1, písm. a), z.  č. 200/90 Sb., vyřešeno 

na místě v blokovém řízení, 

• dne 10. 6. oznámeno poškození lampy ve-

řejného osvětlení v  ulici Přemyslovská – vý-

jezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, 

že došlo k poškození v souvislosti s provozem 

nákladního vozidla, toto se však na místě již 

nenacházelo, provedeným šetřením zjištěno 

podezřelé vozidlo, předáno skupině doprav-

ních nehod PČR k realizaci,

• dne 10. 6. v nočních hodinách oznámeno, 

že v ulici Chelčického se pohybuje dezorien-

tovaná žena – výjezd na  místo, na  místo 

i rychlá lékařská pomoc, osoba bez dokladů, 

provedeným šetřením zjištěna totožnost oso-

by, nalezená osoba předána manželovi,

• dne 13. 6. oznámen volně pobíhající pes 

v ulici Havlíčkova v prostoru mateřské škol-

ky – výjezd na místo, pes odchycen, umístěn 

do  kotce MP, zjištěn majitel, tomuto pes 

předán v  pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 

200/90 Sb. s  odkazem na  znění OZV č. 

8/2011 vyřešena v blokovém řízení, 

• dne 17. 6. v rámci hlídkové činnosti zjiš-

těno, že v ulici Lidická v místě vedle kontej-

nerů na  tříděný odpad u  parkoviště jsou 

naskládány na  sobě krabice s  použitým 

zdravotnickým materiálem – výjezd na mís-

to, zadokumentováno, vyrozuměna PČR 

a pracovníci OSRMŽP MÚ Ro, věc kvalifi-

kována a  šetřena jako Pk dle § 47, odst. 1, 

písm. i.), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 19. 6. oznámeno napadení mezi sou-

sedkami na zahrádce u bytového domu v uli-

ci Masarykova – výjezd na místo, na místě již 

klid, věc kvalifikována a  šetřena jako pode-

zření z  přestupku proti občanskému soužití 

dle § 49/1, písm. a), c), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 24. 6. ve večerních hodinách oznáme-

no napadení v chodbě bytového domu v ulici 

Masarykova, výjezd na  místo, na  místě jíž 

klid, podezřelé osoby se na  místě již nena-

cházely, před příjezdem hlídky na místo od-

jely vozidlem, provedeno místní pátrání 

po podezřelých osobách dle získaného popi-

su a  popisu vozidla, kterým z  místa odjely, 

provedeným šetřením zjištěno, že došlo 

k  napadení poškozeného v  chodbě domu, 

a  to ze strany neznámého muže a  ženy, 

ke zranění poškozeného nedošlo, věc kvalifi-

kována a šetřena jako podezření z přestupku 

proti občanskému soužití dle § 49, odst. 1, 

písm. a), c), z. č. 200/90 Sb., 

• dne 25. 6. oznámena krádež zboží a zadr-

žení podezřelé osoby ochrankou v prodejně 

Tesco v  Lidické ulici – výjezd na  místo, 

na  místě zjištěno, že si podezřelá osoba 

v  prostoru prodejny dala zboží do  svého 

batohu a  prošla pokladnami, aniž by toto 

zboží zaplatila, u  východu z  prodejny byla 

zadržena ochrankou prodejny, podezřelá 

osoba se ke krádeži doznala, věc kvalifiko-

vána a  šetřena jako podezření z  přestupku 

proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 

200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-

žete nalézt na webových stránkách MP Roz-

toky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomo-

ci při šetření výše uvedených událostí, ob-

raťte se prosím buď osobní návštěvou nebo 

telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR 

Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) 

nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 

602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě 

e-mail: info@mproztoky.cz. 

Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera,

ved. str. MP Roztoky
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JÓGA NAD VLTAVOU
ROZVRH CVIČENÍ 
ČERVENEC/SRPEN

JÓGA:
pondělí – 8:30–10:00
úterý – 8:30–10:00
středa – 8:30–9:30 (ženy s miminky)
čtvrtek – 8:30–10:00
pondělí, středa – 18:00–19:45

ČCHI KUNG:
čtvrtky – 11.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8.–17:30–19:00
1 lekce = 150 kč, 10 lekcí předplatné = 1 100 kč

POWER JÓGA:
15.–18.8. – pondělí, úterý a čtvrtek ráno 8:30–9:30, 
ve středu večer 19–20h

TANEČKY:
úterý –  14:30–15:00 pro 2–3leté

 16:00–16:45 pro 3–5leté
 17:00–17:45 pro 5–7leté

Prosím o rezervaci místa smskou na tel: 723 278 061
Podložky na jógu k zapůjčení, začátečníci jsou vítáni!
Adresa: Nad Vltavou 2164a, Roztoky-Solníky.
Info, dotazy: joga.nad.vltavou@gmail.com



Po  jedenácti letech jsme zažili další ničivé 

povodně, které tentokrát dosáhly úrovně 

padesátileté vody. Naštěstí nedosáhly kala-

mity roku 2002, ale i  přesto voda dokázala, 

jak ničivým živlem je. Díky obětavé práci 

a  obrovskému nasazení spousty lidí nebyly 

letos následky pro Roztoky katastrofální. Jak 

povodně probíhaly den po dni?

Neděle 2. 6.

Přes noc na neděli a během dopoledne hladi-

na Vltavy výrazně stoupá, proto aktivizuji 

členy povodňové komise a krizového štábu. 

V poledne proběhla první výzva obyvatelům 

dolní části Roztok a  Žalova, aby byli bdělí. 

V  tomto okamžiku již byla uzavřena silnice 

na Prahu přes Sedlec, protože ten již byl za-

topen. Autobusy jsou odkloněny přes Úněti-

ce a  Horoměřice. V  Roztokách končí v  za-

stávce Tyršovo náměstí. Hladina Vltavy 

stoupá raketovým tempem.

1. krizový štáb – 15:00

Na  úvod prvního jednání krizového štábu 

informuji, že tímto vyhlašuji vzhledem 

k  aktuálnímu průtoku Vltavy 1570 m3/s 

a tomu odpovídajícímu nebezpečí ihned III. 

stupeň povodňové aktivity – STAV OHRO-

ŽENÍ. Dávám pokyn ihned posílit počet 

sloužících strážníků městské policie, ověřit 

situaci v zahrádkářských koloniích v Žalově 

a vyzvat všechny přítomné občany k opuš-

tění této lokality, uzavřít ulice Riegrova, 

Plavidlo, Vltavská a V Chatkách. V technic-

kých službách (dále jen TS) se začnou plnit 

protipovodňové pytle (80 ks města, 110 ks 

od dobrovolných hasičů – dále jen DH). TS 

ve  spolupráci s  muzeem ihned začnou in-

stalovat protipovodňovou zeď u  zámečku. 

DH jsou v  plné pohotovosti. SČVK snížily 

nátok do  městské čistírny odpadních vod 

(dále jen ČOV), došlo ke změně trasy odto-

ku přes VUAB, bude nezbytné ještě další 

přečerpávání odtoku a  zajištění šoupěte 

na výtok do Vltavy. Odčerpávání je posíle-

no i  ve  VUAB. Budou prověřeny možnosti 

ubytování v případě evakuací.

2. krizový štáb – 18:00

Průtok se zvýšil na 1830 m3/s. Zahrádkářské 

kolonie v Žalově jsou již vyklizeny. Bohužel 

zde uvízlo vozidlo jednoho zahrádkáře, který 

si jel pro věci do chaty. Bylo alespoň přivázá-

no ke  stromu (během povodní neuplavalo). 

Protipovodňová stěna je již částečně smonto-

vaná, pytle s pískem se plní, šoupě v ČOV je 

zabezpečeno. Nařídil jsem vyzvat obyvatele 

v  ulicích Za  Potokem, Riegrova, Bělina, Ti-

ché údolí a Svojsíkovy sady, aby byli připra-

veni k případné evakuaci. Dále jsme vyzvali 

majitele aut, která parkují v ulicích Rýznero-

va, Nádražní, Vltavská a na parkovišti Koru-

na, aby svá vozidla přeparkovali do bezpeč-

ných lokalit. To bylo klíčové zejména pro 

případnou evakuaci VUAB. V muzeu probí-

há stěhování nejdůležitějších věcí do  patra. 

Zaměstnanci opustí areál okamžitě dle poky-

nů hasičů. Policie ČR zvýší dohled v lokalitě 

ČOV a muzea. Bude připraven generátor pro 

nemocnici. Bude přesunuta lodička z  ČOV 

do  TS. Požadavek, aby byli zaměstnanci 

VUAB ihned informováni o možnosti protr-

žení protipovodňové hráze a o případné oka-

mžité evakuaci. Bude zabezpečena šachta 

kanalizace u bývalé vodárny ve Vltavské ulici 

žulovou dlažbou. Nabídka možnosti odtaže-

ní maringotky lesní školky (bohužel neměla 

potřebné úchyty a  nestihlo se ji odtáhnout, 

byla přivázána, v průběhu povodní neodpla-

vala, ale byla zcela zničená). MÚ zajistí další 

protipovodňové pytle, dostatek pohonných 

hmot, občerstvení pro záchranné sbory, 

možnost odtahu vozidel. Ubytovací kapacity 

jsou zabezpečeny (Academic, popř. penzion 

Veselá Milka v Úněticích).

3. krizový štáb – 22:00

Průtok Vltavy dosáhl 2120 m3/s. Nařizuji 

evakuaci v  ulicích Za  Potokem, Vltavská 

a Tiché údolí (po Svojsíkovy sady). Doporu-

čena je i v ulicích Riegrova a Bělina. Protipo-

vodňová stěna u  zámečku bude uzavřena 

po provedení evakuace. Pro případné využití 

náhradní trasy sanity bude prořezána silnice 

kolem Únětického potoka. Vznesen požada-

vek na  distributora elektrické energie, aby 

nás o  případných odpojeních informoval. 

ROPID nezajistil informování cestujících 

na  zastávkách, proto přes noc zajistí MÚ 

alespoň základní informaci.

V průběhu noci hladina dál stoupá. Jsou na-

sazena čerpadla u  Braunerova mlýna. 

Ve  2  hodiny v  noci při průtoku 2500 m3/s 

přesahuje hladina zeď a stavidlo u Braunero-

va mlýna. Hasiči končí odčerpávání průsaků. 

Následně je areál během několika minut za-

plaven. Hladina dál stoupá nad úroveň mos-

tu v Riegrově ulici. Ten je ráno zcela neprů-

jezdný. Evakuace proběhla přibližně 

do  půlnoci, lidé jsou ubytovaní v  hotelu 

Academic. S dopravou během evakuace po-

mohli dobrovolníci. Pro případ potřeby byli 

zajištěni psychologové i duchovní pomoc.

Pondělí 3. 6.

Spousta z nás vůbec nespala. Hladina bohužel 

dál stoupá. Informace o kulminaci od povodí 

a hydrometeorologů se velmi různí. Protipo-

vodňová stěna u  zámečku částečně protéká, 

proto zde bylo nasazeno odčerpávání, které 

zcela dostačuje. Protipovodňová hráz u přívo-

zu prosakuje. Provedli jsme kontrolu průjezd-

nosti cesty kolem Únětického potoka.

4. krizový štáb – 7:00

Průtok dosáhl již 2840 m3/s. Upozornění 

obyvatel, kteří si začali průběžně odčerpávat 

vodu ze sklepů, na nebezpečí narušení stati-

ky budov a hrozbu zřícení. Další protipovod-

ňové pytle zajištěny z Černošic. Občerstvení 

pro hasiče a  další zasahující je zajištěno 

(i ve spolupráci se školní jídelnou). Požada-

vek na  VUAB na  zajištění přesné evidence 

pohybu osob v  areálu. V  ČOV se neustále 

odčerpává. Prověření ubytovacích kapacit.

Vlaky na Masarykovo nádraží jezdí, do Lib-

ně nikoliv (provoz v  následujících dnech 

obnoven). Autobusová doprava přes Horo-

měřice kolabuje.

5. krizový štáb – 13:00

Hladina Vltavy se drží na  podobné úrovni 

jako ráno. Průjezd kolem Únětického potoka 

není možný, některé lokality jsou zaplaveny. 

Veřejné osvětlení v  noci nebude v  zaplave-

ných lokalitách fungovat. Protipovodňové 

pytle se průběžně plní a doplňují do ohrože-

ných lokalit. Nefungují závory u  železnice, 

lokality zajištěny MP. Bude posíleno odčer-

pávání ve Vltavské ulici a u zámečku, kde se 

průsaky zvyšují. S tím pomohou státní hasi-

či. Zvýšené odčerpávání probíhá i  v  areálu 

VUAB. Nemocnice je pořád plně funkční 

a plně funkční zůstane, pokud bude dodávka 

el. energie. 

6. krizový štáb – 21:00

Průtok dosáhl 3000 m3/s. Generální ředitel 

povodí prohlásil, že maximální průtok přes 

noc bude 3 300 m3/s. To znamená, že by hla-

dina měla ještě stoupnout přibližně o  půl 

metru. Další velká evakuace není nezbytná. 

Vzhledem k míře průsaků hrozí hráz u pří-
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vozu protržením. Jsou přijata maximální 

opatření. Vyhlásil jsem přísný zákaz vstupu 

do Vltavské ulice. Ve VUAB je zajištěna ne-

přetržitá pohotovost technika, aby v případě 

nouze ihned odpojil elektřinu v celém areálu 

včetně ČOV a  zámečku. Proběhla další dů-

razná výzva směrem k  VUAB na  přesnou 

evidenci osob v areálu. DH průběžně moni-

torují hladinu v  ulici Za  Potokem, kde 

ve  dvou domech odmítli lidé evakuaci. 

V  případě potřeby bude evakuace okamžitě 

a striktně nařízena. DH jsou připraveni záso-

bovat nemocnici (ač je nemocnice patřičně 

předzásobená) v případě zatopení přístupové 

cesty. Státní hasiči zajistí ještě záložní agregát 

do nemocnice. Veřejné osvětlení je vypnuto 

v  ulicích Riegrova, Za  Potokem, Vltavská, 

Rýznerova a ve VUAB. Komunikace s doda-

vatelem el. energie je nelehká, v  průběhu 

povodní se ale výrazně zlepšila.

Úterý 4. 6.

V průběhu noci hladina Vltavy dále stoupa-

la. Křižovatka u restaurace Tiché údolí byla 

zaplavena. Díky vstřícnosti majitele této re-

staurace byl možný průchod „suchou no-

hou“ do Tichého údolí přes její zahrádku.

7. krizový štáb – 7:00

Průtok dosáhl již 3200 m3/s. Později se uká-

zalo, že již v tuto chvíli Vltava kulminovala. 

Nadále probíhá odčerpávání ve Vltavské uli-

ci a u zámečku. Protipovodňová hráz pořád 

drží. Je nezbytné, aby bylo odlehčeno nátoku 

na  ČOV. Proto budou povoláni potápěči, 

kteří před povodňovou hrází do  zámečku 

uzavřou nátok z kanalizace. Na plnění proti-

povodňových pytlů jsou povoláni dobrovol-

níci. Zjištěno, že evidence osob v  areálu 

VUAB stále nefunguje, jak má. Jako předse-

da krizového štábu důrazně požaduji, aby 

toto do  10:00 fungovalo, jinak areál zcela 

uzavřu. Následně systém evidence začal fun-

govat. Stále probíhá monitoring hladiny Vl-

tavy ve všech zaplavených lokalitách. Prově-

řena bude výše skládkovného. MÚ je pověřen 

sháněním vysoušečů.

8. krizový štáb – 13:00

Průtok mírně klesl na  3120 m3/s. Hladiny 

na  horních tocích začínají klesat. Vltavská 

kaskáda by měla upouštět o 100 m3/s méně. 

Predikce však předpokládá, že hladina nebu-

de razantně klesat. Odpoledne dorazí dobro-

volní hasiči z  Nového Strašecí, kteří pomo-

hou s  odčerpáváním u  zámečku, protože se 

zde průsaky výrazně zvýšily (oblast rybníčku 

byla téměř zcela zaplavena, ve vodním příko-

pu byla již velká louže). Pokračuje intenzivní 

odčerpávání průsaků protipovodňové hráze. 

Nátok do ČOV byl za pomoci potápěčů uza-

vřen. TS ve spolupráci se Suchdolem zajistili 

zpevnění komunikace kolem Únětického po-

toka, takže je v případě nouze průjezdná. MP 

zajistila dodávky vody a léků v nedostupných 

oblastech. Husův sbor CČSH ve  spolupráci 

s městem zřídil materiální i  finanční sbírku 

pro postižené povodněmi.

9. krizový štáb – 21:00

Průtok klesl na 2740 m3/s. Z Nového Strašecí 

dorazí na pomoc i městští strážníci. Chodník 

u restaurace Tiché údolí je již opět průchozí. 

Hladiny průsaků díky intenzivnímu odčer-

pávání klesají. Týká se to ulice Vltavská 

a prostor zámečku. Hasiči zde budou nadále 

držet nepřetržitou službu. Policie ČR a měst-

ská policie zajišťuje zvýšenou hlídkovou čin-

nost v  postižených lokalitách. Nemocnice 

nabídla pomoc při očkování po záplavách. 

Středa 5. 6.

V  noci hladina Vltavy poklesla, proto byl 

v noci obnoven nátok kanalizace na ČOV

10. krizový štáb – 8:00

Průtok klesl na 2460 m3/s. Hladina již klesla 

do okolí Braunerova mlýna. Hladina průsa-

ků v hrázi výrazně klesla, ale stále se odčer-

pává. Vzhledem k  situaci jsem odvolal eva-

kuaci. MÚ zajistí čisticí prostředky, které 

budou poškozeným během dne distribuová-

ny. Hasiči a TS budou průběžně čistit komu-

nikace, kde již voda opadla. Kontaminované 

protipovodňové pytle budou zlikvidovány. 

Protipovodňová stěna může být odvezena 

(nosné konstrukce pro případ zvednutí hla-

diny budou ponechány). TS zajistí přistavo-

vání kontejnerů.

Evakuované, kteří se vrátili do svých domo-

vů, jsme během dne obešli, abychom zjistili 

jejich potřeby a požadavky na vysoušeče.

11. krizový štáb – 16:00

Průtok mírně klesl na 2400 m3/s. Ve Vltavské 

ulici bylo ukončeno odčerpávání, stačí kana-

lizace. V zámečku již stačí pouze jedno čer-

padlo. Začne odčerpávání zaplavených skle-

pů. Zahrádkářské kolonie v Žalově jsou stále 

pod vodou. Hasiči a TS průběžně čistí komu-

nikace. Park v  zámku byl znepřístupněn 

kvůli možnému pádu stromů. Nové Strašecí 

nám zapůjčilo 4 vysoušeče. ČOV částečně 

funguje na  manuální provoz. Trvá zvýšená 

hlídková činnost policie. Další vysoušeče 

zajištěny z Berouna.

Čtvrtek 6. 6.
12. krizový štáb – 8:00

Průtok klesl na 2170 m3/s. Hladina má nadá-

le pomalu klesat. V Braunerově mlýnu voda 

pomalu klesá, bylo otevřeno stavidlo. Hasiči 

budou odčerpávat případné laguny. 35 kusů 

vysoušečů dorazilo, tím by měly být pokryty 

potřeby po  povodních. Vysoušeče budou 

průběžně distribuovány tam, kde budou po-

třeba. TS sváží odpad. Úklid probíhá. Podá-

na informace o vakcinaci. 

13. krizový štáb – 17:00

Průtok klesl na  1840 m3/s a  hladina nadále 

pomalu klesá. Ruším III. stupeň povodňové 

aktivity – ohrožení a snižuji jej na II. POHO-

TOVOST. Pokyny pro asanaci a  dezinfekci 

studní budou zveřejněny. V Braunerově mlý-

nu je voda odčerpávána.

Dále již nezasedá krizový štáb, ale povodňo-

vá komise, protože byl zrušen krizový stav.

Pátek 7. 6. a následující 
víkend
Průtok klesl na 1 700 m3/s. Předpovědi počasí 

nejsou dobré. O víkendu má nadále pršet. Hrozí 

lokální povodně. Proto jsou všichni v maximál-

ní pohotovosti. V zahrádkářské kolonii v Žalově 

je velká laguna vody, kterou DH odčerpávají 

v průběhu pátku a po celý víkend. Vstup je zde 

umožněn jen na vlastní nebezpečí a v doprovo-

du hasičů. V Braunerově mlýně probíhá odčer-

pávání a zejména úklid. Laguna u lesní školky je 

také odčerpána. Probíhají úklidové práce. Dob-

rovolní hasiči a  strážníci z  Nového Strašecí 

v průběhu víkendu odjedou domů. V ČOV se 

nepodařilo obnovit automatický chod, přes ví-

kend bude chod zajištěn manuálně. Budeme se 

snažit uspíšit revizi přeložky směrem na Sedlec, 

který je ale stále pod vodou. Přes víkend probíhá 

důsledný monitoring srážek a průtoku a všichni 

jsou v pohotovosti.

Druhý týden (po povodni)

Průtok přes víkend klesl k hranici 1000 m3/s, 

což je i rozhraní mezi I. a II. stupněm povod-

ňové aktivity. Vzhledem k  situaci v  zahrád-

kářských koloniích a k hrozícím pádům stro-

mů je zachován II. stupeň pohotovosti. Vstup 

do  zahrádkářských kolonií v  Žalově je stále 

na vlastní nebezpečí. Byly zde ale přistaveny 

kontejnery na  odpad a  dovezeny čisticí pro-

středky. Většina postižených budov je již vy-

soušena. ČOV již plně funguje v automatizo-

vaném režimu. Pražská ČOV ještě není plně 

funkční. Bude zajištěna odpovídající vakcina-

ce. Poškození povodní budou znovu kontak-



továni a bude ověřeno, zda nepotřebují s ně-

čím pomoci. Všem dobrovolníkům, kteří se 

přihlásili, jsme se s díky ozvali. Ve středu je již 

průtok na úrovni 700 m3/s. Předpověď počasí 

je příznivá. V pátek klesá stupeň povodňové 

aktivity na  stupeň I  – bdělost. Přes víkend 

probíhají intenzivní úklidové práce v zahrád-

kářských koloniích se zapojením dobrovolní-

ků. Silnice do  Prahy přes Sedlec je otevřena 

v pondělí 17. 6. ve 4:00.

Lidská sounáležitost

V  průběhu povodní vznikla společná sbírka 

Církve československé husitské a města Roztoky 

pro postižené povodněmi. Kromě materiálních 

potřeb (především čistící prostředky), které se 

plně využily, jste štědře přispívali i  finančně. 

Celkem bylo v této sbírce vybráno 73.299,- Kč. 

Z  této částky bylo přispěno 40.000,- Kč lesní 

školce, které povodeň zničila maringotku, 

23.399,- Kč starším manželům Ptáčkovým, kte-

rým povodeň zaplavila přízemí a zničila vybave-

ní, a 20.000,- Kč zahrádkářské organizaci Rozto-

ky-Žalov, která byla celá zaplavená. Druhá sbírka 

byla uspořádána v Café del Rio, kde bylo vybrá-

no 11.164,- Kč pro rodinu samoživitelky z Řeže, 

jejichž dům byl zaplaven.

V neděli 23. 6. se uskutečnil benefiční kon-

cert Voda nás nezlomí. Celkový výtěžek akce 

byl 48.300,-Kč. Z  toho dostane Středočeské 

muzeum 32.200,- Kč jako symbolický pří-

spěvek na opravu Braunerova mlýna a atelié-

ru Zdenky Braunerové a Sbor dobrovolných 

hasičů Roztoky 16.100,- Kč jako poděkování.

Celkem se díky charitativním akcím vybralo 

neuvěřitelných 132.763,- Kč. Všem dárcům 

moc děkujeme. Je úžasné, že si pořád ještě 

umíme pomáhat.

Poděkování

Letošní povodně rozhodně nebyly tak ničivé 

jako ty v roce 2002. Na tom má podíl i spous-

ta lidí, kteří při povodni prokázali obrovské 

nasazení, za což jim z celého srdce, a věřím, 

že i za všechny Roztocké, moc děkuji. Děkuji 

zejména těmto lidem a organizacím:

Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky – René 

Šmíd st. (velitel zásahu), Pavel Janák, Jan Novák, 

David Jánský, Vlastimil Drchota, Petr Ambrož, 

Petr Vacek, David Hercjuk, Petr Šolín, Daniel 

Fiala, Lukáš Janák, Hana Tichá, Pavel Paluka, 

René Šmíd ml., Miloslav Vacek, Ladislav Říčka, 

Jan Čejka, Marek Velíšek, Tomáš Gorgoň; 

městská policie Roztoky – Petr Vevera, Ivo 

Šesták, Radek Vondra, Kamil Valeš, Tomáš 

Vyškovský, Danuše Hübnerová, Dušan Stovička, 

Pavel Aubrecht, Markéta Janoušková; městský 

úřad – Eva Maršíková, Eva Skalníková, Roman 

Jandík, Tomáš Tříska, Miroslava Kalinová, 

Milena Kocourková, Marie Šlancarová, Dita 

Walterová a  ostatní zaměstnanci; technické 

služby – Josef Sládek a ostatní pracovníci; státní 

hasiči – Milan Strádal, Petr Brožek, Vladimír 

Došek, Petr Šulc a ostatní hasiči; státní policie – 

npor. Maršálek, npor. Petřík a ostatní policisté; 

SČVK – Alexandr Mutňanský, Jaroslav Horváth 

a ostatní pracovníci; Středočeské muzeum – Petr 

Vágner, Zita Suchánková a ostatní zaměstnanci; 

RHG – Vladimír Matoušek st., Vladimír 

Matoušek ml., paní doktorka Svatoňová a vrchní 

sestra Sikelová a ostatní zaměstnanci; VUAB – 

Josef Šašek a ostatní pracovníci; školní kuchyni 

– Michaela Labutová a  paní kuchařky; Husův 

sbor CČSH – Jarmila Kučerová, Vlaďka Drdová; 

hotely Academic, Alexandra, penzion Veselá 

Milka; restaurace Tiché údolí a  Na  Vrškách, 

Únětický pivovar; společnost Lidl; sdružení RR 

– David Lomos a  ostatní členové sdružení; 

všichni dobrovolníci, ať už se jejich práce využilo, 

či nikoliv; a  všem ostatním, na  které jsem 

omylem zapomněl.

Speciálně děkuji dobrovolným hasičům, 

městské policii a starostovi z Nového Strašecí, 

kteří nám velmi pomohli.

Jan Jakob, starosta Roztok,

 předseda krizového štábu

Po 11 letech klidu velká voda v povodí Vlta-

vy opět udeřila. Mnozí z  nás, kteří zažili 

přírodní katastrofu v  roce 2002, si mysleli, 

že něco podobného je už nemůže potkat. 

Skutečně – pětisetletá voda jako v roce 2002 

naštěstí nepřišla, ale i  tak rozsah  zřejmě 

padesátileté povodně byl obrovský. Při kul-

minaci Vltavy 4. června 2013 ráno protéka-

lo korytem řeky v Klecanech asi 3 500 m3/s. 

Před jedenácti lety to bylo 5 000–5 500 m3/s. 

Běžný průtok je ovšem 150 m3 a  již při 

400  m3 se vyhlašuje 1. stupeň povodňové 

pohotovosti. 

Jak se shodují klimatologové, zřejmě skon-

čilo období povodňového klidu, které pa-

novalo prakticky celé 20. století (s  malou 

výjimkou v  letech 1917 a  1954 a  1997). 

Současná frekvence povodní se blíží 

19.  století, kdy mohutných povodní byla 

celá řada. Vlastně to začalo již gigantickou 

zimní (únorovou) povodní v  roce 1784, 

která způsobila obrovské materiální škody 

(včetně poškození Karlova mostu a roztoc-

kého zámku) i  četné ztráty na  životech. 

Tehdy šlo o kombinaci náhlé oblevy s tep-

lým deštěm.
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Malé povodňové zamyšlení

Povodeň, březen 1940

V pozadí Braunerův mlýn, vpravo dnes již neexistující Koruna

Foto: Vilém Pejřil
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V  19. století pak následovaly povodně v  le-

tech 1824 (červen), 1828, 1837 a  pak giga 

povodeň v  březnu 1845, která byla patrně 

historicky největší středoevropskou povodní 

(nemohutnější byla v  povodí Dunaje). Při 

všech škodách byla pro nás velmi užitečná, 

neboť měla zásadní  vliv při vyměřování výše 

náspu železniční trati z  Prahy do  Děčína 

dokončené v roce 1850. 

Následovaly povodně v  roce 1862, 1872, 

1876 a  pak ta nejslavnější, stoletá, počát-

kem září 1890. Braunerův mlýn byl zato-

pen až půl metru v prvním patře (tedy asi 

o  půl metru výše než letos). Povodňové 

století zakončila povodeň v roce 1896, kte-

rá však byla nejmohutnější v povodí Labe. 

Ve  20. století byly zaznamenány povodně 

v roce 1917, potom v březnu 1940 a v čer-

venci 1954. Jen odvarem povodňové kata-

strofy na  slovenském Žitném ostrově 

(s velkými ztrátami na životech) byla roz-

tocká povodeň v  roce 1965. Trochu nám 

Vltava zahrozila ještě v letech 1977 a 1981 

a  potom si trochu oddechla, aby naplno 

udeřila v  srpnu 2002 – a  nyní počátkem 

června 2013.

Velmi dramatický průběh měla povodeň 

počátkem července 1954, kdy pražskou aglo-

meraci od nejhoršího zachránila ještě nedo-

stavěná slapská přehrada s  dosud prázdnou 

nádrží. Nikdo tehdy nemohl s  určitostí tvr-

dit, že přehradní hráz, přes níž se valily prou-

dy vody jak v  Niagaře, tlak vody vydrží. 

V roce 2002 ani letos nás však vltavská kas-

káda neochránila. Více než dvacetiletou 

vodu není schopna zastavit. Tedy za  jistých 

okolností by mohla, ale – přehradní nádrže 

mají prioritně funkci rekreační a trochu také 

energetickou, nikoliv povodňově preventiv-

ní. Znamenalo by to totiž, že nejméně jedna 

z  přehrad by musela být stabilně vypuštěna 

na polovinu kapacity, a  to nejlépe Orlík. To 

by ovšem znamenalo velké ekonomické ztrá-

ty v cestovním ruchu, a proto raději riskuje-

me ekonomické ztráty daleko větší. 

Letošní povodeň opět zatopila znovu Brau-

nerův mlýn a  další sousední laboratoře 

Středočeského muzea, zastavila se doslova 

na  prahu atelieru Zdenky Braunerové. 

V 19.  století býval Malý mlýn, nyní nazý-

vaný Braunerův, pod vodou poměrně čas-

to. Nalezneme o  tom dostatek písemných 

dokladů, např. přímo v  korespondenci 

Zdenky Braunerové. Podezřívám trochu 

i  původního majitele mlynáře Láblera, že 

po  zkušenosti s  povodní v  roce 1845 rád 

mlýn prodal pražskému advokátovi a  po-

slanci Braunerovi neznalému místních po-

měrů. 

Je nutno počítat s  tím, že mlýn na  potoce 

na úrovni 20 leté vody bude skutečně občas 

zaplavován a zřejmě žádné technické zaříze-

ní (pokud se pohybujeme v reálných finanč-

ních částkách) tomu nemůže zabránit.

Zůstáva s podivem, že i sama Zdenka B. pod-

lehla kouzlu tohoto místa natolik, že si v tak 

rizikovém místě postavila atelier. Jakoby se 

utěšovala představou, že po  těch několika 

ničivých povodních již žádná nepřijde. Ne-

vím, jak se pak vyrovnala s  velkou vodou 

v roce 1917, která určitě také mlýn a atelier 

nevynechala. 

Podobné je to s  chatovou kolonií v  Žalově 

u zastávky (pod tratí). V roce 2002 prakticky 

zanikla, zůstaly jen základy. Přesto se lidé 

s  velkou vervou vrhli do  její obnovy, snad 

v blahé naději, že  řeka svou energii vyčerpa-

la v roce 2002 na desetiletí. To je pochopitel-

ně hluboký omyl. Berme proto letošní zápla-

vy jako poučení, jako takový výchovný 

pohlavek osudu. Další povodeň může být 

ještě daleko horší.

Stanislav Boloňský

Po  jedenácti letech jsme byli opět svědky po-

vodně ohromného rozsahu s ničivými následky.

Ta v r. 2002 v Praze, a tudíž i u nás v Rozto-

kách, byla označena jako voda pětisetletá, ta 

letošní jako padesátiletá. Zjednodušený /a tu-

díž nesprávný/ popis těchto povodní zní, že 

pětisetletá voda se vyskytuje jednou za 500 let 

a padesátiletá voda jednou za 50 let. Řada lidí 

si proto klade otázku, proč tyto dvě povodně 

s  relativně malou pravděpodobností výskytu 

jsou od  sebe vzdáleny pouhých jedenáct let. 

To souvisí s tím, že u přírodních jevů, jakými 

jsou srážky a na nich závislé odtoky, existuje 

jediná jistota, a to že jejich výskyt je naprosto 

nerovnoměrný. Jiná jistota neexistuje.

Protože patří k  lidské přirozenosti i  v  chaosu 

hledat nějaký řád, celé generace našich předků 

věnovali velkou pozornost průběhu počasí, po-

tažmo výskytu srážek, a jejich pozorování jsou 

zakomponována v celé řadě pranostik. Samotní 

jejich tvůrci si byli vědomi, že platnost formula-

cí má jen určitou pravděpodobnost. S výskytem 

nadměrných srážek souvisí i výskyt povodní.

Zátopovým oblastem se naši dávní předkové 

vyhýbali, svoje aktivity umísťovali v  drtivé 

většině případů do uctivé vzdálenosti od vod-

ních živlů. Ve  starých kronikách je možno 

nacházet zprávy, že největší škody při povod-

ních vykazovaly vodní mlýny, hamry, lávky či 

louky. Časem však tato přirozená ostražitost 

daná právě nerovnoměrností výskytu povod-

ní silně opadla. Technický pokrok, stabilizace 

koryt vodních toků a také lidská pýcha vyko-

naly rovněž své. A následky čas od času v růz-

né formě pociťujeme takřka všichni.

Postupem času se do popředí dostávala otáz-

ka ochrany různých výtvorů lidské činnosti, 

které byly povodněmi ohrožovány. Snaha 

o objektivnost v této problematice vyžadova-

la vědecký přístup odborníků – hydrologů. 

Na  konkrétních zájmových místech započít 

se soustavným měřením vodních stavů hla-

din toků, z  nich počítat průtoky a  z  takto 

vytvořených ucelených řad pozorování po-

mocí matematických metod určit pravděpo-

dobnost výskytu jednotlivých průtoků. Takže 

například, desetiletá voda je kulminační prů-

tok dosažený při nejvyšším vodním stavu, 

který je dosažen nebo překročen jednou 

za 10 let v dlouhodobém průměru, přesněji 

/a správně/ desetkrát za dobu 100 let. Důle-

žité je právě to "v dlouhodobém průměru".

V Praze se například výskyt velkých povodní 

během 19. století a 20. století velmi lišil.

Zejména druhá polovina onoho minulého 

století – podstatně nižší výskyt povodní 

a přehrady na Vltavě přinesly i pro některé 

odborníky a zejména pro laickou veřejnost 

přesvědčení, že Praha i další lokality pod ní 

jsou bezpečně ochráněny. Z výše uvedeného 

se nemůžeme podivovat, že během jedenác-

ti let se objevily dvě tak velké povodně. 

Z dlouhodobého hlediska to je normální.

Můžeme to chápat jen jako trpkou skuteč-

nost, že i  další může přijít kdykoliv. Vodní 

živel je neustále nutno brát vážně. To by mělo 

být opět zcela vážným varováním pro ty, 

kteří se před jedenácti lety rozhodovali a roz-

hodli se špatně. Řada postižených – občanů, 

ale i  celých lokalit neučinila opatření žádná 

nebo jen polovičatá.

Praha a řada dalších našich měst, jakož i řada 

měst sousedních zemí, investovaly do ochra-

ny pomocí mobilních hrází, které se ukázaly 

jako vysoce účinné. Účinkují však podle hesla: 

"Pošli to dál." Mezi ty "obdarované" patří 

i naše Roztoky. Další úvahy by však mohly být 

bez seriózních podkladů považovány jen 

za neuvážené spekulace.

Doufejme tedy, že další povodeň je v nedo-

hlednu, ale buďme ostražití.

Ing. Jan Beran, 

člen komise ŽP

K letošní povodni
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Pohled ze Řivnáče na zatopenou zahrádkářskou kolonii v Řeži a v Žalově.  Foto: Eva Jirková

Protipovodňová zábrana do zámečku. Foto: Tomáš Weber

Odčerpávání vody v ulici Vltavská. Foto: Jaroslava Weberová

Dolní Roztoky se zaplavují. Foto: Pavel Brokl

Příprava hasičů. Foto: Eva Jirková
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Pomoc hasiče v Tichém údolí. Foto: Pavel Brokl

Ulice Za Potokem. Foto: Jaroslava Weberová Parkoviště před zámkem. Foto: Jaroslava Weberová

Zatopená cesta od Plavidla. Foto: Jaroslava Weberová
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Braunerův mlýn. Foto: Eva Jirková

Uvolňování kanalizační výpusti. Foto: Roman Jandík

Vodní tvrz. Foto: Roman Jandík

Zaplavená zahrada zámečku. Foto: Roman Jandík

Plavební komora v době maximálního stavu vody. Zdroj: www.roztoky.com
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Ulice Roztocká. Foto: Tomáš Weber

Ulice Podbabská. Foto: Tomáš Weber

Zaplavená cesta k přívozu. Foto: Jaroslava Weberová

Ulice Roztocká – voda na ústupu. Foto: Tomáš Weber



• Jak jste se dostal k cyklistice?

Dělám to od  té doby, co umím chodit. Jak-

mile jsem zjistil, že je jízda na kole rychlejší 

než chůze (směje se). Po čase mě začalo ba-

vit, že si kolo umím sám opravit, tak mě to 

začalo prostě fascinovat. Dokonce nejen 

opravy, ale také možnost vyrobit si vlastní 

kolo podle sebe. Právě ta kola, na nichž dě-

lám rekordy, si dělám sám.

• Dobře, ale jak a  kdy cyklistu napadne 

dělat zvláštní rekordy zrovna na  vysokém 

kole?

V  osmdesátých letech ještě za  bolševika 

jsem normálně závodil v silniční cyklistice, 

ale pak po  roce 1990 se atmosféra hodně 

změnila. Každý chtěl mít co nejdražší kolo 

a  součástky. Dříve to fungovalo více jako 

parta, lidé byli víc natěšení a měli radost, 

že třeba sehnali tenhle díl, tamten díl, po-

máhali si. Proto jsem se pustil do vysokých 

kol s předpokladem, že tam budou jiní lidé. 

A  opravdu jsou víc družnější, upřímnější, 

je to jedna velká rodina, je tam pohoda. 

A  protože jsem sportovec, tak jsem tam 

začal jezdit tyto šílené rekordy. Zkouším si, 

co ještě nikdo neokusil. Mě to hodně moti-

vuje do  života, člověk má cíl, žene ho to 

dopředu, nesedí někde doma u  televize, 

nehoní se jen za prací a penězi. Je to obrov-

ský relax, byť samozřejmě čím jsem starší, 

tím je to těžší. Jsem zámečník, živím se 

rukama, takže po  fyzické práci sednout 

večer ještě na kolo je docela dřina. Ale za-

tím mě to pořád baví.

• Jak rychle na tom kostitřasu vlastně jez-

díte?

Pozor, je to vysoké kolo, to je přesný název. 

Lidé si to zaměňují s  kostitřasem. Sice se 

na  tom také pěkně klepu, ale kostitřas je 

loukoťové kolo bez pedálů, vlastně taková 

koloběžka na  velkých kolech. Co se týče 

rychlosti, jezdím tak dvacítkou, pětadva-

cítkou v průměru. Takže když jedu na  sil-

nici a potkám se s nějakým turistou, ten mi 

nestačí, možná jen z  kopce. Vysoké kolo 

nemá brzdu, brzdíte protipohybem do  pe-

dálu, kdy pomaličku zpomalujete. Cesta 

z kopce je proto těžší než do kopce. Přirov-

návám to k lodi, která také brzdí, než úpl-

ně zastaví. Proto na  křižovatkách musím 

hodně předvídat.

• Dosud jste dělal spíš nonstop rekordy 

bez sesednutí s cílem ujet co nejvíc kilo-

metrů. Proč teď zkoušíte osmačtyřicet 

hodin?

Já už jsem o  tom přemýšlel dva roky. Tré-

nuji, přemýšlím a  až letos jsem si řekl – 

dobrý, už máš natrénováno, srovnal jsem si 

to v  hlavě. Ještě to nikdo nejel, takže tam 

bude na  pravidla dohlížet pelhřimovská 

Agentura Dobrý den, aby jízda mohla být 

oficiálně zapsána do  Guinnessovy knihy 

rekordů. Bude to uděláno jednoduše tak, 

abych za osmačtyřicet hodin ujel co největ-

ší vzdálenost. Když bych najel 700 až 

750 kilometrů, tak bych byl spokojený. Můj 

plán je slézat ze sedla po čtyřech pěti hodi-

nách, minutku dvě se občerstvit, protáh-

nout se – a  zase nasednout. Samozřejmě 

mým snem by bylo vyjet z  Roztok a  jet 

třeba do  Ostravy, ale je to nereálné kvůli 

provozu i  terénu. Potřebuji spíš rovinu 

a  minimální provoz, proto jezdím kolem 

Chlumína na  Mělnicku. Budu mít připra-

vená dvě kola, u  nichž laik nepozná, že 

jsou rozdílná. Ale na každém je trochu jiný 

posed, takže tělo je trochu jinak zkroucený, 

a tím namáháte jiné části.

• Jak často trénujete?

Ob den. Přes týden jezdím na  silničním 

nebo horském kole, o víkendu pak na vyso-

kém. K jízdě na vysokém kole jsou potřeba 

přece jen lepší silnice, které tady v  Rozto-

kách zrovna nemáme. Zkušenost je taková, 

že první sedm osm hodin jedu v  obrovské 

euforii. Velká krize přijde po nějakých de-

vatenácti hodinách, kdy má člověk pocit, že 

je úplně vysátý. Zajímavé ještě je, že když 

jsem žádal o povolení k průjezdu, tak reak-

ce na  úřadech byly různé – někdo tomu 

tleská, někomu spadne čelist a  mají mě 

za blázna.

Václav Dolejší
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Chci na vysokém kole další rekord, chystá se Vidim

Dosavadní rekordy Vladimíra Vidima

2000 nonstop na vysokém kole 336 km

2001 nonstop na vysokém kole 406 km

2004 nonstop na silničním kole 702 km

2006
vytrvalostní jízda 

na jednokolce
214 km

Vladimíra Vidií,ma, majitele malého zámečnictví v Roztokách, možná znáte také jako opraváře jízdních kol. Je to tentýž muž, který 

propadl lásce k historickým vysokým kolům. Teď už měsíc vůbec nejí maso, aby nezatěžoval organismus. Už se plně soustředí na svůj 

pátý neobvyklý rekord – jízdu na vysokém kole po dobu 48 hodin. Startuje 19. července v Roztokách na Tyršově náměstí, pak bude 

dva dny a dvě noci kroužit kolem Chlumína. V neděli 21. července plánuje ukončit rekord v Únětickém pivovaru, který je jedním 

z hlavních sponzorů. "V pivovaru bude po dojezdu oslava," říká Vidim.

Foto: cyklovidim.cz
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19. - 21. 7. 2013
 Program

19.7. 2013 Roztoky
15:00 - začátek doprovodného programu Roztoky, Tyršovo náměstí

 živá muzika, stánek Únětického pivovaru
17:00 - start rekordu (výstřelem odstartuje únětický sládek)

 
20. 7. 2013 Chlumín

DEPO - Hospoda na hřišti, pouť a večerní zábava, stánek Únětického pivovaru
 

21. 7. 2013 Únětice
15:00 Únětický pivovar, živá muzika a zábava, příjezd rekordmana

 
Kontakt: Vladimír Vidim 606 728 287

WWW.CYKLOVIDIM.CZ 

Vytvoření nového rekordu o který se ještě nikdo nepokusil
JÍZDA NA VYSOKÉM KOLE PO DOBU 48 HODIN

za účasti komisařů Agentury Dobrý den, televize, novinářů a fanoušků

48 HODIN NA VYSOKÉM KOLE

Veslo_2013_A4.indd   1 22.5.2013   9:38:30



V roce 1997 otiskl časopis Speleo (č. 24) člá-

nek z pera J. Bayera o podzemních chodbách 

na  Levém Hradci a  v  jeho okolí (http://old.

speleo.cz/soubory/speleo/sp24/levyhradec.htm). 

Jeho obsahem byl souhrn údajných podzem-

ních chodeb v okolí této raně středověké pa-

mátky založený na informacích od pamětníků 

či kronik, nikoli na  terénním pozorování 

a znalosti výsledků archeologických výzkumů. 

Pokusím se tedy tyto informace uvést na pra-

vou míru. 

V  první části se věnujme samotné akropoli 

levohradeckého hradiště, která v článku tvoří 

jednu část pojednání. 

"Podzemní chodby byly užívány ještě ve třiceti-

leté válce. Zachránili se v nich mnozí obyvatelé 

i kozy, které živily svým mlékem kojence. Proto 

byly také lidově zvány Kozí díry"...

"V severním sousedství základů knížecího pa-

láce, památkově respektovaných zřízením ur-

nového háje na  novém hřbitově, je zasypaná 

chodba. V r. 1940 propadla se rakev roztockého 

občana Suchého po  pohřbu do  této chodby, 

dlouhé cca 20 m a končící závalem, přes 1,5 m 

vysoké, 0,7 m široké, v bocích s otisky špičáku 

v jílovitě písčitém svažujícím se terénu, směřu-

jící do  zahrady k  opevněnému valu Vikouši. 

Druhá chodba se nachází na starém hřbitově, 

v blízkosti jz. strany kostela sv. Klimenta, smě-

řuje od něj k vedlejšímu nálezu rozsáhlého po-

peliště o výšce 0,7 m původní patrové budovy 

roubeného knížecího paláce. Je dlouhá několik 

desítek metrů a u kostela a paláce sesuta. Byla 

objevena v min. stol. při výkopu hrobky prvého 

starosty spojených obcí Roztok a Žalova, mly-

náře z čp. 5 (později Braunerova mlýna) Jana 

Bartoloměje Lablera, jehož náhrobní mramo-

rová deska je zachována na  dnešním hrobě 

MUDr.  Josefa Švejcara a  jeho rodiny. Třetí 

chodba se nachází pod starým a novým hřbito-

vem v hloubce 3 až 10 m, směřuje od kostela 

k  buližníkovému skalisku na  severní straně 

horní části příkré stráně svažující se k železnič-

ní trati a Vltavě. V puklinové jeskyňce uvedené-

ho skaliska je dnes zasypaný přístup do chodby 

dlouhé asi 70 m, která je na konci zasutá pro-

padlými hroby starého hřbitova."

Prvním místem zmíněným v textu jsou Kozí 

díry. Jejich existenci do  literatury uvádí již 

páter V. Krolmus, amatérský archeolog a vlas-

tivědec. V Roztokách a Žalově prokopal okolo 

poloviny 19. století několik archeologických 

nalezišť, dále však sbíral i  cenné informace 

vlastivědného rázu. Jednou takovou byla 

zmínka o Kozích dírách nacházejících se pod 

akropolí levohradeckého hradiště, lépe řečeno 

v  horní části svahu spadajícího k  Vltavě. 

Na  rozdíl od  jiných lokalit v  okolí Roztok, 

dnes většinou zničených těžbou kamene, Kozí 

díry existují a  jsou volně přístupné, ačkoliv 

o nich mnozí roztočtí obyvatelé nemají tušení. 

Jedná se o  puklinami prostoupený nevelký 

přirozený výchoz skály, díky hustému porostu 

ukrytý návštěvníkům hradiště i těm, kteří ces-

tují po břehu řeky. Největší puklina nebo lépe 

jeskyně je přístupná nízkým půlkruhovým 

vstupem, za kterým se otvírá zhruba trojúhel-

níkovitý prostor, kde se průměrně vysoký člověk 

může postavit. V případě nouze se do  jeskyně 

dokáže vměstnat několik osob. Ohledáním stěn 

nebyly zjištěny žádné nápisy nebo obrázky upo-

mínající na minulé návštěvníky, dno jeskyně je 

prosté případných sedimentů, ve kterých by bylo 

možné nalézt případné archeologické doklady 

přítomnosti člověka v blízké i vzdálené době (dle 

průzkumu Malých objevitelů z Lexiku se v jes-

kyni nacházely pouze dvě rezavé kramle, prav-

děpodobně odrážející snahu o zútulnění prosto-

ru dětmi před zhruba 15 lety). Například 

v  nedaleké jeskyni Drábovna pod Větrušicemi 

(http://www.vetrusice.cz/project/article.php?id=620) 

byla zaznamenána přítomnost lidu knovízské 

kultury z mladší doby bronzové. Ačkoliv z naší 

jeskyně podobné nálezy nepochází, je velmi 

pravděpodobné, že vzhledem k poloze při akro-

poli hradiště, osídlené od mladší doby kamenné, 

sem naši předkové běžně chodili při hrách nebo 

pasení ovcí či koz.

Po přečtení textu J. Bayera je jasné, že se jedná 

o tutéž puklinovou jeskyňku zmíněnou u třetí 

podzemní chodby. Informace o  této chodbě 

však není založena na pravdě. V jeskyňce žád-

né zasypané pokračování není a není ani prav-

děpodobné, že by existovala chodba ražená 

v tomto skalním podloží (nacházející se v uve-

dené hloubce pod povrchem akropole hradiš-

tě), tvořeném velmi tvrdým silicitem (buližní-

kem) starohorního stáří, vypreparovaným 

například v nedalekých Kozích hřbetech nebo 

tvořící sousední Řivnáč. Pokud tedy nemáme 

dostatečně odolné nářadí nebo pádný důvod, je 

lepší se takovéto hornině vyhnout. 

Zato první dvě chodby mají svůj pravdivý zá-

klad, ačkoliv se jedná spíše o tzv. lochy a sklíp-

ky z období středověku a novověku, které byly 

součástí obytné zástavby hradiště po skončení 

jeho funkce jako opevněného raně středově-

kého sídla.

V  roce 1940 se opravdu nalezla podzemní 

prostora, z jiného pramene (hlášení pracovní-

ka Archeologického ústavu A. Knora) se do-

zvíme, že při kopání hrobu na novém hřbitově 

severozápadně od  kostela byla objevena 

"chodbová prostora" původně (bez zásypu) 

kolem 2 m vysoká, odhadem cca 3 m široká 

a 6–8 m dlouhá. Nacházela se v hloubce cca 

150–180 cm. Je zvláštní, že ani jedna zpráva 

neuvádí informaci o existenci nějakého vstu-

pu do  této prostory, její interpretaci jako 

podzemní chodbu můžeme odmítnout. Jak už 

bylo napsáno, na severním okraji vystupovalo 

k povrchu skalnaté podloží, na ostatních mís-

tech se nad ním nachází ještě vrstva písků 

a  štěrkopísků, v  jihozápadní části dosahující 

až téměř pětimetrové mocnosti. Její pevnost 

umožňovala lokální zahloubení sklepů a sute-

rénů domů zmíněné mladší zástavby hradiště. 

První zprávy o  nich podává v  roce 1855 V. 

Krolmus, který popisuje sklep s  kamennými 

futry a  železnými dveřmi objevený v  první 

polovině 19. století při kopání základů domu 

čp. 13 (p.  Včelička, později pí  Laštovková). 

V  jihozápadní části akropole byl v  letech 

1947–9 nalezen další novověký sklípek. Ar-

cheolog Ivan Borkovský popisuje na akropoli 

několik pozůstatků zděných dvorců situova-

ných východně od  kostela, jejichž součástí 

byly i  sklípky, některé postavené z  kamene. 

Geologická situace propustné písčité vrstvy 

nad nepropustnou skálou ovšem může způso-

bovat tvoření dutin vymílaných vsakující se 

nebo zatékající vodou. Taková situace mohla 

nastat v  případě starého hřbitova, kde tímto 

způsobem mohly v průběhu věků vzniknout 

nejrůznější dutiny. To by mohl být i  případ 

Bayerem zmíněné druhé chodby, která by ji-

nak neměla své opodstatnění (spojnice dvou 

sousedních budov, u nichž navíc nebyl výzku-

mem zjištěn žádný vstup do  podzemí), ale 

navíc by byla z důvodů kontinuálního pohřbí-

vání průchodem skrz hroby víceméně neu-

skutečnitelná. 

Mgr. Petr Nový, archeolog 
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Cosi jsem hledal ve  svém archivu a  náhle 

na  mě vykoukla stará červená obálka 

od fotopapírů nadepsaná "Miroslav Horní-

ček 1973" obsahující fotografie z jeho Ho-

vorů H v  roztockém kině. Nepamatuji si 

bohužel již jejich přesnější časové určení 

a  žádný záznam jsem nenalezl ani v  naší 

kronice. Ale jinak si poměrně dobře 

na tento pořad, od něhož nás dělí již 40 let, 

vzpomínám. 

Hovory H byly populární televizní pořady 

Miroslava Horníčka, dnešní mluvou by-

chom je označili za  "talk show" či divadlo 

jednoho herce. Miroslav Horníček před te-

levizními kamerami odpovídal, s  šarmem 

jemu vlastním, na zaslané i v průběhu natá-

čení doručené dotazy diváků (tehdy se ov-

šem zásadně točilo na záznam). Nezbytnou 

rekvizitou mu byla sedmička červeného 

vína, které během pořadu spíše symbolicky 

konzumoval. Přitom vím, že pil raději víno 

bílé, ale z  hlediska tehdy ještě černobílého 

televizního obrazu bylo červené víno přija-

telnější. On sám na otázku diváka, proč pije 

zrovna červené, a nikoliv bílé, odpověděl, že 

v  případě červeného má alespoň jistotu 

v tom, že v něm z vína něco zůstalo. 

Hovory H byly tak trochu "dítětem Pražského 

jara", politického uvolnění na  konci šedesá-

tých let. Na  jaře 1968 padla cenzura, takže 

i státní televize šla do rizika, že velmi populár-

ní a mimořádně všestranný umělec Miroslav 

Horníček na  kameru improvizovaně utrousí 

něco, co nebude úplně "v  linii". Hovory H 

přežily ruskou okupaci i pád dubčekova reži-

mu a ještě počátkem 70. let dožívaly na našich 

obrazovkách. Jak se postupně přitahovaly 

šrouby tzv. normalizace, byl to konec i tohoto 

oblíbeného  pořadu a za čas na řadu let zmizel 

z  obrazovek i  sám Horníček. Hovory H se 

v  Roztokách uskutečnily již v  době, kdy se 

v televizi nevysílaly. Byla to akce, kterou, my-

slím, inicioval tehdejší ředitel Středočeského 

muzea Jiří Bayer. V  nedalekém Trojanově 

mlýně se totiž v  předchozích letech natáčel 

jeden z nejzdařilejších českých televizních se-

riálů "Byli jednou dva písaři", který byl herec-

kým koncertem Miroslava Horníčka a  Jiřího 

Sováka pod režijním vedením Jána Roháče. 

A právě souvislost Trojanova mlýna a Roztok 

(i  když mlýn patří katastrálně do  Suchdola) 

byla záminkou k této události. Přitom neschá-

zelo mnoho a seriál nebyl dokončen, protože 

uprostřed jeho natáčení postihla M. Horníčka 

osobní tragédie, když se zde v  potoce utopil 

(v důsledku epileptického záchvatu) jeho syn. 

Bylo obdivuhodné, že se dokázal s touto těž-

kou ranou osudu  vyrovnat a komediální (!) 

seriál dokončit.   

Ale zpět k roztockému pořadu. Kino, s kapa-

citou 300 míst, bylo zcela zaplněno, na scéně 

bylo šílené koženkové křeslo a  sektorový 

konferenční stolek s  lahvinkou Egri bikave-

ru. Otázky se točily pochopitelně zejména 

kolem natáčení seriálu, ale i dalších roztoc-

kých reálií. Ukázalo se, že M. Horníček dob-

ře zná osobnost Zdenky Braunerové, a proto 

jsem mu také (z podnětu svého šéfa J. Bay-

era) vyrobil velkou zvětšeninu jejího portré-

tu v klobouku a s paletou, který jsem nedáv-

no před tím získal od "staré paní Braunerové" 

(manželky synovce Zd. Braunerové), jež teh-

dy ještě bydlela ve  mlýně. Tento dárek 

M. Horníček velmi ocenil a měl obraz poslé-

ze pověšený ve své chalupě.

Myslím, že může být malé připomenutí 

tohoto úspěšného pořadu a  všestranného 

talentu M. Horníčka pro čtenáře Odrazu 

zajímavé.

Stanislav Boloňský

Hovory H v Roztokách

Praha-Suchdol "Trojanův mlýn"

Miroslav Horníček

Foto: St. Boloňský

Foto: St. BoloňskýFoto: St. Boloňský



Vize a odvaha

Vít Calta v minulém Odrazu uveřejnil člá-

nek, ve kterém vysvětluje, jak se dotují au-

tobusy a proč bychom na ně měli přispívat 

1,3  mil. Kč ročně z  našich peněz. Ačkoliv 

s  Vítkem ne vždycky souhlasím, jeho 

schopnosti psát věcně a pracovat s fakty si 

vážím. Nic na tom nemění, že podle disku-

se na  webu Roztoky.com výpočet, který 

v článku uvedl, tak úplně nesedí (pozn red.: 

viz článek Omluva). O to ale nejde, debatu 

o nákladech na kilometr, vytíženosti auto-

busů atd. mám za nepodstatnou.

Doprava je produkt jako každý jiný. Stejně 

jako bychom považovali za  zcela absurdní, 

aby orgány města rozhodovaly, kolik se má 

upéct rohlíků a za kolik je pak prodávat, ne-

existuje nejmenší důvod, proč by měly kafrat 

do  dopravy. Kdyby Vítek Calta napsal svůj 

článek někdy v  70. letech a  místo autobusů 

pojednával o letadlech, mohl by ho otisknout 

bez větších změn. V  té době bylo totiž toto 

odvětví v USA detailně regulováno, v západ-

ní Evropě jej ovládaly (polo)státní monopoly 

pobírající mamutí dotace a  veřejnost byla 

masírována nutností takový stav udržet, aby 

byla zachována síť linek a  dostupnost lete-

nek. Nic nepomáhalo; ztráty v odvětví narůs-

taly úměrně klesající efektivitě. Zlom přines-

la až rozsáhlá liberalizace, která vpustila 

na trh privátní dravce s jediným cílem: vydě-

lat. Strůjci liberalizace letectví museli dispo-

novat jasnou vizí a značnou politickou odva-

hou, protože nepochybně čelili kníkání 

odborářů, tlaku lobbyistů a  obavám veřej-

nosti, že se letenky stanou nedostupnými 

a bude docházet k rušení linek. Dnes je mů-

žeme velebit, neboť létáme levněji a více než 

kdy předtím.

Letadlo vydělává jenom, pokud v něm sedí 

pasažéři. Proto dnešní aerolinky kompliko-

vaně plánují lety, jejich návaznosti a výmě-

ny posádek, aby byly stroje pokud možno 

neustále v permanenci. Naproti tomu auto-

bus, který hnije na  konečné na  Levém 

Hradci, nevydělává v  tu chvíli ani korunu. 

Aerolinky se také naučily prodávat letenky 

tak, aby byla letadla co nejplnější. Cena na-

bízených letenek se v  čase mění, některé 

firmy dokonce provádějí cosi na  způsob 

kontinuální aukce. Je nějaký důvod pro fix-

ní cenu jízdenek v  autobusu? Proč by ne-

mohla cena na vytížených linkách růst a ge-

nerovat profit, zatímco méně vytížené spoje 

by jezdily téměř zadarmo a  lákaly tak 

na cenu citlivější a časově flexibilnější pasa-

žéry? Že (pří)městská doprava není totéž co 

letectví? Před pár lety se mi moc líbilo wa-

shingtonské metro, kde se jízdné vypočítá-

valo automaticky individuálně podle vzdá-

lenosti nástupní a výstupní stanice. Ostatně, 

úspěšný provozovatel žlutých autobusů svůj 

obchodní model také nevymyslel. Okopíro-

val jej od  svých západních kolegů, kteří se 

inspirovali právě u  aerolinek. Cokoliv je 

možné, i když si to třeba momentálně nedo-

vedeme představit. Každopádně není jediný 

důvod, proč by jakákoliv lidmi poptávaná 

služba neměla být rentabilní sama o  sobě, 

bez dotací, bez vměšování politiků či úřed-

níků.

Na otázku „Proč to tedy takto nefunguje?“ 

je snadná odpověď: Dejte eráru do  spárů 

prosperující business a můžete vzít jed, že 

ten jej nejdříve přivede zu grunt a vzápětí 

začne dotovat. Veřejná doprava je přeregu-

lovaným odvětvím. Pokud by tam člověk 

viděl obchodní příležitost, nemůže prostě 

jít, pořídit autobus a  začít vozit lidi třeba 

jen ve špičce za nižší jízdné, neboť stát vy-

dává licence a vytváří a chrání lokální do-

pravní monopoly. Konkurovat jim nelze 

s  odůvodněním, že čerpají dotace jízdné-

ho! Výhodné je to ale především pro ty, 

kteří o  olbřímím balíku peněz rozhodují, 

a pro spřátelené partičky, ne už pro pasažé-

ry či daňové poplatníky. Socialisté barvy 

zelené zase rádi straší, že bez dotací veřej-

né dopravy se pro samé auto ani nevejde-

me do  měst. Kauzalita je přitom opačná: 

nezanedbatelná část lidí veřejnou dopravu 

použije jedině, pokud jezdit autem nebude 

efektivní a cena jízdenky je pro ně podruž-

ná. Sám patřím k  těm, které k  využívání 

veřejné dopravy přimělo až zahuštění 

pražského provozu do takové míry, že do-

stat se do centra trvá desítky minut a není 

tam kde zaparkovat.

Kardinální otázkou podle mě není, jak vy-

ladit parametry vadného systému dopravy, 

ale jak jej nahradit takovým, kde nebude 

pro politické a úřední zásahy a z nich vy-

plývající korupci prostor, jakkoliv je ne-

snadné měnit věc, na které má zájem příliš 

mnoho lidí s příliš dlouhými prsty. Politi-

ků, kteří dokáží myslet jen v  hranicích 

systému, jak je momentálně nastaven, 

máme spoustu. Učebnice dějepisu ale plní-

vají tací, kteří mají jasno, jak by věci fun-

govat měly bez ohledu, že se „to“ vždycky 

dělalo jinak. Lidé s vizí a odvahou.

Tomáš Šalamon

V  19.  století se Londýn proslavil na  celém 

světě Sherwoodským lesem. Toto místo bylo 

tak proslulé kriminalitou, že do  této oblasti 

se v  noci neodvážili ani nejodvážnější poli-

cajti. Dočíst se o  tomto památném místě se 

můžeme   v  mnoha detektivních románech. 

V druhé polovině 20.  století se tento skvost 

dostal až k nám do Roztok. Samozřejmě, že 

ne v tak mohutné rozloze a takové brutalitě. 

Byla to taková oáza – místo zarostlé náleto-

vou dřevinou – uprostřed města a  sloužila 

spíše k  hnízdění různých druhů ptactva, 

hmyzu a zvěřiny. Osobně jsem zde viděl ba-

žanta i  zajíce (čtyřnohého). Dále sloužila 

jako dočasná noclehárna unavených hostů 

blízké osvěžovny a v neposlední řadě k „od-

skakování“ kočovných umělců, kteří zde 

zrovna vystupovali. Tento „Roztocký Sher-

wood“ se nacházel uprostřed města – pro 

mladší obyvatele Roztok – v  místech, kde 

dnes sídlí Komerční banka. Výstavbou byto-

vého domu tento roztocký skvost zmizel.

Díky benevolenci   odboru životního pro-

středí města a  nečinnosti firmy EKOSPOL 

nám vyrůstá nový Roztocký Sherwood. 

Bude mnohem větší a  jistě krásnější. Je 

ohraničen ulicemi Obránců míru, Felklova   

24

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Omluva

Tak se nám zase vrátil

V  minulém čísle vyšel můj 

článek „Jak se dotují auto-

busy?“. Při výpočtech zde 

uvedených jsem vycházel ze 

špatných podkladů. Celko-

vá délka linky 340 je ve sku-

tečnosti 10  km, náklady na  jízdu jednoho 

spoje jsou tedy cca 400,- Kč. Zaplatilo by jej 

tedy cca 16 cestujících, kteří by si zakoupili 

jízdenku za 24,- Kč a cestovali výhradně tím-

to spojem. Po  našem území jezdí autobusy 

6 km, jeden spoj tedy ujede ročně 2 190 km. 

Platíme si tedy z městského rozpočtu denně 

cca 15  spojů. Zbytek platí kraj či jsou kryty 

z  tržeb dopravců. Ostatní údaje jsou v mém 

článku uvedeny správně. Za  výše uvedené 

chyby se moc omlouvám.

Vít Calta
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a Najdrova... Počítám, že do dvou let bude-

me na  tento skvost patřičně hrdí a   že se 

dostane do  bedekru Středočeského kraje 

hned za  Levý Hradec a  Středočeské muze-

um. Je třeba zdůraznit, že tento unikátní 

„lesopark“ vzniká bez finančních nákladů 

města, dotací kraje, ministerstva a EU. Tak 

se vážení buduje! Tak se má šetřit!!!

A  teď vážně. Myslíte si, že odbor životního 

prostředí nemá co zasahovat do  soukromého 

vlastnictví občanů a  organizací? Má, a  to ze 

zákona. A  když nekoná, tak porušuje zákon! 

Občas koná, a  to proti zdravému rozumu. 

 Jeden příklad zásahu odboru životního pro-

středí: místní organizace Sokol na  svém po-

zemku likvidovala náletové dřeviny – což měla 

udělat již dříve – a odbor za tento zločin vymě-

řil sokolům velmi vysokou pokutu. Čili konal.

Tak se potvrdila stará poučka „Před záko-

nem jsme si všichni rovni. Ale někteří jsou 

si rovnější.“

Tak vážení.

Ivan Kašpar

Rád bych touto formou in-

formoval obyvatele Roz-

tok o  stavu projektu re-

konstrukce průtahu naším 

městem. I  když byly nej-

větší výmoly po zimě opra-

veny, neodpovídá komunikace podle mého 

názoru v  některých úsecích standardům 

21. století.

Na  rekonstrukci silnic II/242, III/2421, 

III/2422 včetně přeložek inženýrských sítí 

existuje od prosince roku 2009 projekt, který 

nechal vypracovat krajský úřad. Jedná se 

o  úsek od  odbočky na  Únětice skrze celé 

město až ke křižovatce u Tichého údolí, kde 

se napojuje na  novou komunikaci vedoucí 

na Prahu. Navíc je součástí projektu oprava 

ulice Přemyslovská (III/2422) až k  zastávce 

autobusu Levý Hradec. Nikdo, myslím, ne-

může pochybovat, že silnice je v  některých 

úsecích takřka v havarijním stavu.

Bohužel v  roce 2011 projekt ustrnul na  ne-

souhlasu majitelů okolních pozemků, které 

jsou v projektu dotčeny trvalým nebo dočas-

ným záborem. Jedná se celkem o 114 pozem-

ků, z nichž velká část je ve vlastnictví města 

nebo kraje. Dohodnout se na trvalém záboru 

bude potřeba s  celkem 16 vlastníky. U  dal-

ších osmi se jedná o zábor dočasný. Do doby, 

než bude se všemi dosaženo dohody, není 

možné rekonstrukci realizovat. Chtěl bych je 

touto formou požádat, aby všichni vyšli měs-

tu vstříc a  dokončení projektu neblokovali. 

Typově se jedná většinou o škarpy, které jsou 

jim stejně k ničemu. Složitější bude pravdě-

podobně nalezení shody u záboru odvodňo-

vacích polderů, které zabírají významně více 

prostoru.

Vzhledem k faktu, že Středočeský kraj nemá 

po Rathově angažmá žádné peníze, je klíčo-

vou otázkou financování. Na  jednání s  po-

měrně vstřícným panem Peterou, krajským 

náměstkem pro dopravu, mi bylo řečeno, že 

jedinou možností je investici financovat 

z dotace ROPu, jehož nové programové ob-

dobí začne v  příštím roce. I  když se jedná 

o  krajskou investici, bude v  tomto případě 

záležet i na vedení města, zda se organizačně 

podaří vyřešit kooperaci všech dotčených 

stran a v našem rozrůstajícím se městě zajis-

tit kvalitní infrastrukturu.

Roman Jandík, 

místostarosta města za ODS

Rekonstrukce průtahu městem Roztoky

1. díl
výpravné publikace o historii 

Roztok a blízkého okolí 

je k dostání za 250,- Kč 

v městské knihovně,
 podatelně MÚ 

a také v knihkupectví 
na Tyršově náměstí



Od rána posledního květnového dne připra-

vovala skupina dobrovolníků v hustém lijáku 

prostor v parku na Tyršově náměstí na odpo-

lední oslavu Dne dětí, pořádanou sdružením 

Roztoky – město pro život ve  spolupráci 

s  Městem Roztoky. Situace vypadala bezna-

dějně, ale ať už pomohla dětská říkanka Slu-

níčko, hej, nebo v tom bylo něco jiného, nako-

nec se přihodil malý meteorologický zázrak 

a na pár hodin přestalo pršet. Dokonce, jak je 

vidět z fotografie, vysvitlo i to vzývané sluníč-

ko. A tak si stovky dětí mohly užít pouťových 

atrakcí, projít si několika stanovišti s jednodu-

chými úkoly, zhlédnout  loutkové představení, 

taneční vystoupení s Aerobic klubem, skupi-

nou Dandies a  tanečním oddělením ZUŠ 

Roztoky nebo si zazpívat s Beruška Bandem.

Nakonec si každé dítě odneslo nějakou cenu. 

O to, že cen bylo tolik, se zasloužili:

paní Meisnerová (Papírnictví Cyrani), Helena 

Chvojková – Paspartování, rámování, Iva Gaba 

– Malá popleta, paní Růžičková – Textil u růží, 

ČEZ, Město Roztoky, OSRAM.

Dále děkujeme našim dobrovolným hasičům 

za  to, že pomáhají s  úsměvem, i  když jsou 

promočeni na  kost, Sokolu za  poskytnutí 

elektrické energie a  zvláště správci panu 

Adamovi, který nám posekal potřebnou plo-

chu v parku.

Café Del Rio za poskytnutí hygienického zá-

zemí, Cafébaru Eiffel za spolupráci při plnění 

dětských úkolů, dámám Skalníkové, Skálové 

a Klimešové z městského úřadu za obětavou 

pomoc, panu starostovi Jakobovi za  záštitu 

i  osobní aktivní účast a  v  neposlední řadě 

panu Michalu Glončákovi ze společnosti 

Joinmusic, který nám pronajal kryté pódium 

s velkou slevou.

A pochopitelně našim stálým členům a dob-

rovolníkům, které nelze všechny vyjmeno-

vat, protože Odraz není nafukovací.

Zároveň využíváme příležitosti a  zveme 

všechny příznivce roztocké základní školy 

a  dobré hudby na  benefiční koncert ve  pro-

spěch dostavby základní školy. Koncert se 

koná v  neděli 29. září v  hotelu Academic 

a  bude nabitý známými jmény. Vstupenky 

v  ceně 1  000 nebo 500 Kč si můžete zajistit 

u V. Drdové – tel. 606 893 292.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi,

Roztoky – město pro život

Máme dost plachet na  zakrytí všech věcí? 

Budou mít všichni pláštěnky, nějaký igelit 

na  podložení propriet na  stanovištích? Snad 

nebude pršet celý den… a přijdou vůbec...? To 

byly myšlenky všech, kdo připravovali tradič-

ní Pohádkový les v  Tichém údolí. Ve  světle 

pozdějších dramatických událostí v  celém 

Česku se naše páteční starosti zdají zanedba-

telné, ale dětský den je jeden v roce a zklamat 

těch několik desítek opláštěnkovaných posta-

viček, které i s obětavými rodiči v sobotu na-

konec přišly, to jsme nechtěli. A tak přípravy 

probíhaly jako vždy, i  když podbarvené tu 

slabšími, tu silnějšími proudy deště.

V  sobotu jako by se počasí na  pár hodin 

ustrnulo, nechalo nás jen pod podmračenou 

oblohou vše na  trase rozložit, připravit… 

a  pak už to přeplněné mraky nevydržely 

a skrápěly příchozí další sprchou. Ale přibliž-

ně 120 dětí a stejný počet dospělých v jejich 

doprovodu nám dokázalo, že i  v  takovém 
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Den dětí s Beruška Bandem
aneb Meteorologický zázrak

Pohádkový les 2013
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počasí lze zachraňovat princeznu, překonat 

překážky v podobě pavoučí sítě, zlého vlka, 

čarodějnice, která nakonec z nikoho neudě-

lala muchomůrku, jak vyhrožovala…

Každý rok děkujeme všem, kteří se pohádko-

vého lesa účastní, ať už jako postavičky na jed-

notlivých stanovištích, organizátoři na  startu 

či sponzorskými dary. Letos je náš dík o  to 

větší, ne každému by se chtělo v dešti bezmála 

tři hodiny dobrovolně pobývat v lese, kde, jak 

známo, prší dvakrát... Dík patří Vlaďce Drdo-

vé a  jejímu týmu, Cornovi, Týně, Pepemu, 

Kristýně a Albertovi, Drábinkám, dívčí druži-

ně  Balcerových, Vítkovi, Jitce a Maxíkovi Ra-

madanovým a  všem dalším, kteří zajistili 

hladký průběh akce. A  samozřejmě i  našim 

sponzorům, kterými jsou: RENOVA, s.  r.  o., 

PROKOS, Odborová organizace VUAB Phar-

ma, p.  Štěpánek – STIHL, Marie Mostková– 

AUTOTIPP, Lukáš Náhlovský – Autoservis, 

MK servis Michal Kaněra, p. Muller – železář-

ství Žalov, Marek Náhlovský – Autoservis, 

elektro Příhoda. Věcnými dary přispěl p.  Jan 

Pavel – restaurace Na Vrškách, cukrárna Rů-

žový slon a Café del Rio. Velký dík patří i panu 

Feltlovi z  Technických služeb. Celou akci 

podpořilo Město Roztoky.

Za pořádající turistické oddíly mládeže Roztoky 

Jindra Zoufalá

Je sobota 1. června dopoledne a  na  roztoc-

kém zámku finišují přípravy festivalu Záme-

ček 2013. Od rána prší a organizátoři pečlivě 

připravují přístřešky, pod kterými se budou 

moci všichni příchozí návštěvníci schovat. 

David Lomos přes Facebook hlásí, že je již 

zastřešeno 275 m2! 

Přichází učitelé a  žáci Základní umělecké 

školy, kteří svým vystoupením pod názvem 

„Promenádní koncert nejen pro seniory“ 

zahájí letošní již třetí ročník festivalu. Žáky 

doprovází v  pláštěnkách i  s  deštníky jejich 

rodiče, sourozenci, babičky a  dědečkové. 

Členové sociální a  zdravotní komise města 

přiváží první návštěvníky z  řad roztockých 

seniorů. 

Než zahájíme koncert, stan přeplněný ná-

vštěvníky praská ve švech. Sháníme další la-

vice a  chybějící část přístřešku zajišťujeme 

deštníky. 

Žáci ZUŠ nám zahráli překrásné skladby 

a  písně, divadelní představení ztvárnili naši 

stateční roztočtí „broučkové“, a to vše za do-

provodu kapek stékajících po hranách stanu 

i deštníků a prosakujících na improvizované 

pódium. 

Nakonec jsme si společně zazpívali Prší, prší, 

jen se leje a všichni jsme si pochutnali na vy-

nikajícím občerstvení, které nám darovala 

Anička Hlavsová z firmy Smetanová cukrár-

na a  Vojtěch Sedláček z  Agentury ProVás. 

Tímto našim sponzorům, senzačním žákům, 

panu řediteli Šléglovi a  učitelům ZUŠ ještě 

jednou děkuji. Za sociální komisi také děkuji 

roztockému záchranáři Michalovi Černému, 

který dohlížel na zdraví návštěvníků.

A na Vás, drazí senioři, se těšíme příští rok 

na viděnou ☺!

Marie Šlancarová,

předsedkyně sociální a zdravotní komise

Do třetice všeho dobrého, říká se. Jestli to platí 

o počasí, ovšem už není tak jisté. Třetí ročník 

hudebního festivalu Zámeček zasáhl 1. června 

vytrvalý lijavec, pršelo celý den, což se nakonec 

projevilo nejen na návštěvnosti festivalu. Déšť 

odradil každého druhého, oproti loňskému 

ročníku přišla asi polovina lidí. Odhadem festi-

val navštívilo 700 lidí. Na to, že déšť nepolevo-

val, je to překvapivé číslo. Zámeček má evi-

dentně svou stálou fanouškovskou základnu.

Zámeček 2013 byl sice plný pláštěnek, deštníků 

a holínek, ale ti, kteří se odradit nedali, zklamá-

ni nebyli. Dalo se to vypozorovat i u dětí, které 

využívaly každé příležitosti zaskákat si v louži. 

Program příliš narušen nebyl – z technických 

důvodu se zrušil lakros, fotbálek a  exhibice 

taekwondo se také nekonala. Jinak vše proběh-

lo, jak mělo.

Oficiální fotografie z  festivalu najdete 

na  facebookových stránkách pořadatele fes-

tivalu, občanského sdružení RR, autorem je 

Jan Žirovnický – fotoatelier a23. Video-

záznam najdete na  webovkách RR nebo 

na stránkách roztoky.com.

Tímto bychom rádi poděkovali všem sponzo-

rům, bez jejichž finanční podpory by se Záme-

ček 2013 nemohl uskutečnit. Děkujeme: paulis 

art studio, ABC academy, Euro Cert, tatoo sa-

lon Voky, Autoservis Houser, EuroClean, Op-

tik Skala, Interiér de l'Art, MH motor, Antikvi-

ta, Autoservis Holý, Via Vestra. 

Rádi bychom také poděkovali ZUŠ Roztoky, 

Marii Šlancarové, Agentuře ProVás, Smeta-

nové cukrárně a  Asociaci samaritánů ČR 

za spolupráci. Velký dík patří též spoluorga-

nizátorům - městu Roztoky a Středočeskému 

muzeu.

Benefiční koncert

Povodně Roztoky zasáhly den po festivalu. 

Rázem v  občanském sdružení RR vznikl 

nápad na  pořádání benefičního koncertu 

na  podporu zatopeného Braunerova mlý-

Voda nezlomí

Promenádní koncert nejen pro seniory
Aneb ani velký déšť návštěvníky neodradil!

Vrcholem celodenního programu Zámečku 

2013 byl nevidomí hudebník Mário Bihári

Foto: J. Žirovnický



S  odstupem necelých jedenácti let opět po-

stihla areál roztockého muzea povodeň. Zasa-

žen byl areál Braunerova mlýna (administra-

tivní zázemí, konzervační pracoviště, kancelář 

a  sklad hospodářské správy muzea, bohužel 

též Ateliér Zdenky Braunerové). Ve  všech 

případech bylo zatopeno přízemí a suterénní 

prostory. Zámek s parkem je jen silně podmá-

čen, ale interiéry zůstaly nedotčené vodou. 

 Pracovníci muzea s pomocí řady dobrovolníků 

vystěhovali v neděli 2. června maximum před-

mětů ohrožených záplavou. Jednalo se přede-

vším o exponáty z výstavních prostor, přístro-

jové vybavení a technologie z konzervátorských 

dílen a v neposlední řadě i běžné agendy nutné 

pro další fungování instituce.  

Po  opadnutí vody byly vyklizeny za  pomoci 

Sboru dobrovolných hasičů Roztoky a dalších 

pomocníků veškeré prostory dotčené vodou, 

poté vyčištěny a  nyní čekají na  vysoušení či 

sanaci. Město Roztoky i řada muzeí na zákla-

dě naší žádosti o pomoc zapůjčily vysoušeče. 

Je třeba hodně děkovat, zejména těm, kteří přišli 

již v neděli 2. června navečer a pomáhali s naklá-

dáním předmětů z expozice a přístrojů z labora-

toří do  aut pro odvoz na  bezpečné místo 

do  města, pomáhali vynášet věci do  horních 

pater budov, nabízeli i svá vozidla pro zrychlení 

evakuace. V té době již hasiči odčerpávali vodu, 

která začala zaplavovat areál Braunerova mlýna. 

Práce musely být ukončeny půl hodiny před 

půlnocí. Netrvalo dlouho a hasiči museli objekt 

opustit, voda areál zaplavila. Do úterního večera 

voda sahala až po  stropy všech budov včetně 

přízemí Ateliéru Zdenky Braunerové. Hasiči se 

soustředili na odčerpávání vody z areálu zámku, 

kam začala voda prosakovat povodňovým va-

lem a zaplavovat dolní park a vodní příkop. Díky 

jejich enormnímu nasazení zůstala nově zrekon-

struovaná budova vodní tvrze ušetřena a nedo-

šlo k žádným škodám. V sousední budově mu-

zea byly prostory pod úrovní terénu bohužel 

zaplaveny. Děkujeme i těm, kteří přišli pomoci 

po opadnutí vody jak s odklízením vodou po-

škozeného vybavení pracovišť, tak s  přemístě-

ním předmětů, které byly evakuovány do bezpe-

čí, ale bylo je třeba uložit do depozitářů v budově 

zámku, aby zde zůstaly po  dobu vysoušení 

a  oprav postižených objektů. Bylo by nám líto 

opomenout kohokoliv, kdo přišel pomoci, po-

kud by se tak stalo, již předem se omlouváme. 

Děkujeme všem zaměstnancům muzea a jejich 

rodinným příslušníkům i  jejich přátelům. Čle-

nům sdružení RR, kteří sotva dokončili úklid 

po  festivalu Zámeček 2013, ihned se zapojili 

v muzeu, pomáhali nám zaměstnanci Technic-

kých služeb města Roztoky, také pánové Jaroslav 

Kubečka, Martin Hudík, Milan Štochel, Michal 

Šášinka, Matouš Korbel s přítelkyní, Matěj Tu-

rek, Tomáš Plaček, Martin Fořt, Miroslav Kulič-

ka, rodina Caislova, rodina Vidimova, Petr Liška 

a Alena Kortanová. Pomoc nabízeli také členové 

rodiny Tichých i Tomáš Novotný a řada dalších 

přátel, už to ani nebylo v dané chvíli potřeba. 

Bezprostředně po povodni se občanské sdružení 

RR ve  spolupráci s  městem Roztoky rozhodlo 

uspořádat dne 23. června t. r. ve prospěch muzea 

benefiční koncert na Tyršově náměstí s názvem 

Voda nás nezlomí. Tento nápad nás v tom mok-

rém a blátivém zmaru nejprve velmi překvapil 

a následně potěšil. Záměr pomoci oslovil i řadu 

přátel muzea. Zde je na místě opět poděkování 

všem, kteří poskytli pomoc při přípravě koncer-

tu, případně darovali předměty do prodeje nebo 

přímou finanční pomoc. Děkujeme tedy vedení 

města Roztoky, stavební firmě JEŽ, Johnny Ser-

visu, MUDr. Marii Bašeové, výtvarníkům Vero-

nice Richterové, Michalu Cihlářovi, Vladimíru 

Suchánkovi, Jiřímu Slívovi, Haně Skálové, dár-

kyni z  Varnsdorfu Libuši Horáčkové, Asociaci 

TOM, Agentuře ProVás, Muzeu Českého krasu 

v  Berouně, Sládečkovu vlastivědnému muzeu 

v Kladně a za významný finanční dar PhDr. Vla-

dimíru Matouškovi (RHG, spol. s. r. o. Kralupy 

nad Vltavou). Získaný příspěvek, který se blížil 

částce 60 000 Kč, bude věnován zčásti na likvi-

daci škod v Ateliéru Zdenky Braunerové a zčásti 

darován dobrovolným hasičům z Roztok, kteří 

svým zásahem přispěli ke  zmírnění dalších 

možných škod. 

Velmi si vážíme toho, s jakým nasazením a po-

chopením spoluobčanů jsme se setkali, a pevně 

věříme, že návrat do  vyjetých kolejí všedních 

dnů tu vynikající atmosféru, vzešlou z  letošní 

povodně, nezruší.

Pro veřejnost je areál Braunerova mlýna včetně 

Ateliéru Zdenky Braunerové do  odvolání uza-

vřen. Exponáty z expozice (výtvarná díla uměl-

kyně, mobiliář apod.) byly uloženy v depozitá-

řích. Ředitelství a pracovny z Braunerova mlýna 

i s konzervátorskými dílnami byly přestěhovány 

do provizorních prostor v areálu zámku. Dnes 

již zaměstnanci mohou ve většině případů užívat 

i původní telefonní linky a  internetové spojení 

včetně pošty. Výstavy byly nainstalovány zpět 

a všechny akce probíhají dle plánu. Ani svatby 

v interiéru zámku nejsou nijak omezeny, svatby 

v parku lze konat po dohodě v horní části, spod-

ní část je z důvodu bezpečnosti přibližně do 20. 

července t. r. uzavřena.

Tato povodeň by měla u rozhodujících orgánů 

vyvolat novu diskusi o zavedení opravdu funkč-

ních protipovodňových opatření, která dokáží 

ochránit nejen muzeum, ale celé Tiché údolí. 

Zita Suchánková, Středočeské muzeum
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Zlomí nás velká voda, či nezlomí?

na. Slovo dalo slovo a 23. června se přímo 

na  Tyršově náměstí uspořádal benefiční 

koncert Voda nás nezlomí, který počtem 

účinkujících dosáhl rozměru Zámečku 

2013.

Základem benefiční sbírky byla částka 

5  000 Kč, kterou věnovalo sdružení RR. 

K  tomu se přidal výtěžek z  prodaného ob-

čerstvení a  dárkových předmětů od  růz-

ných dárců. Celková suma činí 48  300 ko-

run, z  čehož se jedna třetina darovala 

roztockým dobrovolným hasičům jako po-

děkování za usilovnou práci při povodních 

a  na  nákup techniky a  dvě třetiny Středo-

českému muzeu na  opravu Braunerova 

mlýna. Muzeum navíc dostalo částku deset 

tisíc korun od roztocké nemocnice. Suma je 

to spíše symbolická, škody jdou do milionů. 

Návštěvníci benefice do  sbírky přispívali 

rádi, a to nejen za konzumaci, ještě po jejím 

uzavření se objevilo několik štědrých dobro-

dinců.

Závěrem děkujeme sponzorům benefice: firma 

Lidl, Únětický pivovar, Jakub Kotrba. Dále dár-

cům upomínkových předmětů a  Plačudovi 

a  Žabákovi za  pomocnou ruku. V  neposlední 

řadě patří velký dík občanskému sdružení Roz-

toč, které na obě akce zapůjčilo pódium. A sa-

mozřejmě městu Roztoky a občanům za proje-

venou podporu.

Martin Tajčman
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Po  nemalém úspěchu předchozích ročníků 

se i letos opět vydáme na Řivnáč a uspořádá-

me již sedmý výstup na tento bájný vrch s  již 

tradičním názvem ,,Dobytí vrchu Řivnáč 

během jediného dne bez použití kyslíku“. Je 

nad slunce jasnější, že termín našeho setkání 

zůstává zachován: 21. srpen, den obsazení 

Československa bolševiky v r. 1968.

Jak už víte z  let předchozích, inspirací nám 

byl náhodný nález části pamětí žalovského 

písmáka J. F. Chalupeckého ze sedmdesátých 

let minulého století. Píše, že: ,,...v  roce 1889 

se místní rodáci poprvé vydali na vrch Řivnáč, 

aby modlitbou obnovili pohanský zvyk, jenž je 

popsán i v Kosmově kronice! Každoročně vy-

cházeli poutníci na  Řivnáč, aby se pomodlili 

za trochu deště, který by zkropil jejich vyprah-

lá pole i  zahrady. Reálnost tohoto staletého 

jevu můžeme sledovat dodnes. Jakmile se 

k  Řivnáči blíží od  severozápadu či západu 

slibné temné mraky, nad vrcholem se nějak 

rozplynou – a nic“!

I  loňského roku jsme se chystali na  výstup 

uprostřed lijáků, leč v rozhodném okamžiku 

Řivnáč opět nezklamal, jak popsáno výše. 

Vyšli jsme tedy v  příjemném počasí, které 

nás neopustilo ani v  nočních hodinách při 

tradičním semináři. Tento jev (fenomén Řiv-

náč) byl samozřejmě hojně diskutován hlav-

ně po sestupu, v příjemné zahradní restaura-

ci Na Hřišti, za účasti předních klimatologů 

i tlučhubů ze širokého okolí.

Letošní, minulý i  předminulý rok v  témže 

čase hrozily i  předčasné volby, které jsou 

u  nedospělých národů již tradičním obyče-

jem. Zdá se, že tzv. vládní krize přinese zno-

vu (vedle již tradičních témat) i oblíbený se-

minář na  téma Cimrmanova dílka ,,Jak 

chudák ještě do větší nouze přišel“… 

A  tak zveme své milé spoluobčany, přátele 

turistiky, tradic, humoru i ptákovin k účasti 

na této bohulibé akci konané 

ve středu 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově.

Prezentace: 

V 17:30 v restauraci Na Hřišti. Prezentace je 

dle zákona o ochraně osobních údajů povin-

ná. Každý účastník obdrží pamětní list a bude 

za odměnu zapsán do Cibulkova seznamu!!!

Oděv a výstroj:

Pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či 

bunda, cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.

Program:

a) Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok

b) Populární soutěž s názvem ,,Kdo nenajde ani 

jednu houbu“

c) Projev předsedy OS Levý Hradec

d) Společný zpěv písně ,,Čechy krásné, Čechy mé“.

KVALITNÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Za občanské sdružení Levý Hradec

Ladislav Kantor

Vracím se k povodním, které postihly naši zemi 

a Roztoky začátkem června. Povodně tu vždycky 

byly, jsou, toho jsme svědky a budou znovu při-

cházet. Velká voda je přírodní úkaz ve  všech 

světadílech a během všech civilizací. Jeden z nej-

dramatičtějších vrcholů síly vodního živlu připo-

míná Bible v příběhu o potopě světa. Nepochyb-

ně se v  dějinách lidstva udál. Nepřinesl konec 

lidstva a civilizace, člověk potopu přežil Naopak. 

Přišel nový počátek a  lidstvu se dostalo nové 

naděje. Člověk si realisticky uvědomil svůj vztah 

k přírodě, k rodině a společnosti i své postavení 

ve světě, který je, ať se nám to líbí, nebo ne, pod-

řízen vyššímu řádu. Při vší technické vyspělosti 

a předvídavosti nedokážeme poručit větru a deš-

ti. Co ale JE v našich možnostech, záleží na tom, 

zda s těmi, kdo byli vodou postiženi, budeme mít 

soucit a porozumění. Povodeň postihla domovy, 

věci, domácí zvířata, dotkla se zdraví lidí a stála 

dokonce i někde životy. Naštěstí ne v Roztokách. 

Voda však především zasáhla srdce lidí, narušila 

pocit bezpečí a domova. Tady právě může pomo-

ci solidarita, soucit a  porozumění, dobré slovo, 

které má sílu teprve, když je provázeno činy. 

Po  11 letech jsme se opět spojili, Městský úřad 

v Roztokách, farnost Církve československé hu-

sitské, a vyhlásili jsme humanitární sbírku na po-

moc zaplaveným. Ty věci, které jste nosili do Hu-

sova sboru, byly jak materiální – čistící 

a hygienické potřeby (Technické služby je odvez-

ly na 2x), tak i finanční – na farním úřadu CČSH 

jste darovali 38  900  Kč a  na  náš účet přišlo 

do pátku 21. června 44 399 Kč. Celkem se vybra-

lo 83  299  Kč a  ty byly předány v  neděli 23.  6. 

lesní školce, Českému svazu zahrádkářů v Roz-

tokách a manželům Ptáčkovým.

Vám všem, roztockým občanům, patří mé 

upřímné poděkování za  to, že jste okamžitě 

po  vyhlášení sbírky reagovali, otevřeli svá 

srdce i  peněženky, že jste přišli pomoci jako 

dobrovolníci sousedům, známým i  zcela ne-

známým lidem. Děkuji rovněž roztockým 

dobrovolným hasičům za  obětavou pomoc. 

Zaplať Vám to Pán Bůh!

Velká povodeň byla Vámi správně pochopena 

jako především mravní výzva k  solidaritě 

a konkrétní pomoci. „Kdo rychle dává, dvakrát 

dává,“ je staré přísloví. To je také ta jediná 

správná humanitní a humánní odpověď na pří-

rodní živel, jež zaceluje rány v  přítomnosti, 

a zároveň je jedinou nadějí pro budoucí přírod-

ní katastrofy, jež mohou přijít. Děkuji Vám 

všem, kteří jste tak humánně a humanitně jed-

nali. Kéž trvá a  vydrží solidarita mezi lidmi 

dobré vůle v každé situaci!

Jarmila Kučerová, farářka

Na Řivnáč již posedmé!

Solidarita lidí dobré vůle

Viktor Sodoma na Řivnáči

Foto: Stan Marušák

Děkuji všem – hasičům, příslušníkům Městské policie, všem pracovníkům MÚ, 

kteří zajišťovali pomoc při červnové povodni. 

Hasiči nepřetržitým čerpáním ve dne i v noci uchránili objekty ve Vltavské ulici od větších škod. 

Ještě jednou velký dík. 

E. Fričová
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sobota 31. srpna 2013 od 16 hodin

Záchranná služba Asociace Samaritánů České Republiky, která na Letišti Václava Havla Praha 
zajišťuje nepřetržitou lékařskou pohotovost, rozšiřuje své služby pro obyvatele okolních obcí 
a městský částí. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží je možno navštívit plně vybavenou 
ordinaci umístěnou ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2, kde je 24 hodin denně v pohotovosti 
kvalifikovaný lékař připraven ošetřit dětského či dospělého pacienta. 

Letiště Praha chce tímto krokem v rámci dobrých sousedských vztahů umožnit svému okolí 
využití kvalitního zázemí a vybavení.

Schengenská

Terminál 1

Terminál 2

Parking B

Lékařská
pohotovost

Klienti lékařské pohotovosti
mohou využít stávající 
parkoviště na letišti, 
nejvhodnější je Parking B
(cena: 50 Kč za hodinu).

Umístění Lékařské pohotovosti 
na Letišti Václava Havla Praha

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA 
NYNÍ I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Telefonní kontakt přímo do ordinace: +420 220 113 301 – 2.
Při bezprostředním ohrožení zdraví či života volejte tísňovou linku 155  nebo 112

DOPRAVNÍ SPOJENÍ NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA (MHD):

V mimořádných situacích zasahují členové záchranné služby přednostně v rámci letiště.

BUS č. 119 ze stanice metra A „Dejvická“
BUS č. 100 ze stanice metra B „Zličín“

BUS č. 179 ze stanice metra B „Nové Butovice“
BUS „AE“ z Hlavního nádraží Praha

MĚSTO ROZTOKY
a zdravotní a sociální komise pořádá setkání občanů všech generací

DEN DĚTÍ A SENIORŮ
v sobotu 7. září 2013 od 14:00 do 17:00 na louce před Městským úřadem

Co vás čeká?
zábavné soutěže a hry pro děti se seniory

polní nemocnice se záchranáři
sbor dobrovolných hasičů – hašení „požáru“
skákací hrad a skluzavka, malování obličejů

krmení zvířátek, divadelní představení

A také:
nabídka aktivit pro zpestření života roztockých seniorů, měření tlaku a pulzu

Pro roztocké občany nad 75 let konzumace nápojů zdarma.

Akce se koná za milého přispění sponzorů:
Agentury ProVás, Záchranné služby ASČR, Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky, Svazu postižených civilizačními chorobami, manželů Laštovkových
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Ačkoliv naše muzeum opět zasáhla povodeň, 

všechny výstavy jsou pro Vás v průběhu léta 

otevřeny. Přijďte nás podpořit a potěšit Vaší 

návštěvou!

Navštivte výstavu Vzhůru k  výšinám. 

Historie vzduchoplavby a  balonového 

sportu.

První, svým významem unikátní výstava 

o historii balonového létání v českých zemích. 

Při příležitosti 230. výročí prvního startu ba-

lonu s  lidskou posádkou představuje Středo-

české muzeum v Roztokách u Prahy unikátní 

soubor nejzajímavějších okamžiků české balo-

nové vzduchoplavby od  jejích prvopočátků 

po současnost. Výstava se snaží uceleně před-

stavit historii vznášení balonovými artefakty, 

obrazy prvních krůčků, odvážnými výstupy, 

hrdinstvím nebo oběťmi obdivovaných i  za-

tracovaných mužů a žen. Poprvé se podařilo 

shromáždit do jednoho prostoru všechny dů-

ležité okamžiky fenoménu vzduchoplavby: 

příběhy vynálezů, slepých uliček, příběhy jed-

notlivých lan, přístrojů i  velkých myšlenek, 

které překročily mantinely poznání. Poznání, 

které měnilo sen ve skutečnost. Poznání vzne-

šeného vznášení. 

Výstava NAŠI MOTÝLI – sbírka Josefa 

Háši, fotografie Lukáše Seicherta před-

stavuje sbírku více než 4 500 kusů motýlů, 

kterou za  svůj život vytvořil Josef Háša. 

Entomologický zájem pana Háši byl zamě-

řen především na  přírodní rezervaci Roz-

tocký háj-Tiché údolí a  okolí, odkud po-

chází většina jeho sbírky. Další velmi 

zajímavou část výstavy tvoří kolekce vývo-

jových stádii 25 druhů motýlů a také foto-

grafie našich motýlů v  jejich přirozeném 

prostředí. Autorem fotografií je MVDr. Lu-

káš Seichert, který se už od  svého mládí 

zabývá fotografováním přírody a  zejména 

motýlů. 

Výstava BABOČKY hravým způsobem 

doplňuje výstavu o  motýlech. Představuje 

svět baboček, které nejsou ani tak úplně 

běžnými motýli, ale odkazují nás kamsi 

za druhý břeh. Krásný a vtipný příběh vy-

chází ze stejnojmenné knihy autorské dvo-

jice Lukáš Urbánek a Milada Rezková. Vý-

stava bude doplněna výtvarnou dílnou pro 

děti i dospělé.

Eva Koktová

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – srpen, září
St 21. 8. 2013

Na Řivnáč již posedmé! 

– Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne bez použití kyslíku, od 18 h

Restaurace Na Hřišti, 

Roztoky-Žalov

So 31. 8. 2013 Léto ještě nekončí – písničky nejen od táboráku Husův sbor, Roztoky

So 31. 8. 2013 Kočky – travesti show, od 20:00
Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky

St 5. 9. 2013 Dětský lazárek, od 16:00
Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky

So 7. 9. 2013
Den dětí a seniorů – zábavné odpoledne pro děti i dospělé. 

Od 14.00–17.00 hodin.

Louka před Městským 

úřadem

So 14. 9. 2013 TYPáci – český bigbít, od 19:30
Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky

So 28. 9. 2013 Přehmat – country
Občerstvení U Šraněk, 

Roztoky

Prázdniny ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy



V neděli 12. května 2013 se odehrál jeden z největších nohejbalových tur-

najů  PokerStars.net  nohec  cup 2013.

Klání se odehrálo na pěti kurtech místního Sokola v Roztokách u Prahy. 

Turnaj byl rozdělen do  dvou výkonnostních skupin na   neregistrované 

a registrované hráče. Díky herně PokerStars.net se hráči mohli těšit na cel-

kovou dotaci 20 000 Kč.

Hodně nás napínalo počasí. Ještě v  sobotu večer jsme upravovali kurty 

po dlouhém dešti a doufali, že už pršet nebude. Počasí k nám nakonec bylo 

milostivé a dopřálo nám skoro slunečný den, sdělil naší redakci pořadatel 

turnaje Marek Slaběňák. Do turnaje bylo přihlášeno 40 trojic, ale pár týmů 

se nakonec omluvilo.

V 9 hodin ráno byl turnaj zahájen. Nejdříve kvalifikační skupiny, ze kterých 

do pavouka postupovaly vždy první dva a ostatní měly možnost nastoupit 

do turnaje útěchy.

V amatérech bylo k vidění pár tuhých bojů. Pozornost přitahoval zejména 

tým Dolní Beřkovice. Jeho hráči by se asi  neztratili ani v nějaké nižší sou-

těži ČNS. Po vyřazovacích bojích se do finále dostal tým Kralupy  právě 

proti Dolním Beřkovicím. Asi po nejnapínavějším zápase dne se z vítězství 

2:1 na sety radovali hráči Dolních Beřkovic. V boji o třetí místo porazila 

Pískovna tým Wasabi.

V profících bylo favoritů víc. K jedněm z nich patřil i tým Pokerman.cz. Bo-

hužel  nejdříve se zranil Michal Doucek a po té i Jan Kaiser a Pokerman.cz 

musel vzdát boj o finále. Do toho se dostali Tukánci v čele s Martinem Pa-

dělkem a Nespeky, které táhl extraligový hráč David Kačírek. Zkušenos-

ti z extraligových klání nakonec zvítězily a tým z Nespek se mohl radovat 

z vítězství.

Závěrem chceme poděkovat všem účastníkům a hlavně herně PokerStars.net, 

která se zasloužila nejen o tento turnaj. Už druhým rokem sponzoruje nej-

lepší české nohejbalové oddíly... Nohejbal Modřice, Karlovy Vary,  Šacung, 

Čelákovice.  PokerStars.net je i  generálním partnerem největších turnajů 

Poslední smeč, Šacung a Mistrovství České republiky trojic i dvojic! Těšit se 

můžete ještě na jeden turnaj PokerStars.net, kde celková dotace bude činit 

úctyhodných 40 000 Kč a bude opět rozdělen na amatéry a registrované. 

O tomto turnaji budeme včas informovat.

Generální partner – PokerStars.net. 

Partneři – Lucky Luciano (pizza restaurant Holešovice), Biters (energy žvý-

kačky). 

Mediální partneři – Pokerman.cz  (vše o  pokeru),  nohecmagazin.cz  (vše 

o nohejbalu)

za přadatele nohejbalový oddíl Sokola Roztoky

Vážení sportovní přátelé,

právě nám skončila další fotbalová sezona. Všechna naše mužstva 

dokázala skončit na předních místech svých soutěží.

„A“ mužstvo III.třída Praha-západ 4.místo

„B“ mužstvo IV.třída Praha-západ 2.místo

Dorost I.A třída Středočeského kraje 2.místo

Starší žáci Okresní přebor Praha-západ 3.místo

Mladší žáci Okresní přebor Praha-západ 4.místo

Starší přípravka Okresní přebor Praha-západ 3.místo

Mladší přípravka Okresní přebor Praha-západ 2.místo

To je pro náš oddíl velkým úspěchem a hlavně závazkem a příslibem do bu-

doucna. Bohužel, a to je asi jediná vada na kráse, se nikomu nepodařilo 

obsadit první místo a postoupit do vyšší soutěže. Nevadí, zkusíme příští 

rok znovu. Důležité je, že máme obsazeny všechny čtyři kategorie přípra-

vek a žáků a  také děti v minipřípravce. Ty se na svojí první příležitost 

v mistrovských zápasech teprve chystají. 

Samostatně bych chtěl vyzdvihnout družstvo dorostu, které obsadilo 

2. místo v nejvyšší soutěži, která se v současné době v Roztokách hraje. 

Po  loňském postupu dokázali i  v  letošním roce, že se sešli nejenom 

výborní fotbalisté, ale i skvělá parta, samozřejmě i výborní trenéři. Je-

jich bilance za  uplynulé 2 sezóny je 46 zápasů, 38 výher, 4 remízy, 

4 porážky. Z toho doma neprohráli ani jednou. To je pro Roztoky a ne-

jenom pro ně naprosto výjimečná bilance, kterou se jen tak někdy ne-

podaří překonat. Těší nás a doufáme, že budou ve stejných výkonech 

a  se stejným zaujetím pokračovat i  v  kategorii dospělých. Rozhodně 

bych to jim i nám, fanouškům, ze srdce přál.

Sezonu jsme minulý týden zakončili tradiční Dokopnou, na které nám večer 

zahrála skupina TYP. Bylo to důstojné zakončení celé soutěžní sezony.

Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům, činovníkům i dalším dob-

rovolníkům, kteří se o hladký průběh letošní sezony zasloužili.

Všem sponzorům za finanční i věcné příspěvky, bez kterých bychom těžko 

mohli fungovat, městu Roztoky za  celkovou, hlavně finanční, podporu, 

místnímu Sokolu za výbornou spolupráci a rodičům (hlavně maminkám), 

kteří k nám své děti dávají, pomáhají s dopravou, fandí a starají se o dobrou 

pohodu svých ratolestí.

Chtěl bych pozvat všechny děti, které by chtěly hrát fotbal, ať neváhají, při-

jdou na hřiště a určitě se pro ně místo v nějakém týmu najde.

Na  závěr prosba. Všichni, kdo mohou nebo by chtěli finančně přispět 

na roztocký fotbal, jsou vítáni. Mít a starat se o sedm mužstev není rozhod-

ně žádná levná záležitost.

Apeluji především na roztocké firmy a podnikatele, nabídneme jim místo 

pro reklamu na hřišti, dresech. Jezdíme a jezdí k nám mužstva ze Středočes-

kého kraje, takže to není záležitost pouze našeho okresu. Každá pomoc je 

vítaná.

Děkuji a  přeji všem hezké prázdniny a  minimálně stejně úspěšnou 

příští sezonu. 

Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky
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Vážení rodiče,

na rozloučenou s tímto školním rokem tu pro 

Vás máme ještě malé ohlédnutí za posledními 

dny ve  škole – spíše tedy mimo školu. V po-

sledních červnových dnech, kdy již počasí 

přálo venkovnímu pobytu, se uskutečnilo 

mnoho úspěšných akcí, o některých se můžete 

dočíst níže - školy v přírodě, studijní poznávací 

zájezd do Anglie (www.zsroztoky.cz – fotogale-

rie), návštěva Senátu Parlamentu ČR, Polska 

i dětí ze Slovenska u nás, projektové dny „Ob-

razy z dějin“, zahradní slavnost a poslední slav-

nostní rozloučení s  našimi devátými třídami. 

Na závěr Vám všem za všechny pedagogy školy 

přeji krásné slunečné prázdniny či dovolenou. 

Na čtenou v novém školním roce se těší 

Věra Zelenková

Školní sportovní olympiáda

Školní Olympiáda proběhla dne 23. 5. Počasí, 

kterého jsme se tak báli, nakonec docela vyšlo, 

sluníčko nám svítilo a děti se zahřály sportem. 

Olympiáda pro 1. stupeň ZŠ Roztoky probíhala 

na školní zahradě.  Poté, co paní ředitelka zapá-

lila olympijský oheň, si zástupci jednotlivých tříd 

vylosovali pro své třídy stát, za který pak třída 

soutěžila a  jehož vlajku hájila. Děti postupně 

soutěžily v deseti disciplínách. Například v testu 

rovnováhy, kroketu, pavučině, na stezce odvahy 

či v ekologickém třídění odpadu. Všude jim byl 

měřen a  zaznamenáván čas. Disciplíny byly 

vtipně vymyšlené a skvěle připravené. Děti byly 

nadšené a  soutěživý duch se projevil naplno. 

Aby ne, cenou pro vítěze v každém ročníku byly 

dva dorty. Tato milá akce, která se líbila všem 

zúčastněným, dětem i učitelům, se uskutečnila 

díky paní Cozlové, asistentce pedagoga ve 2. tří-

dě a  jejímu týmu. S vymýšlením disciplín, pří-

pravou pomůcek a koordinací celé akce byla jistě 

spousta práce, a proto bychom jí rádi poděkova-

li za kolegy i za děti. 

Učitelé 1. stupně

8. B v Peci pod Sněžkou

Na škole v přírodě jsme sice 3x zmokli a jeden 

den jsme z Boudy v Obřím dole dokonce nevy-

strčili ani nos, přesto se nám tam líbilo. Paní 

správcová po celou dobu pilně topila, aby všem 

boty do druhého dne uschly. Ve středu se poča-

sí na chvíli umoudřilo, a tak jsme stihli vyšplhat 

nejen na  Sněžku, ale přešli jsme i  rašeliniště 

směrem na Luční boudu a potom přes Výrov-

ku, Richterovy boudy a  Modrý důl zpět. Pro 

hustou mlhu jsme se nemohli příliš kochat vý-

hledy, scenérie připomínaly spíše rodnou kraji-

nu Psa baskervilského. Naštěstí jsme pro pří-

pad špatného počasí měli zajištěné besedy 

o  Krkonošském národním parku a  o  štolách 

pod Sněžkou, ale měli jsme i vlastní filmy a sa-

mozřejmě hromadu „učení“.

B. Valiová

V Botanické zahradě 

V  květnu jsme měli kouzelný výukový pro-

gram ve  Fata Morganě. Bylo to opravdu 

hezké, všude samá kytka a  ti motýli, kteří 

kolem nás létali! No nádhera, prostě BOTA-

NICKÁ ZAHRADA v Praze. 

Za žáky 2. A Vilda Kořínek

Focení nás baví

V letošním školním roce se třída 8. B ve vý-

tvarném projevu více zaměřila na  úpravy 

a  využití fotografií. V  roztockém zámečku 

žáci prezentovali svoje koláže na  téma „Co 

mě trápí v  Roztokách“ – zde se porota roz-

hodla udělit kolektivní cenu celé třídě.

Další soutěží, do které všichni žáci přispěli svými 

fotografiemi, byl 8. ročník celostátní soutěže 

FotoAkademie.cz. Jedná se o  nejrozsáhlejší 

vzdělávací projekt v digitální fotografii pro stu-

denty středních a základních škol. Velice nás těší, 

že v  konkurenci několika tisíc snímků získal 

3. místo náš žák Jan Šťastný. Se svou fotografií 

Hora uspěl v  tematické sekci Zimní kouzlení. 

Vítězný snímek, ale i všechny další zajímavé fo-

tografie můžete najít na www.fotoakademie.cz. 

B. Valiová

Škola v přírodě – 2. B

Ve dnech 27. 5.–31. 5. 2013 se třída 2. B zúčast-

nila školy v  přírodě v  rekreačním středisku 

Varvažov, okres Písek. Pro děti byl připraven 

na  každý den zajímavý program: vycházky 

do  lesa, poznávání okolí, postřehové a  míčové 

hry v lese, didaktické hry. Navštívili jsme zámek 

Orlík, prohlédli si okolí zámku, kde se procháze-

lo několik pávů. Plavba parníkem z  Orlíku 

na  Zvíkov se vydařila i  přes nepřízeň počasí. 

Nejhezčím zážitkem pro děti byla diskotéka, 

na které tancovaly jak o závod. Myslíme si, že si 

děti školu v přírodě pěkně užily a byly spokojené. 

Hostková J., Kejmarová J.

Portsmouth 2013 – studium 
v Anglii

V sobotu 1. června jsme vyjeli po třetí hodině 

odpoledne od roztocké školy, v té době nikdo 

netušil, že ujíždíme před smutným faktem – 

povodněmi.

Portsmouth – rodiště Charlese Dickense a mís-

to pobytu autora Sherlocka Holmese  A.  C. 

Doyla – byl v  minulosti rušným námořním 

přístavem, nyní zde žije přibližně 160 000 oby-

vatel. Město nás v pondělí přivítalo nádherným 

slunečným počasím a  my jsme se vydali 

do Royal Naval Musea, kde jsme si prošli slavné 

lodě Warrior a Victory admirála Nelsona. Žá-

kům se líbilo v Actions Stations, kde si mohli 

vyzkoušet lezeckou zeď, laser show, pilotování 

letadla apod. Poté nás čekala okružní plavba 

přístavem, kde si kluci nadšeně fotili válečné 

Školní okénko



lodě. Spinnaker Tower je vyhlídková věž – 

170 m, ale zároveň i moderní dominanta pří-

stavu ve tvaru lodní plachty – rychlovýtahem 

jsme se dostali do výšky 80 m a kdo chtěl, mohl 

se projít po prosklené podlaze a dále pak vy-

stoupat další dvě patra, odkud se nám otevřel 

krásný pohled na celý přístav.

V podvečer jsme autobusem dojeli do Gospor-

tu (předměstí Portsmouthu), kde byli žáci 

(41  ž.) ubytováni v  rodinách a  učitelé, řidiči 

a průvodce v malém rodinném penzionku.

V úterý, středu a čtvrtek začínal den našim žá-

kům tříhodinovou výukou Aj od 9–12 hodin. 

Děti byly rozděleny do  tří skupin a po každé 

hodině přecházely za  dalším lektorem. Žáci 

dostávali úkol na  další den, ten byl zaměřen 

na  místa, která jsme měli navštívit. Po  výuce 

jsme se naobědvali, nastoupili do  autobusu 

a jeli na společné výlety.

V úterý za krásného počasí s příjemným větří-

kem jsme si obešli nejstarší prehistorickou pa-

mátku Stonehenge a pokračovali do Salisbury 

– města s krásnými hrázděnými domy popnu-

tými vistáriemi a  růžemi, ochladili jsme se 

v katedrále, kde je vystavena Magna Charta. 

Ve středu nás osvěžila plavba lodí na Isle of Wi-

ght, kam ráda jezdila královna Viktorie s prin-

cem Albertem na  své sídlo Osborne House. 

Ve  čtvrtek na  naše chlapce čekal „zlatý hřeb 

programu“ – naučný komplex Beaulieu, jehož 

součástí je National Motor Museum. Tento au-

tomobilový komplex je krásně zabudován 

do okolní přírody, jedná se o moderní jednodu-

chou a vzdušnou stavbu, kterou projíždí vláček 

s  návštěvníky. Měla jsem velkou radost, když 

jsem viděla rozzářené oči našich kluků, kteří 

fotili „o  sto šest“ auta Jamese Bonda – agenta 

007; auto z Harryho Pottera; auto Mr. Beana atd. 

Poté jsme procházkou došli do  sídla rodiny 

a  autora tohoto jedinečného komplexu sira 

Montagua. Nádherný palác, ve kterém nás přiví-

talo dobově oblečené služebnictvo, na nás dýchl 

atmosférou „starých časů“. Na závěr na nás če-

kala „třešnička na dortu“, když jsme si všichni 

na  chvíli sedli v  nádherné místnosti s  krbem 

a vitrážovými okny a ke klavíru usedl starší pán 

a atmosféru podtrhl písní Imagine od Beatles. 

V pátek nás čekala náročná prohlídka Londýna, 

cesta metrem na  návštěvu hradu Tower a  po-

slední společná plavba po Temži do Greenwiche 

a fotka u nultého poledníku. Tam už na nás če-

kal autobus a cesta domů.

Ráda bych poděkovala našim žákům, byli 

skvělí, svědomití, milí a nikde jsme na nikoho 

nemuseli čekat. Děkuji moc paní učitelce Věrce 

Zelenkové za její neutuchající humor a podpo-

ru a panu učiteli Michalu Slámovi za technic-

kou podporu – zpracování fotek, videí a „hlí-

dání“ našich oveček v terénu.

Michaela Černá

34

ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

V  čase, kdy čtete tyto řádky, je naše škola 

a s ní i žáci a učitelé ponořena do prázdnino-

vého klidu.

Zbývá jen bilancovat minulý školní rok 

a  uměleckou sezonu. 1. června jsme ještě 

stihli před záplavami odehrát program 

na  zámku určený nejen pro seniory. Přes 

velkou nepřízeň počasí pořadatelé připravili 

takové podmínky, že diváci byli určitě spo-

kojeni. 

6. června v Kongresovém sále v hotelu Acade-

mic pod vedením Petra Murice realizovala 

naše škola Představení tanečního oddělení 

ZUŠ. Diváci mohli vidět přehlídku tanečního 

umění těch nejmenších (Na  paloučku, Veselá 

princezna), velmi vydařenou fantazii na Labutí 

jezero (3.–5. ročník), vyspělý výkon v lidovém 

tanci Sedí vrabec  (6.-SPD), který vrcholil fanta-

zií z  hudebního muzikálu Chicago. Program 

byl vhodně doplněn hudebními čísly.     

10. června se v sále STUŠky v hlavní budově 

ZUŠ uskutečnil Absolventský koncert kla-

vírního a flétnového oddělení. Diváci usly-

šeli několik pozoruhodných výkonů, hlavně 

absolventů II. stupně Martina Schůta a Len-

ky Heřmanové. 

Svoji činnost jsme (kromě třídních koncer-

tů) zakončili největší akcí sezony – Zahrad-

ZUŠ před prázdninami
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ním koncertem. Po  katastrofálních zápla-

vách nám přálo počasí, a  tak se 13. června 

rozjel bezmála dvou a půl hodinový maraton 

hudby, tance a  divadelního umění. To vše 

v altánku zahrady ZŠ. Výhodou těchto kon-

certů je, že fungují jako jakési promenádní 

koncerty, každý může kdykoli přijít a odejít, 

a proto nemohou být ani příliš dlouhé, natož 

nudné. A  že náš koncert dlouhý a  nudný 

nebyl, dávali najevo naši diváci, kteří dorazi-

li v hojném počtu a vydrželi až do poslední-

ho čísla.

Jak jste se měli možnost přesvědčit, konec 

školního roku 2012/13 byl na kulturní udá-

losti v naší ZUŠ velmi bohatý. Ostatně tako-

vý byl celý rok. Kromě koncertů přinesl 

hodně radosti také v soutěžích, kde vavříny 

vítězství sbírali Martin Lédl (kytara) a Hana 

Voltrová (akordeon).

Po  celoroční tvrdé a  houževnaté práci musí 

přijít také odpočinek. Užijme si ho proto mě-

rou vrchovatou a s novou energií se ponořme 

do další činnosti ve školním roce 2013/14!

 MgA. Bohumír Šlégl

Proměny Lexiku

S  koncem školního roku v  Lexiku nastalo 

období proměn. Do učeben na září chystá-

me nové stoly a  židle, instalujeme nová 

zařízení pro výuku jazyků, jako je interak-

tivní dataprojektor, interaktivní tabule…

Vše již budou moci využít  studenti  a děti 

poslední srpnové týdny na  příměstských 

vzdělávacích táborech, především naši 

mladí fotografové na  Letní fotografické 

škole a  mladí novináři z  Novinářského 

tábora, SOS tábor je určen pro děti od šes-

ti let a  ty budou spíše sportovat a  turisto-

vat... 

Dospělým studentům pak zpříjemní  studi-

um cizích jazyků nový nábytek. Výuka opět 

propukne úderem 12. září, ale hlásit se mů-

žete již nyní. Máme i  některé nové kolegy 

pro výuku – rodilé mluvčí němčiny, anglič-

tiny, španělštiny a  francouzštiny. Ti budou 

participovat nejen na  naší jazykové výuce, 

ale i na projektu Cizí jazyky pro život aneb 

Jak se neztratit ve světě, který taktéž začne 

v  září. Kurzy i  přihlášky najdete na  našem 

stávajícím webu.

Další novinkou budou také naše webové 

stránky, které v září  uvidíte v novém kabá-

tě, stejně tak jako naše logo, které už „mo-

dernizací“ prošlo.  Na novém webu si bu-

dete moci udělat sami malý rozřazovací 

test pro váš snadnější výběr jazykového 

kurzu.

Jak postupují práce 
na našem projektu Prevence 
specifických poruch učení 
pro dobrý start do školy?

V pěti mateřských školách v okolí již proběh-

ly diagnostiky a vytipování dětí, které zařadí-

me od září do speciálních kroužků Lexíčků, 

které povedou naše speciální pedagožky, 

lektorka fyzioterapeutické části a paní učitel-

ky. Naše speciální pedagožky a  fyziotera-

peutky v  současné době připravují soubor 

lekcí programu Včasná péče, podle kterého 

od září začneme s dětmi pracovat. Vychází-

me z prověřeného konceptu, který dále roz-

víjíme a doplňujeme. Zaměříme se na prvky 

dyskalkulie i  na  témata vedoucí k  rozvíjení 

prosociálního chování dětí.

Na vše dohlíží paní docentka Zelinková, která 

připravuje soubor pracovních listů pro práci 

s předškoláky s důrazem na rozvíjení předčí-

selných představ a  dalších dovedností, které 

souvisejí s počátečním vyučováním matema-

tiky. Pracovní listy budeme mít i  na  vedení 

dětí ke správnému chování. Pro zahájení pro-

gramu ve školkách chystáme i výtvarné a cvi-

čební - fyzioterapeutické pomůcky, které se 

nám při práci s dětmi osvědčily.

Naše paní fyzioterapeutka Michaela Frühau-

fová, se kterou jsme úspěšně spolupracovali 

i v Karlových Varech, v těchto dnech předává 

své zkušenosti Martině Dvořákové, která 

povede fyzioterapeutickou část kroužků Le-

xíčků v mateřských školkách v Libčicích, Ho-

roměřicích, Velkých Přílepech i v roztockých 

školkách Přemyslovské a  Spěšného. Menší 

kroužky od září povedeme i ve školce Havlíč-

kova, v Centru Žirafa i v Lexiku.

Naše poradna – Centrum prevence SPU Le-

xik poběží i v létě, nejbližší termíny pro indivi-

duální vyšetření jsou plánovány na 14. a 21. 8. 

a  od  září každé úterý, středu a  v  pátek. Již 

nyní se na  nás můžete obracet, budeme se 

vám snažit co nejlépe pomoci.  

E-learningový projekt Mediální komuni-

kace jako odborná kompetence je ve  fázi 

posledních úprav a  testování. Pilotní bez-

platná část komunikace s médii je již obsa-

zena, hlásit se můžete na další tři programy, 

které najdete na našem webu pod odkazem 

projekty.

Přejeme vám příjemné, slunné a  pohodové 

léto.

Za kolektiv Lexiku 

Lenka Červenková, 

ředitelka



I  tento rok pro Vás MC Rožálek připravil 

každoroční prázdninový program.

V  červenci se společně těšíme na  pondělní 

výtvarný kroužek, úterní a středeční Sluníč-

ka. V srpnu se s námi můžete vydat na Cestu 

za  pohádkovým pokladem, která se bude 

konat 27. 8. 2013 od 10 hodin v lese za Solní-

ky. Zde budou na děti čekat pohádkové by-

tosti, soutěže a  odměny. Vstupné 30,-  Kč, 

start v 9:45 u dětského hřiště na Masarykově 

ulici.

Pro naše stávající i nové návštěvníky je dne 

2. 9. 2013 připraven den otevřených dveří, 

kde mohou děti a rodiče navštívit prostory 

MC Rožálek a  seznámit se s harmonogra-

mem aktivit pro nový školní rok. Pro děti 

zde bude připravena výtvarná dílnička, 

soutěže a pro všechny občerstvení.   Přiví-

táme Vás od  8:00 do  12.00 a  od  13:00 

do 16:00.

Od  září se opět můžete těšit na  pravidelné 

kroužky: 

Miminka, Batolátka, Výtvarné dílničky, Gym-

balony, Sluníčka (adaptační program pro 

děti, kde si vyzkouší, jaké to bude v opravdové 

školce), jazykové kurzy pro dospělé, které 

od  září rozšíříme o  španělštinu s  rodilou 

mluvčí, aerobik, Zumba   a  mnoho dalšího. 

Na  většinu našich pravidelných kroužků se 

nemusíte předem hlásit a  platíte vždy pouze 

lekci, kterou navštívíte. Pro více informací si 

pište na centrumrozalek@seznam.cz.

Srdečně se na vás těšíme a přejeme vám krás-

né prožití léta.

Simona Mádlová, Vendula Bromovská 

a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek

Zahradní slavnost 
pod žhavým sluncem

Slavnost letos vyšla na nejteplejší den června. 

Teplota dosahovala hodně přes třicet stupňů, 

naštěstí stín letitých stromů na Levém Hrad-

ci poskytoval znatelnou úlevu. Pod lipami 

bylo rozprostřeno několik bazénků s vodou, 

osvěžit se odvážila i řada dospělých.

Během odpoledne se na podiu i na louce u kos-

tela vystřídala řada profesionálních umělců, ale 

hlavně dětí a  dospělých z  kroužků a  kurzů 

sdružení Roztoč (taneční kroužek Po špičkách, 

hudební Hrátky s flétnou, Sboreček, divadelní 

Dramaťák, filmy vytvořené v  kurzu Animace 

a další). Navečer bubeníci Blabuburo a žongléři 

Mix Trix. Všichni byli skvělí, kvalita vystoupení 

se znatelně rok od roku zlepšuje. 

Děkujeme všem, kteří slavnost podpořili - 

městu Roztoky, panu Sládkovi z TS Roztoky, 

firmě RS maso CZ, Asociaci TOM, levohra-

deckým sousedům za přijetí a ochotné zapůj-

čení elektřiny a jiného potřebného, všem 

maminkám za  napečené dobroty a  mnoha 

dobrovolníkům za pomoc při přípravě, prů-

běhu i úklidu slavnosti.

Jitka Čechová
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Rožálek v létě

Zprávy ze sdružení Roztoč

Zahradní slavnost

Foto: Jos. Mirovský
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Závěrečné prezentace 
kroužků

Děkujeme všem lektorům a dětem za přípra-

vu závěrečných představení s  prezentací je-

jich celoroční společné práce, které proběhly 

mimo Zahradní slavnost – lektoři hudeb-

ních  kroužků Hrátky s flétnou, Malí muzi-

kanti, Sboreček, Housle a  Klasická kytara 

zorganizovali malé hudební setkání v podo-

bě odpoledního koncertu   v  Husově sboru, 

dvě divadelní představení "Tři zlaté klíče" 

a "Tati, tatínku" kroužků Dramaťák a Pim-

prlata mohli zhlédnout rodiče a další diváci 

ve velkém ateliéru v budově školní družiny. 

V  Úněticích proběhlo taneční vystoupení 

místních dětí z kroužku Po špičkách a všech-

ny výtvarné kurzy při sdružení Roztoč – 

 Ateliér JoE, Výtvarná dílna Semišová myš 

a  Výtvarný ateliér Únětice uspořádaly 

ve  všech ateliérech krásné výstavy celoroč-

ních prací a  výtvarných projektů za  hojné 

účasti dětí i rodičů.

Dita Votavová

Nový ateliér 
v Jungmannově ulici

Do  konce června se stěhuje velký ateliér 

z  budovy školní jídelny do  nového domu 

za  knihovnou v  Jungmannově ulici. Přes 

prázdniny náš čeká řada úprav interiéru 

a  dvorku. Slavnostní otevření chystáme 

na  začátek září. Podrobnosti se dozvíte 

během léta z  našich webových stránek 

www. Roztoc.cz. Děkujeme všem donáto-

rům a dobrovolníkům, kteří nám se stěho-

váním a úpravou nových prostor pomáhají, 

bez nich bychom to nezvládli. 

Zápis do kurzů a kroužků

Srdečně zveme děti i dospělé na zápis do umě-

leckých kurzů pro školní rok 2013/14, který 

proběhne v níže uvedených termínech. U zápi-

su se můžete dozvědět podrobnosti o obsahu 

kurzu, způsobu jeho vedení, o  práci s  dětmi, 

seznámit se blíže s lektory. 

ROZTOKY – ATELIÉR ŘEMESLNÉ  TVORBY 

V HAVLÍČKOVĚ ULICI 

Pondělí 2. 9. 2013 od 8–11 h 

ROZTOKY – ATELIÉR V JUNGMANNOVĚ 

ULICI (za městskou knihovnou) 

Úterý 3. 9. 2013 od 15–18 h 

ÚNĚTICE – BUDOVA MŠ 

V průběhu září – informace v MŠ 

a na www.roztoc.cz. Seznam nabízených 

kroužků a kurzů najdete na našem webu.

Sdružení Roztoč

Zahradní slavnost

Foto: Jos. Mirovský

Zámecké rozloučení s prázdninami 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy nabízí dětem ve věku 6–12 let ve dnech 29.–30. srpna 2013 

možnost strávit dva dny s programem a s přespáním v zámeckém areálu.

Kontakt: 

propagace@muzeum-roztoky.cz, Mgr. Eva Koktová

více na www.muzeum-roztoky.cz
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• Nabízíme pronájem nájemního bytu 3+1, 

3. patro /94  m2/ s  balkonem, nezařízený, 

Roztoky, centrum. Nájem 11 000,- Kč + služ-

by. 3-měsíční kauce. Solidní jednání. Zájem-

ci kontaktujte písemně RealSprom, s.  r.  o. 

Přemyslovská 1468, Roztoky, tel. 233 910 960, 

sprom@volny.cz

• Pronajmu nebytový prostor/obchod 

22  m2 v  pasáži na  Tyršově náměstí. Mo-

bil: 603 851 651.

• Hledáme aktivní slečnu nebo paní na pra-

videlné hlídání 4-leté dcery,  úterý a  čtvrtek 

cca od 14:30–17:30 v rodinném domě v Sol-

níkách a  občasné hlídání v  případě nemoci 

přes den nebo večerní hlídání.  Uvítali by-

chom i ochotu nárazově vlakem dovézt 6-le-

tou dceru na kroužek do Prahy a zpět. Pro-

sím volejte 602 365 740.

• Pronajmu v Roztokách-Žalově větší chatu  

k  trvalému bydlení  2+kk s menším pozem-

kem. Tel. 736 674 553 

• Prodám dům s pozemkem v Roztokách-

-Žalově nebo jen část pozemku na  stavbu 

domku. Tel. 603 705 944

• Prodej RD 4+1 o  CP 160 m2, s  pěknou 

zahradou o  velikosti 921 m2. V  přízemí 

předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací 

pokoj, pokoj, ložnice, kuchyň. V prvním pa-

tře pokoj, koupelna s WC a prostorná hala. 

Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění elek-

trické a plynové, dům částečně podsklepený. 

K  pozemku patří zkolaudovaná dílna o  CP 

66 m2, možno využít k  podnikání, pronají-

mání nebo jako garáž. Super cena. Tel. 

608 026 162

• Prodáme velmi zachovalý psací stůl 110 x 

48 x 71,5 cm, vlevo pod stolem nika a 3 šuplí-

ky + 2-poličková nadstavba lehce odnímatel-

ná 110 x 19 x 70 cm. Výše stolu s nadstavbou 

141,5 cm; dřevotříska odýhovaná ve světlém 

odstínu, asi buk. Cena: 400  Kč. Tel. 

737 659 166 

• Pronajmu garáž v Roztokách, vhodné pro 

motorku. Zn. celoročně. Tel. 777 981 156

• Pronajmu 2+kk + předzahrádka 44 m2 + 

parkovací stání. Praha 6. Dlouhodobě. Tel. 

602 358 207

• Prodám velmi světlý a  nadstandardně 

vybavený byt 3+kk/B včetně sklepa, parko-

vacího a garážového stání v 2. patře v novo-

stavbě z r. 2008 v Roztokách, odbočka na Ža-

lov. Majitel bytu tel: 603 849 829

• Zdravotní sestra s  letitou praxí nabízí 

hlídání dětí v  Roztokách a  okolí. Cena 

100  Kč/h. Tel.: 724  258  097, mail: 

K.Machyckova@seznam.cz

• Chcete jít do kina nebo na večeři a nemá-

te hlídání – 17 letá studentka se vám o vaše 

děti spolehlivě postará. Roztoky a okolí, refe-

rence mám. Tel. 607 734 141

• Rodinný dům 4+kk, 125 m2 k pronájmu 

v ul. Potoky, krásné prostředí, kousek na auto-

bus a vlak. Více informací na pronajem.young.

co.cz, případně na tel. čísle 604 287 324

• Poskytnu skromné bydlení v  domku 

u  Roztok (1+1 částečně zařízený) za  výpo-

moc na zahradě (pro zdatné důchodce i jed-

notlivce). Tel: 602 478 405

• Nabízím úklid rodinných domů. Jednorá-

zově i  dlouhodobě. Slušné jednání. Tel: 

724 116 252

• Pronajmu chatu na  Sázavě v  červenci 

nebo srpnu. Tel: 602 594 110

• Vyměním 2+kk s terasou, DV v Praze 6, 

45 m2, 3.  p. cihl. domu, 2 terasy 14 a  11m2 

za  podobný v  nižším podlaží v  Roztokách. 

Tel. 723 984 193.

• AUTODÍLNA – Milan Gaisl, Na Valech 1452, 

Žalov. Mechanické + klempířské opravy, 

 příprava na  STK. www.autokarosari.cz, Tel. 

602 123 253

HUSATA 
– ucelený dopolední program pro děti cca od 3 let . 

“Poznáváme život ze všech stran.“

Zvláštní důraz klademe na rozvoj etických a duchovních 
hodnot. Pracujeme s dětmi na jejich uvědomování sebe sama, 

kdo jsme, jaká je naše společnost, ve které žijeme. 
Společně se učíme rozeznávat dobré a zlé, 

povídáme si o pocitech, cvičíme, zpíváme, tvoříme...

Vždy v pondělí a v úterý od 7,30 do 13 hodin
Pravidelný měsíční cyklus je vzhledem ke kapacitě 

max. 10 dětí nutno uhradit předem. 
Cena celého cyklu je 2.900,- Kč 

(zahrnuje pitný režim, provozní náklady a režijní náklady 
na veškerý  výtvarný materiál a hygienické potřeby).

Vaše děti naleznou zázemí v prostorách Husova sboru CČSH 
a na farní zahradě. S sebou si přinesou dvě svačiny, přezůvky, 

náhradní oblečení, pláštěnku...

Začínáme v pondělí 2. září 2013. 
Postaráme se o Vaše děti s úctou a láskou.

Informace a přihlášky:
Farní úřad CČSH

Jeronýmova 515, Roztoky
ThMgr.Jarmila Kučerová, farářka

tel: 220 951 051
Vlaďka Drdová, pastorační asistentka 

tel: 606 893 292

all 4 property

„facility services“

provedení nebo zprostředkování služeb

 pro Vaši nemovitost také:

in English

en Français

604 938 415

SOUKROMÁ INZERCE



Pro ty z vás, kteří chtějí zařídit byt či dům úsporně 
nebo na pronájem a přitom touží zachovat kvalitu, 
nabízíme možnost vybrat si v našem Premium Stopka 
Outlet v Roztokách u Prahy. Najdete zde kusy nábytku, 
kuchyní a doplňků stažené z našich showroomů za 
velmi výhodné ceny. Nabídku doplňuje sortiment 
Stopka Home Decoration, tedy nový bytový textil, 
zejména záclony, závěsy, ručníky, župany či povlečení 
a stínící technika. Záclony a dekorační látky nabízíme 
se slevou 30 %. Vše od renomovaných německých, 
italských a francouzských výrobců za velmi výhodné 
ceny. V rámci služeb Premium Outletu vám záclony či 
závěsy vyměříme přímo u vás doma, nainstalujeme 
a nabídneme též údržbový servis v podobě praní 
a čištění samozřejmě s demontáží a montáží.
 

Mimořádná nabídka!
Výprodej kolekce ručníků a županů 2013! 
Sleva 25 % !

Premium Outlet Stopka
Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17 
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700 – Miloslav Maleček

www.outletstopka.cz 

Pračka Miele W 3164 Edition 111
Ceníková cena: 20 990 Kč
Cena OUTLET: 18 900 Kč
Při koupi pračky sleva 
na ručníky a župany 35 % !
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