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ÚVODEM

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Co s načatým létem? 

Léto je v plném proudu. Jak si již pomalu zvy-
káme, přináší s  sebou meteorologické extré-
my, letos je to především sucho, které kazí 
náladu vodákům i pěstitelům.
Léto je však především časem prázdnin a do-
volených. Dovolená na  zotavenou se to jme-
nuje úředně. Je to nepochybně čas, na který se 
většina pracujících lidí těší. Pomíjím pro tuto 

chvíli workoholiky, živnostníky, kteří si ani dovolenou vzít nemohou, 
a  pověstné Japonce, kteří si z  obavy ze ztráty zaměstnání už 25 let 
dovolenou nevybrali.
Dovolenou trávíme různě. Aby měla smysl a žádaný účinek, měla by 
trvat aspoň dva týdny a měli bychom se na ni přesunout do  jiného 
prostředí. Je jedno, jestli k moři, na Šumavu či na chatu v Podbrdí.
Pro někoho je ideální představa dovolené dvoutýdenní polehávání 
na pláži, pro jiného vycházky do lesa na houby (letos teda fakt neros-
tou), třetí si zvelebuje zahradu a spravuje střechu chalupy.
Důležité je umět se oprostit od  všedních problémů, hodit za  hlavu 
pracovní potíže a  spory, vyhnat si z  mysli vše nepříjemné, co nás 
možná čeká – a to právě neumíme.
Neumíme odpočívat a  relaxovat. Neumíme vypnout. Pořád se nám 
honí hlavou změť neuspořádaných, většinou černých myšlenek 
a  obav. Výsledkem je, že jsme permanentně podráždění, utahaní, 
negativně přednaladění a potenciálně vzteklí. Špatně usínáme, brzo 
se budíme a mozek se ihned nastartuje k další destruktivní činnosti.
Umění odpočívat a relaxovat i během pracovního dne se dá naučit. 
Jsou na to různé techniky, ale není to snadné. Tak aspoň o té dovole-
né se pokusme vypnout a všímat si pěkných a pozitivních věcí. Je jich 
pořád ještě dost.
Takže na  otázku „Co s  načatým létem?“ odpovídám: Užijte si ho. 
Za jakéhokoli počasí.
A když budete mít náladu, tak si přečtěte Odraz.
Hezké léto za celou redakční radu přeje

 Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
ačkoli jsou prázdniny v  pl-
ném proudu, tak se v  našem 
městě děje spousta věcí.

Podpora sportu
Jsem moc rád, že se v našem městě rozšiřují 
možnosti, kde se dá sportovat. V  minulém 
roce bylo otevřeno nové sportoviště na křižo-
vatce ulic Obránců míru a  Masarykovy, ale 
zejména byl zahájen provoz dvou tělocvičen 
v  nové budově základní školy. Tyto prostory 
jsou hojně využívány roztockými sportovními 
oddíly i veřejností. V tuto chvíli probíhá vý-
stavba nového venkovního hřiště u základní 
školy. Toto sportoviště, které bude mít rozmě-
ry basketbalového hřiště, bude přes prázdniny 
dokončeno. Věřím, že následně bude dobře 
sloužit nejen roztocké škole, ale v  odpoled-
ních hodinách i veřejnosti.
V poslední době hojně diskutuji s představite-
li Sokola o tom, jak by šlo vylepšit jejich záze-
mí. Jsem rád, že je v  zastupitelstvu v  zásadě 
všeobecná podpora toho, abychom jako měs-
to Sokolu s revitalizací areálu pomohli. Po dis-
kusích s představiteli roztockých sportovních 
organizací jsem dospěl k názoru, že by při re-
vitalizaci areálu sokolovny mělo dojít postup-
ně k  následujícímu. V  první řadě by bylo 
dobré opravit běžeckou dráhu s  okolím. 
Tyto prostory využívá nejen Sokol a fotbalisté, 
ale i  škola k  výuce tělocviku. Proto by tento 
krok měl mít největší prioritu. Myslím si, že 
v  rámci této první etapy by měl být udělán 
nový umělý povrch běžecké dráhy, měly by 
být vystavěny atletické sektory (skok do dálky, 
skok do výšky atd.) a mělo by být zkulturněno 
okolí, tedy zejména betonové tribuny. Rád 
bych v  rámci této etapy opravil i  staré hřiště 
s umělým povrchem, které se nachází za vstu-
pem do areálu po pravé ruce. Dokonce by zde 
mohl být pod nový umělý povrch zabudován 
unikátní systém, který zespodu chladí povrch, 
což by umožňovalo, aby zde v zimě bylo klu-
ziště, a to nejen v době mrazu, ale i v období, 
kdy teplota nepřevyšuje 15 stupňů Celsia. Rád 
bych, abychom spolu se Sokolem tuto etapu 
realizovali přibližně ve dvouletém horizontu. 

Věřím, že se nám to společně, třeba i s podpo-
rou nějaké dotace, podaří.
Dalšími fázemi rozvoje tohoto areálu by měla 
být revitalizace stávající budovy sokolovny 
a případné vystavění nové multifunkční haly. 
Byl bych rád, abychom ve spolupráci se Soko-
lem i na tyto kroky připravili příslušné projek-
tové dokumentace, abychom byli připraveni, 
kdyby se vyskytla možnost získání dotace.

Dětská skupina a tzv. školkovné
V souvislosti s dětskou skupinou pokročily 
přípravné práce. V tuto chvíli je oboustran-
ně schválená nájemní smlouva na tzv. likusák 
v areálu sokola. Proběhla i soutěž na stavební 
firmu, jež zde provede nezbytné stavební 
úpravy, kterých mimochodem nebude málo. 
Stavební práce vypuknou v srpnu. Dokonče-
ny by měly být v  průběhu září. Postupují 
i  nezbytné administrativní kroky: máme 
schválená Vnitřní pravidla organizace posky-
tování služby péče o  dítě v  dětské skupině 
a Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schop-
ností, kulturních a hygienických návyků dí-
těte, přijímací kritéria či zajištěné pojištění. 
Půjde-li vše, jak má, bude provoz dětské 
skupiny spuštěn od  listopadu tohoto roku. 
Nejzazším termínem otevření dětské sku-
piny je pak 1. leden příštího roku.
Při zasedání zastupitelstva padl návrh ze strany 
ODS na prodloužení kompenzačního systému 
rodičům, jejichž dítě starší tří let se nedostane 
do  městské školky, i  na  další školní rok. Je 
nutno podotknout, že od doby, kdy jsme tento 
příspěvek schvalovali pro právě skončený škol-
ní rok, se staly dvě zásadní legislativní změny. 
První z  nich nám umožnila, abychom mohli 
otevřít dětskou skupinu. V rámci druhé zavedl 
stát slevu za  umístění dítěte v  předškolním 
zařízení z daně z příjmu. Díky prvnímu jsme 
začali pracovat na  zřízení dětské skupiny. To 
s sebou samozřejmě nese nezanedbatelné ná-
klady. Většina zastupitelů včetně mě seznala, 
že je lepší peníze investovat tak, abychom 
problém s  nedostatečnou kapacitou před-
školních zařízení skutečně vyřešili. Druhá 
změna způsobila to, že bychom podruhé kom-
penzovali něco, co již kompenzuje stát. Tako-

váto situace je právně poměrně ošemetná. 
Z  těchto důvodů drtivá většina zastupitelů 
pro dloužení kompenzace nepodpořila.

Odvoz seniorů k lékaři
Jsem velmi rád, že se podařilo zprovoznit 
systém podpory města pro seniory, kteří se 
potřebují dostat k lékaři. S bližšími informa-
cemi o tom, jak to bude fungovat, vás sezná-
mí Marie Šlancarová dále v Odrazu.

Pokácený ořešák
Po mém návratu z dovolené jsem zjistil šo-
kující skutečnost, že byl mimořádně rychle 
bez vědomí vedení města a veřejnosti poká-
cen vzrostlý ořešák v ulici Jana Palacha. Ten-
to nezkonzultovaný krok úředníků vůbec 
nechápu, zvláště pak v období, kdy není ká-
cení stromů vůbec vhodné. Přilehlá stavba 
pro mě není žádnou omluvou.
Proto jsme při jednání rady města přijali toto 
usnesení: Rada města vyjadřuje nesouhlas 
s  rozhodnutím o  pokácení ořešáku v  ulici 
Jana Palacha bez náležitého zdůvodnění a in-
formování veřejnosti a  vedení města. Rada 
města žádá o  podávání informací o  odstra-
ňování zeleně příslušnému místostarostovi 
T. Novotnému. Rada města ukládá tajemní-
kovi MÚ sjednat nápravná opatření.
Doufám, že výše zmíněná nápravná opatření 
budou dostatečná, aby se takováto situace již 
v budoucnu nemohla opakovat.

Zásah policie
První červencovou neděli večer jsme byli 
svědky obrovského zásahu státní policie. Bylo 
zde několik policejních jednotek, zásahové 
vozidlo a nad Roztoky dokonce létal vrtulník 
s termovizí. Vypadalo to jak v nějaké bondov-
ce. Leč veškerá technika nebyla státní policii 
k ničemu, protože pronásledovaného člověka 
nechytila. Hledanou osobu zadržela o  dva 
dny později při pochůzkové činnosti naše 
městská policie, která jej následně státní 
policii přivezla. Klobouk dolů!
S přáním krásných prázdnin

Jan Jakob, starosta města Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova4

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent Odboru správy a rozvoje města 
a životního prostředí
Charakteristika vykonávané činnosti: příprava a  realizace staveb včetně 
vedení nezbytné administrativy odpovídající potřebám veřejné správy.
Další informace na www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu. 
Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2015 ve 12.00.

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje:  
výzvu k podávání nabídek na dodávku služeb 
pro grafickou a předtiskovou přípravu  
časopisu Odraz

Další informace na www.roztoky.cz/verejne-zakazky. 
Lhůta pro podávání nabídek je 29. 7. 2015 do 13.00.
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Účty za komunikace 
Druhou středu v  červnu se 
rada sešla opět v  šestičlenné 
sestavě (bez Martina Štiftera) 
a  od  obvyklého startu v  půl 
páté se prokousávala více než 

čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.
K nejdůležitějším bodům podal zprávu pří-
mo šéf OSRMŽP dr. Polák. Šlo o definitivní 
účet za  první skupinu ulic (Na  Valech, Pod 
Řivnáčem, Wolkerova a Třebízského). Doda-
vatel odvedl kvalitní práci, méně kvalitní byl 
projekt, v  němž se na  pár věcí zapomnělo. 
Celkové náklady nad vysoutěženou cenu se 
pohybují kolem 2,5 milionu korun bez DPH. 
Je to asi 17 % ceny, v níž firma Eurovia, a.s., 
vyhrála soutěž. Ale je to stále méně než cena, 
s níž počítal projekt.
Vícenáklady začínají nabíhat v důsledku špat-
ných podložních vrstev také v  rekonstrukci 
ulice Jana Palacha. Rada odsouhlasila zhruba 
400 tisíc navíc za  dokončené dílo v  rámci 
prvního úseku, celkem budou vícenáklady 
ovšem podstatně vyšší a jejich hodnota bude 
záviset hlavně na  tom, s  jakým podložím se 
dělníci setkají v dalších částech ulice.
K investicím patří ještě jedna důležitá technic-
ká změna – podruhé se letos radní vrátili 
ke  směrnici na  zadávání veřejných zakázek, 
a protože první úprava vlastně nic nevyřešila, 
znovu zvýšili limity zejména pro „nejnižší“ 
skupinu zakázek, o  níž rozhoduje přímo šéf 
odboru (s vědomím věcně příslušného radní-
ho či představitele města). Pro služby to bude 
100 tisíc, pro stavební práce do čtvrt milionu.
Velkou část agendy tvořily příspěvkové orga-
nizace města (školy, mateřské školy a Tech-
nické služby) a jejich hospodaření. Základní 
škola pracovala loni s  půlmilionovým pře-
bytkem, který bude využit na drobné rekon-
strukce starých částí školní budovy. Výrazně 
se proti předpokladům ušetří také na  ven-
kovním školním hřišti, z úspory bude poří-
zena mimo jiné lezecká stěna a  oprava ne-
bezpečného schodiště ke školní jídelně. 

Svatojanská noc nad územním 
plánem 
Noc vypadá v titulku efektně, ale o noc vlast-
ně nešlo. Zastupitelstvo se v nejvýše 17členné 
sestavě vypořádalo se všemi body do  půl 
desáté, tedy ještě za denního světla.
Těch bodů nebylo mnoho, jeden však v sobě 
skrýval skoro tři desítky usnesení – vypořádá-
ní návrhů na pořízení nového územního plá-
nu, které přišly od  občanů. Zastupitelstvo 
v  principu rozhodovalo o  každé z  připomí-
nek, zda se bude o ní v dalších fázích zpraco-

vání územního plánu vůbec jednat. Velká 
většina podnětů sítem jednohlasně neprošla – 
šlo vesměs o podněty ke změně nějaké plochy 
na stavební parcelu. Do dalšího projednání se 
dostaly jen podněty k  upřesnění využití po-
zemků, například zahrádkářských kolonií, 
a  také nové zvážení, jak vyřešit konec Pala-
chovy ulice (v platném územním plánu pro-
chází nemovitostí průtah na Solníky).
Druhý bod, který trochu pozdržel jednání, 
byly kompenzace rodičům, kteří neumístili 
dítě v městské mateřské škole, ač takové dítě 
mají (navštěvuje školku jinde, soukromou 
školku anebo je prostě doma). Zastupitelstvo 
před necelým rokem přijalo usnesení, jímž 
rozhodlo o tom, že rodičům, kteří mají dítě 
ve věku 3–6 let, jež nechodí do městské ma-
teřské školy, bude vyplácena „kompenzace“ 
ve stejné výši, jakou město dává na jednoho 
žáka v  mateřské škole – tedy kolik vychází 
z nákladů na provoz MŠ po odečtu školkov-
ného na jedno dítě. Podpora byla však termí-
nována do  konce školního roku 2014/2015, 
a navíc částka, kterou jsme již vyplatili, pře-
sáhla vyčleněných 800 tisíc korun. Zastupite-
lé odsouhlasili zvýšení částky potřebné k do-
placení kompenzací do  konce června, ale 
návrh v kompenzacích pokračovat výraznou 
většinou neprošel, mimo jiné i proto, že další 
milion není v  rámci rozpočtu odkud vzít – 
v rozpočtové rezervě už tolik peněz není. 
Napodruhé zastupitelstvo schválilo odprodej 
nádob na  tříděný odpad firmě EKO-KOM, 
když tato firma souhlasila s úpravami smlou-
vy, v níž bude zapracována možnost odstou-
pení ze strany města (jinak je smlouva pode-
psána do  roku 2019) a  možnost zpětného 
odkupu nádob za „zbytkovou“ cenu. Konku-
renční firma Interseroh zatím certifikaci ob-
dobnou jako EKO-KOM nezískala, tyto po-
jistky ve  smlouvě jsou však užitečné pro 
případ, že by se na trhu konkurence objevila 
a nabídla lepší podmínky než EKO-KOM.
 A  ještě aspoň jedna potěšující zpráva: účet-
nictví města prošlo bez větších problémů au-
ditem za rok 2014, zůstala již jen dvě náprav-
ná opatření. Zastupitelé proto mohli schválit 
jak závěrečný účet za  rok 2014, tak výsledek 
auditu, byť s výhradou oněch dvou nedostat-
ků. V  porovnání s  dobou, kdy město „out-
sourcovalo“ činnost finančního odboru sou-
kromé firmě, je to výsledek velmi uspokojivý.

Rada rozhodla, kdo bude stavět 
ulice a domek pro dětskou 
skupinu 
Šest radních zasedlo 8. července, hned 
po  svátcích a  vlně veder, a  během prvních 

dvou hodin prošlo většinu programu i s ně-
kolika důležitými body.
Těžkou roli měli radní v  rozhodování, kdo 
bude rekonstruovat objekt pro dětskou skupi-
nu. Odbor SRMŽP oslovil 21 firem, došly 
pouhé tři nabídky, a  to ještě jedna napsaná 
amatérsky, kterou hodnotící komise jako neú-
plnou vyřadila. Dvě zbylé se takřka nelišily ce-
nou (přes 1,7 mil. Kč plus DPH), rozhodla de-
klarovaná doba provedení stavby. Ta přisoudila 
zakázku Stavební firmě Pastyřík, spol. s r. o.
V  soutěži o  stavitele ulic, které by se měly 
ještě v letošním roce rekonstruovat (Vidimo-
va, Sedláčkova, Řadová, křižovatka Třebíz-
ského a Žirovnického, konec ulice Smetano-
vy) došlo nabídek pět, jedna vypadla kvůli 
ceně nad stanovený limit. Dodavatelem díla 
bude firma IPPOS Bohemia, s. r. o., která 
dala výrazně nejnižší nabídku a  stavěla 
v Roztokách už několik ulic v nedávné minu-
losti (Haškova, Vošáhlíkova aj.).
Pohnulo se konečně také koncesní řízení 
na provozovatele vodovodů a kanalizací, kte-
ré město bylo nuceno v  předchozím řízení 
zastavit. Tentokrát se přihlásily naštěstí už 
dvě firmy, do vlastního řízení postupují Se-
veročeské vodovody a kanalizace, a. s.
Nejdelší diskusi, která se postarala o  to, že 
program se natáhl na  obvyklých pět hodin, 
vyvolal zápis ze školské komise, kde se pro-
jednávala kritéria pro výběr dětí do  dětské 
skupiny. Komise navrhla, aby hned po  zá-
kladním požadavku (dítě a aspoň jeden rodič 
s  trvalým pobytem v  Roztokách) vstoupilo 
do hry kritérium sociální. Všichni uchazeči 
by měli být „vyhodnoceni“ z  hlediska své 
sociální situace a přednost v umístění dítěte 
do dětské skupiny dostanou rodiče sociálně 
slabší. Návrh prošel 5 : 1 a praxe ukáže, zda 
to bude fungovat.
Hostem jednání byl velitel městské policie 
Petr Vevera, s  nímž radní diskutovali o  vě-
cech, které oprávněně dráždí veřejnost: ne-
pořádek kolem nádob na tříděný odpad, par-
kování v  protisměru, noční řádění opilců 
(většinou mladistvých) v  některých lokali-
tách města. Některé případy již strážníci řeší 
nebo vyřešili, v dalších by měly pomoci nové 
kamery a posílená evidence záznamů a také 
zostřený dohled strážníků v  problémových 
místech. Jen tak mimochodem se velitel 
strážníků zmínil, že státní policií stíhaný re-
cidivista, který po honičce, do níž byl nasa-
zen i  vrtulník, zmizel v  Roztokách z  auta 
z ulice Nad Vinicemi, je už dopaden. Policii 
ČR ho předali naši městští policisté.

Jaroslav Huk, místostarosta
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Model, který se v  praxi nejlépe 
osvědčil, se také dostal do  výroby. 
Celkem jich ELEKTROWIN roz-
místil 1500. MINIWINy jsou nabí-
zeny jak sběrným dvorům, tak vy-
braným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častě-
ji vidět speciální kontejnery 
na  drobné spotřebiče. V  prodej-
nách velkých řetězců mají dokonce 
speciální design vyrobený pro ně 
přímo na míru. 

Sběrné prostředky u  prodejců ale 
ELEKTROWIN rozmisťuje už ně-
kolik let. Původně to byly koše 
s  vyměnitelnými bagy o  objemu 
0,25 ccm, do  kterých se vejde ko-
lem 30 fénů, kávovarů nebo žehli-
ček, případně 6 až 8 vysavačů či 
mikrovlnek. 

S  těmito koši se můžete setkat 
i na akcích, jako je například stále 
populárnější Jízda do stanice Recy-
klace s  možností odevzdat staré 
elektro na  vlakových nádražích 
a  ve  vybraných spojích Českých 
drah.

Nejviditelnější jsou ale venkovní, 
tzv. malé kontejnery ELEKTROWI-
NU umisťované ve  spolupráci 
s městy a obcemi na veřejných pro-
stranstvích. Po  celé republice jich 
můžete potkat na  500. Pozornost 
upoutávají svou výraznou červenou 
barvou. Umožňují chovat se ekolo-
gicky i  obyvatelům malých obcí, 
které nemají sběrný dvůr. Staré 
elektro do směsného odpadu prostě 
nepatří.

Kromě snazší manipulace s  ode-
vzdanými spotřebiči mají tyto sběr-
né prostředky jedno společné: jsou 
uzamykatelné, a  chrání tak elektro 
určené k recyklaci před nenechavý-
ma rukama zlodějů. 

Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně 
vysbírá největší český kolektivní systém 
ELEKTROWIN, se pohybuje v  desítkách 
tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty 
sběrné prostředky různých typů a  s  růz-
ným účelem. Některé můžete vidět 
ve sběrných dvorech, kde usnadňují práci 

jejich obsluze, jiné potkáte přímo v  uli-
cích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout vel-
koobjemový WINTEJNER. Vyrábí se 
ve  dvou provedeních. Jedno slouží vý-
hradně na chlazení, ve druhém – rozděle-
ném uvnitř přepážkou – WINTEJNER 

shromažďuje odděleně velké a  malé spo-
třebiče. 
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINI-
WIN. Testovaly se v něm různé konstruk-
ce menších plnostěnných kontejnerů 
s  děleným vhazovacím otvorem umístě-
ným vpředu. 



Roztočtí občané starší sedmdesáti 
let a držitelé průkazů ZTP/P (bez 
omezení věku) mohou od červen-
ce využívat příspěvku města 
na přepravu k lékaři a do lékárny. 

Cena za dopravu jedné osoby z místa určení 
na území Roztok do místa poskytování zdra-
votní péče, taktéž na  území Roztok, činí 
100  Kč. Výše dotace z  městského rozpočtu 
pak činí 50  Kč za  jednu jízdu, tedy 100  Kč 
za cestu tam a zpět. 

Místo poskytování zdravotní péče se může 
nalézat i mimo území města Roztoky. I v ta-
kovém případě je příspěvek města 50  Kč 
za cestu tam a 50 Kč za cestu zpět. Zbývající 
částku určenou dle sazeb provozovatele 
uhradí cestující. 
Cestující, který si bude přát využít dotace, 
podepíše přepravci formulář s  uvedeným 
jménem a telefonním číslem. Pracovníci úřa-
du mohou na  uvedeném telefonním čísle 
ověřit využití služeb. 

Přepravu osobním vozem je možné objednat 
u Františka Kuželky, se kterým uzavřelo měs-
to Roztoky na  základě poptávkového řízení 
smlouvu, na tel. čísle 777 609 491. 
Další informace rádi zodpovědí pracovnice 
sociálního oddělení, tel. 220  400  228 nebo 
733 123 658. Na tomto oddělení budou přijí-
mány také reklamace. 

Marie Šlancarová,  
předsedkyně zdravotní a sociální komise

Palachova ulice se mění k nepo-
znání. Největší investiční akce 
letošního roku pokračuje po-
měrně svižným tempem, ač ne-
jen mně se po  jejím zahájení 

zdálo, že dělníků a  pilně pracující techniky 
mohlo být na  začátku víc. Neočekávanou 
komplikací se ukázalo být podloží, které je 
oproti předpokladu tvořeno sprašemi z více 
procent, než uvažoval projekt. Spraše se musí 
vytěžit, smíchat s vápnem mimo hloubenou 
vozovku, opět vozit na místo. Celé to stavbu 
poněkud komplikuje, jakkoli stavbyvedoucí 
předpokládá jen mírné zpoždění. 
Během léta bude stavba ukončena až 
po Školní náměstí. Podle vyjádření zástupců 
stavby teprve zvažují, zda tento úsek bude 
vyasfaltován v  první etapě, nebo najednou 
při kompletaci celé ulice.
První metry chodníku vypadají zdařile. Je 
dobře, že městský architekt prosadil o  řád 
vzhlednější dlažbu, než jaká byla plánována 
(projekt původně předpokládal nejobyčej-
nější druh, tzv. kost), to vše po jistém smlou-
vání se stavbou, nakonec za  stejné peníze. 
Víc otázek veřejnosti ale budí budoucí zelené 
pásy – příkopy, do  kterých zasázejí naše 
Technické služby ve  spolupráci s  odbornou 
firmou během října či listopadu desítky javo-
rů. Laickým pohledem nahlíženo, příkopy 
vypadají mělké a  leckdo se ptá, zda budou 
mít stromy dost prostoru pro kořeny.
Podle ujištění projektanta, stavebního dozo-
ru a zhotovitelské firmy je zvolená technolo-
gie, kdy se zabetonují obrubníky, do budou-

cích zelených pásů se nasype hlína (před 
zasypáním se podle ujištění stavbyvedoucího 
pořizuje fotodokumentace) a  vlastní jámy 
na stromy se hloubí až těsně před jejich sáze-
ním, běžná a v pořádku. 
V polovině července jsme na podnět odděle-
ní životního prostředí provedli místní šetření 
a dohodli se na lepší přípravě míst pro sázení 
stromů. Přebytečný beton z patek obrubníků 
při něm bude odsekán (technologie stavby 
jiný postup nedovolí), pracovníci úřadu 
i  stavební dozor budou více dohlížet na  to, 
aby při zasypávání příkopu byla rozrušena 
(případná) betonová krusta a  aby pásy byly 
propustné. Postup jsme si ověřili na  místě, 
věřím, že bude i  v  průběhu další stavby re-
spektován. 
Samostatnou a  trochu bolestivou kapitolou 
je pokácení největšího ořešáku na  Školním 
náměstí, v  místě budoucího přechodu pro 
chodce. 
Před několika měsíci ujistilo vedení města 
spoluobčany, že se ořešáky kácet nebudou. 
Překvapivé poražení největšího z  nich nás 
opravdu nepotěšilo. Nebyli jsme o  této akci 
informováni (starosta a místostarosta odpo-
vědný za  vzrostlou zeleň) a  odehrála se 
v  době našich dovolených. Nepíšu to jako 
alibi – za práci radnice samo sebou odpoví-
dáme. Tohle jsme ale ovlivnit nemohli a ne-
zbývá, než se za akci, která vzbudila negativ-
ní ohlasy veřejnosti, omluvit. 
Pro spravedlivé posouzení věci je ale třeba 
dodat, že strom nebyl ve  zcela vynikající 
kondici a že k jeho pokácení vedla obava, aby 

jeho část nepadla na  nově budovaný pře-
chod. Zatímco dříve strom rostl v  zeleném 
pásu, kde se lidé pohybují spíše jen příleži-
tostně, přechod byl nově projektován v jeho 
bezprostřední blízkosti. Oddělení životního 
prostředí také vycházelo z platného pasportu 
zeleně, jenž strom uváděl mezi těmi, které 
bude v  dohledné době potřeba odstranit. 
I tak jsme ale se starostou přesvědčeni, že věc 
měla být pečlivě uvážena, mnohokrát posou-
zena a  s  předstihem sdělena vedení obce 
i veřejnosti. 
Závěrem této glosy chci požádat občany 
o  trpělivost při budování Palachovy ulice. 
Práce jsou zhruba v polovině, čeká nás ještě 
hodně prachu, ztíženého parkování a  klič-
kování středem města. Je jasné, že stavba 
s sebou nese i každodenní problémy, že za-
vděčit se každému není možné. Například 
parkování v  okolí masny budeme muset 
vyřešit tak, aby rezidenti v bezprostředním 
okolí nebyli omezováni návštěvníky obcho-
du při vjezdu na  svůj pozemek. V  plánu 
naopak nejsou retardéry – výrazně užší vo-
zovka a platné omezení rychlosti jsou podle 
názorů policie i města coby investora dosta-
čující. 
Díky všem, kdo korektní formou upozorňují 
na  faktické i domnělé nedostatky při budo-
vání ulice. Jsem zatím optimista a věřím, že 
nejpozději v prosinci se projedeme a projde-
me po nové Palachově ulici.

Tomáš Novotný,  
místostarosta
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Vážení spoluobčané,
sdělujeme vám, že k vyvěšení smutečního oznámení můžete použít také nově instalovanou vývěsku u hlavního vchodu na hřbitov 
na Levém Hradci, která je volně k použití. 

Správa hřbitova

Roztočtí senioři mohou využít dotace na přepravu  
k lékaři a do lékárny

Práce v Palachově ulici jsou v plném proudu



V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 
informovali o činnosti Městské policie Roz-
toky za období od 28. 5. 2015 do 8. 7. 2015. 
• Dne 29. 5. oznámen nález peněženky bez 
osobních dokladů, s  platební kartou a  fi-
nanční hotovost – peněženka uložena na MP 
Roztoky, zveřejněno na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.
• Dne 29. 5. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu hlasitou reprodukova-
nou hudbou z  restaurace Bernard v  ulici 
U hřiště v Žalově – řešeno na místě s obslu-
hou restaurace, hudba vypnuta, věc přestup-
ku vyřešena napomenutím. 
• Dne 30. 5. oznámena dopravní nehoda 
na  křižovatce ulic Přílepská, Přemyslovská 
a Lidická – výjezd na místo, tam již rychlá lé-
kařská pomoc, hasiči, usměrňování dopravy, 
na místě si nehodu převzali policisté skupiny 
dopravních nehod PČR Praha-venkov. 
• Dne 31. 5. oznámeno, že na Levohradec-
kém náměstí upadl senior, je zraněný v obli-
čeji a nemůže vstát – výjezd na místo, vzhle-
dem k  povaze zranění přivolána rychlá 
lékařská pomoc, která zraněného seniora 
ošetřila, vyrozuměn syn zraněné osoby.
• Dne 1. 6. ve večerních hodinách oznáme-
na žádost Policie ČR o spolupráci při pátrání 
po nezletilci, který utekl z domova v Rozto-
kách – provedeno místní pátrání ve  spolu-
práci s  PČR, nezletilec nalezen na  Tyršově 
náměstí, předán rodičům.
• Dne 1. 6. v  pozdních nočních hodinách 
oznámen nález volně pobíhající psa v serpen-
tině, nalezený pes umístěn do  záchytného 
kotce MP Roztoky, věc kvalifikována a šetře-
na jako podezření z  přestupku, v  ranních 
hodinách zjištěn majitel, kterému byl pes 
předán v  pořádku, věc přestupku vyřešena 
napomenutím.
• Dne 3. 6. oznámena krádež zboží v  pro-
dejně Albert na  Tyršově náměstí s  tím, že 
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou 
prodejny – podezřelá osoba se doznala, odci-
zené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z  přestupku proti majetku, 
s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena 
v blokovém řízení. 
• Dne 3. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
v Tichém údolí volně pobíhající pes, proveden 
odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce 
MP, věc kvalifikována a šetřena jako podezře-
ní z přestupku, ve večerních hodinách zjištěn 
majitel, pes mu vydán v pořádku, věc přestup-
ku vyřešena napomenutím.
• Dne 3. 6. oznámeno odcizení nosiče 
na jízdní kola připevněného na tažném zaří-
zení osobního automobilu v  podzemních 

garážích Na  Ostrohu v  Jungmannově ulici, 
věc předána PČR Libčice.
• Dne 4. 6. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no na parkovišti v ulici Felklova vozidlo Ško-
da Forman, nesplňující podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, zadokumento-
váno, vylepena výzva k  odstranění vozidla 
z  pozemní komunikace, tato výzva zaslána 
i osobě, na kterou je vozidlo evidováno v evi-
denci vozidel, oznámeno MÚ Roztoky.
• Dne 5. 6. oznámeno odcizení 2 ks mobil-
ních telefonů na podatelně Městského úřadu 
Roztoky na nám. 5. května s tím, že podezře-
lá osoba byla zadržena pracovníky úřadu – 
výjezd na místo, na místě zadržená podezřelá 
osoba, která se ke krádeži doznala, věc pře-
dána PČR Libčice i  s  podezřelou osobou, 
odcizené mobilní telefony podezřelá osoba 
dobrovolně vydala, vzhledem k  výši způso-
bené věc kvalifikována a šetřena jako pode-
zření z přestupku proti majetku. 
• Dne 6. 6. oznámena krádež zboží v  pro-
dejně Albert na  Tyršově náměstí s  tím, že 
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou 
prodejny – podezřelá osoba se doznala, odci-
zené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena 
jako podezření z  přestupku proti majetku, 
s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena 
v blokovém řízení. 
• Dne 6. 6. v nočních hodinách oznámena 
havárie cyklisty, který narazil do  stromu 
na cestě z Tichého údolí směr Únětice – vý-
jezd na  místo, hlídka PČR Libčice si věc 
na místě převzala. 
• Dne 7. 6. v  brzkých ranních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu na autobu-
sové zastávce v  ulici Nádražní – výjezd 
na  místo, zjištěna osoba, která se hlasitě 
smála, vyzvána ke ztišení, věc přestupku vy-
řešena napomenutím.
• Dne 7. 6. oznámeno narušení občanského 
soužití na  komunikaci v  ulici Tiché údolí – 
výjezd na místo, na místě od oznamovatelky 
zjištěno, že došlo ke slovnímu konfliktu mezi 
oznamovatelkou a  majitelkou psa (rasa bo-
xer), kterého venčila jeho majitelka na volno 
bez vodítka, majitelka psa po slovním konflik-
tu s oznamovatelkou z místa odešla, provede-
no místní pátrání po majitelce psa dle získa-
ného popisu osoby a  jejího psa, pátrání 
s  negativním výsledkem, věc kvalifikována 
a  šetřena jako podezření z  přestupku proti 
občanskému soužití a dále jako porušení OZV 
o pohybu psů na veřejných prostranstvích. 
• Dne 8. 6. oznámena dopravní nehoda 
dvou vozidel bez zranění na silnici č. II/242 
v  místě U  Váhy v  k. o. Roztoky – výjezd 
na  místo, na  místo též hasiči a  SDN PČR 

Praha-venkov, která si na místě věc převzala, 
usměrňování dopravy. 
• Dne 9. 6. v rámci hlídkové činnosti naleze-
na v k. o. Roztoky na bývalé pražské silnici 
v místě někdejšího železničního přejezdu tzv. 
černá skládka ze starých pneumatik – zado-
kumentováno, oznámeno řediteli TS Rozto-
ky, který zajistí jejich odstranění, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Roztoky, věc kvalifikována 
a  šetřena jako podezření z  přestupku proti 
veřejnému pořádku. 
• Dne 9. 6. oznámena krádež finanční část-
ky z  peněženky, kterou měl poškozený 
v kapse svých kalhot na Tyršově náměstí – 
provedeným šetřením bylo zjištěno, že po-
škozenému seniorovi před objektem bistra 
Pohoda neznámý muž s ženou nabízeli věci 
k  prodeji (holicí strojek, kosmodisk, par-
fém), senior neměl o zboží zájem, ale dvoji-
ce se mu je snažila vnutit, po chvíli mu žena 
vytáhla peněženku se zadní kapsy kalhot 
a  dala se i se svým společníkem na  útěk, 
nabízené zboží zanechali na místě, poté na-
sedli do stříbrného vozidla a z místa odjeli, 
před odjezdem ještě odhodili peněženku, ze 
které odcizili finanční částku, provedeno 
místní pátrání dle získaného poznatku jak 
k podezřelým osobám, tak k vozidlu, pátrá-
ní s  negativním výsledkem, věc předána 
PČR jako podezření z přečinu krádeže. 
• Dne 10. 6. oznámen nález dokladu totož-
nosti na schodech v serpentině – vyrozumě-
na majitelka, která si jej na  MP Roztoky 
převzala, majitelka by chtěla touto cestou po-
ctivému nálezci poděkovat.
• Dne 10. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Masarykova – výjezd na místo, prove-
den odchyt psa, pes umístěn do záchytného 
kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes 
předán v  pořádku, věc přestupku vyřešena 
v blokovém řízení.
• Dne 10. 6. oznámen nesnesitelný zápach 
a kouř v ulici Za Cihelnou – výjezd na místo, 
zjištěno, že zápach se šíří z areálu bývalé Ba-
rumky, provedeným šetřením zjištěno, že 
zápach se šíří se zařízení pyrolytické pece, 
vyrozuměn majitel, z  jeho strany zjednána 
náprava.
• Dne 11. 6. oznámeno vloupání do rodin-
ného domu v ulici Lidická – zjištěna rozbitá 
skleněná výplň dveří, vyrozuměna majitelka, 
věc převzala PČR jako podezření z  přečinu 
porušování domovní svobody a  krádeže 
vloupáním, provedeno místní pátrání v okolí 
po podezřelé osobě s negativním výsledkem.
• Dne 12. 6. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v ulici Tiché údolí vozidlo Honda Civic, 
nesplňující podmínky provozu na  pozem-
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ních komunikacích, zadokumentováno, vy-
lepena výzva k odstranění vozidla z pozemní 
komunikace, výzva zaslána i  osobě, na  kte-
rou je vozidlo zapsáno v  evidenci vozidel, 
oznámeno MÚ Roztoky.
• Dne 12. 6. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v  ulici Tiché údolí vozidlo Peugeot 309, 
nesplňující podmínky provozu na pozemních 
komunikacích, zadokumentováno, vylepena 
výzva k odstranění vozidla z pozemní komu-
nikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je 
vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, oznámeno 
MÚ Roztoky, v následujících dnech provozo-
vatel vozidlo odstranil z komunikace.
• Dne 12. 6. oznámen nález svazku klíčů 
v ulici Spěšného – nalezený svazek klíčů ulo-
žen na  MP, ještě téhož dne zjištěn majitel, 
kterému byl svazek klíčů předán, majitel by 
touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat. 
• Dne 12. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů s  přívěskem, nalezený 
svazek uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, roztoky.
com a webových stránkách Města Roztoky. 
• Dne 13. 6. ve večerních hodinách oznáme-
no odcizení zboží v prodejně Albert na Tyr-
šově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena zaměstnanci prodejny – podezřelá 
osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc 
kvalifikována a šetřena jako podezření z pře-
stupku proti majetku, s  podezřelou osobou 
věc přestupku vyřešena v blokovém řízení. 
• Dne 14. 6. oznámeno fyzické napadení 
v  ulici V  Úvozu, provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že poškozený byl napaden dosud 
nezjištěnou podezřelou osobou, která poško-
zenému nejprve oběma rukama bouchla 
do kapoty jeho vozidla a poté, co poškozený 
vystoupil z vozidla, jej podezřelá osoba udeři-
la pěstí do  obličeje a  způsobila mu krvácivé 
zranění, poškozenému vzhledem k  povaze 
zranění přivolána rychlá lékařská pomoc, kte-
rá si ho převzala do  své péče a  odvezla ho 
k  ošetření na  traumatologii, kvalifikováno 
a  šetřeno jako podezření z  přestupku, bylo 
provedeno místní pátrání po podezřelé osobě. 
• Dne 14. 6. oznámen nález peněženky 
v ulici Nádražní – peněženka uložena na MP 
Roztoky, nález zveřejněn na webových strán-
kách města Roztoky, MP Roztoky.
• Dne 17. 6. oznámen únik plynu v  ulici 
Palackého – výjezd na místo, na místě hasiči, 
provedeným šetřením zjištěno, že při výko-
pových pracích došlo k  proražení hadice 
krumpáčem, přívod plynu uzavřen, na místo 
plynařská pohotovost, která poškození opra-
vila, věc si převzala PČR.
• Dne 18. 6. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no v  ulici Potoky odstavené vozidlo Multi-
car  22, bez registračních značek, nesplňující 
podmínky provozu na pozemních komunika-

cích, které je evidentně delší dobu neprovozo-
váno, zadokumentováno, vylepena výzva 
k odstranění vozidla z pozemní komunikace, 
oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.
• Dne 18. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
v  ulici Potoky odstavený nákladní automobil 
Avia, nesplňující podmínky provozu na  po-
zemních komunikacích, zadokumentováno, 
vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní 
komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kte-
rou je vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, ozná-
meno OSRMŽP MÚ Roztoky.
• Dne 18. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Tiché údolí, kterého oznamovatel do-
vedl na MP, pes umístěn do záchytného kot-
ce MP, zjištěn majitel, majiteli pes předán 
v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím. 
• Dne 18. 6. oznámena dopravní nehoda 
vozidla s chodcem v ulici Nádražní – výjezd 
na  místo, přivolána rychlá lékařská pomoc, 
která si převzala nezletilce do  jejich péče, 
na místo přivoláni policisté skupiny doprav-
ních nehod, kteří si převzali dopravní neho-
du k jejich realizaci, usměrňování dopravy. 
• Dne 22. 6. oznámeno poškození střešní 
krytiny z eternitových šablon na střeše domu 
na Školním náměstí, kterého se dopustil do-
sud nezjištěný pachatel, věc kvalifikována 
a  šetřena jako podezření z  přestupku proti 
majetku. 
• Dne 24. 6. v rámci hlídkové činnosti zjiště-
no v  ulici Obránců míru odstavené vozidlo 
Škoda 120 L bez r. z., nesplňující podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, zado-
kumentováno, vylepena výzva k  odstranění 
vozidla z  pozemní komunikace, oznámeno 
OSRMŽP MÚ Roztoky, vozidlo v následují-
cích dnech provozovatelem odstraněno z ko-
munikace.
• Dne 25. 6. v rámci hlídkové činnosti v uli-
ci Nádražní kontrolován dezorientovaný 
muž, který u sebe neměl žádný doklad totož-
nosti, předveden ke zjištění totožnosti osoby, 
po  provedených úkonech osoba v  pořádku 
propuštěna.
• Dne 26. 6. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena ochrankou prodejny – podezřelá 
osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc 
kvalifikována a šetřena jako podezření z pře-
stupku proti majetku, s  podezřelou osobou 
věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.
• Dne 29. 6. v nočních hodinách oznámen 
volně pobíhající pes v ulici Plavidlo – výjezd 
na místo, proveden odchyt psa rasy jezevčík, 
umístěn do  záchytného kotce MP, zjištěn 
majitel, majiteli pes vydán v pořádku, přestu-
pek vyřešen napomenutím. 
• Dne 1. 7. v  nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu v ulici Jiráskova – výjezd 
na místo, na místě zjištěn zdroj hluku – sou-

kromá oslava na  pozemku jednoho z  domů, 
na místě zjednána náprava, oslava ukončena, 
věc přestupku vyřešena napomenutím. 
• Dne 2. 7. v rámci hlídkové činnosti zjiště-
no v  ulici Legií odstavené vozidlo Alfa Ro-
meo, bez r. z., nesplňující podmínky provozu 
na pozemních komunikacích, zadokumento-
váno, vylepena výzva k  odstranění vozidla 
z pozemní komunikace, oznámeno  OSRMŽP 
MÚ Roztoky.
• Dne 4. 7. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu v ulici Puchmajerova – 
výjezd na místo, na místě zjištěn zdroj hluku, 
podezřelá osoba vyzvána ke zjednání nápra-
vy, akce ukončena, věc vyřešena napomenu-
tím. 
• Dne 4. 7. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z  prostor restaurace 
Bernard v ulici U Hřiště – výjezd na místo, 
po  rozhovoru s  obsluhou restaurace z  její 
strany zjednána náprava (restaurace uzavře-
na), věc vyřešena napomenutím. 
• Dne 5. 7. ve večerních hodinách oznáme-
na žádost PČR o  spolupátrání po  podezře-
lém řidiči vozidla zn. Škoda Superb černé 
barvy, které hlídky PČR pronásledovaly 
z Prahy 6 až do ulice Nad Vinicemi v Rozto-
kách, kde poškozené vozidlo podezřelá oso-
ba odstavila a  z  vozidla utekla, provedeno 
místní pátrání po podezřelé osobě dle získa-
ného popisu s  negativním výsledkem, věc 
šetří PČR. 
• Dne 6. 7. oznámeno, že na  stavbě bývalé 
vily Amálka jsou prováděny hlučné stavební 
práce v  době státem uznávaného svátku – 
na místě zodpovědná osoba (stavbyvedoucí) 
upozorněna na  porušení OZV a  vyzvána 
k  ukončení hlučných prací, věc vyřešena 
na místě domluvou. 
• Dne 7. 7. zadržena v  ulici Puchmajerova 
v  rámci hlídkové činnosti osoba podezřelá 
z  toho, že ve  večerních hodinách dne 5. 7. 
utekla před hlídkou PČR z odstaveného vo-
zidla Škoda Superb v  ulici Nad Vinicemi, 
podezřelá osoba předána PČR.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Roz-
toky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při 
šetření výše uvedených událostí, obraťte se pro-
sím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky 
na  Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 
974882730 nebo 974882731), nebo na Městskou 
policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci.  
(Redakčně kráceno)

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky



• Koncert byl uspořádán za přispění Nadace 
Život umělce, můžeš nám ji trochu přiblížit?
Tato nadace vznikla počátkem 90. let, z podně-
tu obnovených uměleckých profesních organi-
zací. Cítili jsme, že muzikanti, herci, zpěváci 
potřebují organizaci, která bude např. formou 
grantů podporovat jejich činnost, bude pomá-
hat začínajícím umělcům, ale i seniorům. Pro 
ně je určena tzv. Senior Prix, která každoročně 
oceňuje nejvýznamnější z  nich. Interpretace 
klasické hudby není jednoduchá a levná záleži-
tost a v českých zemích ji nelze provozovat jen 
na tržním principu. To by zdražilo vstupenky 
natolik, že bychom přišli o  posluchače. Jsme 
proto vděčni, že na  červnový koncert nám 
Středočeské muzeum poskytlo prostory histo-
rického sálu zámku gratis.

• Co bys mi řekl o své dosavadní umělecké dráze?
Na  housle jsem se začal učit u  pana učitele 
Červenky, za nímž jsem docházel, jako mno-
zí další, do vily čp. 125 v Tichém údolí. Po-
kračoval jsem v LŠU a posléze na konzerva-
toři. Tam už jsem ale přešel na  violu. 
Profesionální přípravu jsem ukončil absolu-
toriem HAMU. Trochu kuriózní bylo, že 
jsem nemohl odsloužit roční vojnu jako hu-
debník v  AUSu, neb jako bratr emigranta 

jsem kádrově nevyhovoval, ale byl jsem zařa-
zen jako zdravotník u  letectva. Po  krátkém 
působení v  orchestru Národního divadla 
v Praze jsem udělal konkurz do České filhar-
monie, kde působím od roku 1979.

• No to je pěkná řádka let, to jsi tam tedy 
přežil celou řadu generálních ředitelů a šéfdi-
rigentů!
Na generální ředitele jsme velké štěstí nemě-
li, ale teď máme konečně velmi schopného 
manažera (Davida Marečka, pozn. S. B.), umí 
jazyky a  dokáže i  sehnat peníze, což je 
v  dnešní době klíčová věc. Velmi dobře si 
také rozumí s šéfdirigentem Jiřím Bělohláv-
kem, což je pro práci souboru velmi důležité.

• Který šéfdirigent byl podle tebe pro Českou 
filharmonii ten ideální, pod kterým se ti nejlé-
pe hrálo? Jak řídili orchestr Václav Neumann 
či Gerd Albrecht?
Václav Neumann, který vlastně nebyl pů-
vodně dirigentem, ale violistou, měl obrov-
ské charisma. Byl tolerantní a  udělal pro 
českou hudbu hrozně moc – jak doma 
k českému publiku, tak pro propagaci české 
hudby v cizině. Také G. Albrecht, který vze-
šel v roce 1991 z volby orchestru, byl výbor-

ný. Odpor k němu pocházel z primitivního 
nacionalismu, značně podporovaného mas-
médii. Ačkoli byl Němec, měl velký cit pro 
českou hudbu, které se opravdu intenzivně 
věnoval.
Jiří Bělohlávek je opět nejvyšší kvalita a or-
chestr s ním dosahuje opravdu vynikajících 
výsledků.

• Ty jsi byl v  ČF také předsedou odborové 
organizace, svého času to v ČF dosti vřelo...
Ano, to byl zcela jiný typ práce, který mě sice 
neobohacoval po umělecké stránce, ale přes-
to těch let nelituji. Byl jsem v  kontaktu 
i  s  představiteli jiných profesních sdružení, 
což bylo zajímavé. Od  roku 1999 jsem byl 
pětkrát v řadě zvolen prezidentem odborové-
ho Svazu orchestrálních hudebníků ČR.

• Proč dnes nemá ČF takové renomé jako 
třeba berlínští či vídeňští filharmonici? Her-
bert von Karajan se kdysi kriticky vyjádřil, 
když srovnával disciplínu hráčů ČF s berlín-
skými filharmoniky: „Když řeknu berlínským 
filharmonikům, aby udělali úkrok pravou 
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Největším nepřítelem klasické hudby je nezájem
Rozhovor s violistou Ivanem Pazourem

Ivan Pazour jako patnáctiletý houslista 
na koncertu na nádvoří roztockého zámku. Z koncertu 13. června v historickém sále Středočeského muzea

Současný portrét Ivana Pazoura 

Dne 13. června jsme byli účastníky naprosto výjimečného hudebního zážitku, kterým byl 
koncert v roztockém zámku u příležitosti znovuotevření ateliéru Zdenky Braunerové.
Výběr z nejlepších skladeb hudební klasiky zde zahrál Filharmonický komorní orchestr. 
Jde o  dvanáctičlenné hudební těleso, jehož členy jsou profesionální interpreti, většinou 
členové České filharmonie.
Na violu v něm hraje také roztocký Ivan Pazour (nar. 1951). Skvělý koncert byl impulzem 
pro naše setkání nad sklenkou vína, abych ho trochu vyzpovídal.
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nohou vpřed, tak jako jeden tak beze slov učiní, zatímco čeští se budou 
ptát, proč?"
Myslíš, že ČF má menší renomé? Možná v evropském měřítku, proto-
že ČF nikdy neměla srovnatelné materiální podmínky a podporu jako 
nejvýznamnější západoevropské orchestry. Nejen Berlínská, ale i tře-
ba Vídeňská filharmonie měla a má mimořádnou politickou podporu 
státu i města Vídně, neboť političtí představitelé to berou jako výklad-
ní skříň rakouské kultury. Být součástí tohoto tělesa, to je nesmírně 
prestižní záležitost, vídeňský filharmonik je skutečný VIP, vážený 
člověk se vším, co k tomu patří.
Mimochodem to známé kritické vyjádření H. von Karajana, dávané 
do souvislosti s ČF, bylo původně směrováno k filharmonikům vídeň-
ským! I tam je v souboru velká vnitřní demokracie, ale i kázeň. Kon-
certní mistr Vídeňské filharmonie prý Karajanovi položí otázku: 
„Jaký je důvod předsunout nohu, Mistře?“ Myslím, že s nimi máme 
mnoho společného...
Pozoruji ještě jednu významnou skutečnost, a to výrazně mladší pub-
likum v Čechách. To ukazuje, že máme svou kvalitu. V Německu či 
Rakousku převažují v hledišti senioři...

• V kterém sále se ti nejlépe hraje a kde naopak rád nehraješ?
Ideální je sál, kde nejen dobře slyší posluchači, ale i muzikanti sami 
sebe. To není zdaleka samozřejmé. Některé, i novější sály jsou bohužel 
úplně špatné.
Rudolfinum je akusticky vynikající, zejména pro posluchače. Někdy 
se ale musíme i trochu krotit, neboť je tam zvuk příliš plný. Mimocho-
dem velmi dobrá akustika je i na nádvoří roztockého zámku, pokud 
ovšem zrovna neletí letadlo..., ale i v prostředí historického sálu mají 
komorní věci dobrý zvuk.
Skvělá akustika je v Carnegie Hall v New Yorku, výborné jsou koncert-
ní sály v Japonsku. ČF pobývá v Japonsku poměrně často, kdybych to 
měl sečíst, tak jsem v této zemi strávil možná téměř dva roky života.

• Být kmenovým hráčem v  ČF, to představuje dosti „kočovný“ život, 
není-liž pravda?
To je fakt. Procestoval jsem skutečně celý svět, od Ameriky k Austrálii 
a Japonsku. Ale mám to štěstí, že členkou souboru je i moje manželka, 
která hraje na harfu, takže jsme s  tím věčným cestováním skloubili 
i náš rodinný život.

• Laik by si řekl, že si špičkový hráč potřebuje od  hraní také trochu 
odpočinout, a ty kromě hlavního angažmá hraješ ještě ve Filharmonic-
kém komorním orchestru, který koncertoval 13. června v Roztokách.
To je úplně jiná práce a baví mě to. Jsem zakládajícím členem tohoto 
tělesa – od roku 1980. V poslední době ho i organizačně řídím. Mys-
lím si, že je to přesně takový soubor, který by mohl v Roztokách vy-
stupovat častěji. Často se mi podaří někoho ze sólistů přesvědčit, že 
svůj honorář nechá v symbolické rovině. Regulérně zaplatit koncert 
dvanáctičlenného profesionálního souboru při kapacitě pouhých 
80 míst by vstupné neúnosně zdražilo.

• V Roztokách žiješ od narození. Jak vnímáš proměny našeho města 
za tu dobu?
V  Roztokách byl život příjemný vždycky, ale za  posledních 25 let 
udělalo město obrovský pokrok.
Ne všechno je samozřejmě ideální, nelíbí se mi např. architektonická 
zástavba Solník. Jsou tam některé příšerné stavby, a hlavně to nedává 
harmonický celek. Není z toho cítit úcta k tradici jako třeba v Rakous-
ku či Bavorsku nebo i ve Španělsku. Nemám tím na mysli anglickou 
uniformitu, ale nelíbí se mi, že si každý stavebník může postavit abso-
lutně cokoli, pokud to není v rozporu se zákonem.

• Co ti v Roztokách chybí?
Uvedl bych alespoň tři věci.
1) Koupaliště, a to nikoli na ryze komerční bázi, ale s podporou obce, 
jak je to běžné třeba v Rakousku.
2) Dostatečná kapacita parkování u  roztockého nádraží. Parkovací 
plocha by se měla zpevnit a nalajnovat, a tak nepřímo navýšit počet 
míst. Parkoviště pro kola je taky standard ve vyspělém světě.
3) Dostatečné spojení mezi dolní a horní částí města. Líbilo by se mi 
nějaké technické zařízení typu výtahu od  Staré pošty v  Nádražní 
do Máchovy ulice, hodně by to pomohlo starým lidem a maminkám 
s kočárky. Možná se to zdá jako hodně odvážný nápad, ale kdyby se 
vypsala soutěž na technické řešení, třeba i v souvislosti s novou vý-
stavbou v  Nádražní, tak by to nemuselo být nereálné. Dlouhodobé 
investice jsou důležité, bez nich by neexistovala ani „serpentina“.

• Kdy opět v Roztokách uslyšíme Filharmonický komorní orchestr?
Příští koncert máme naplánován na  6. září 2015. Budeme hrát opět 
známé opusy od W. A. Mozarta, J. V. Stamice, Clauda Debussyho a dal-
ších významných autorů. Nebude to žádná „vážná“ hudba, jak bývá 
nesprávně označována, bude to poslechově příjemná klasická hudba.
Chtěli bychom založit tradici zářijových koncertů v roztockém zám-
ku, nejlépe na nádvoří, kde není problém s kapacitou pro posluchače. 
Riziko rušivých akustických vlivů tam sice je, ale to je třeba i na Sme-
tanově Litomyšli (déšť, vítr, zvony, holubi...), přitom je to festival 
nejvyšší kategorie.
Největším nepřítelem klasické hudby je ale nezájem. 

Děkuji ti za rozhovor a tvůj pohled „světoběžníka“ a současně patriota 
na naše městečko.

Stanislav Boloňský, (foto St. Boloňský)



Události, k nimž došlo před 30 lety, jsou pro 
mladou generaci bájemi z šerého dávnověku. 
Pro nás starší ale, jak říkala babička, „jako by 
se to stalo včera“. A  nejde jen o  relativitu 
času, některé události a situace se bez ohledu 
na  společenské poměry cyklicky opakují. 
Jiné naopak potvrzují, že jak napsal klasik, 
„čas oponou trhnul“, a není na škodu si při-
pomenout, jak dramaticky se náš život za tři 
desetiletí změnil.
Tehdy před 30 lety zde byl zcela jiný politický 
systém i  ekonomický model, takže například 
veškeré státní maloobchodní ceny byly centrál-
ně stanoveny a  regulovány. Cena pitné vody 
pro spotřebitele byla na  1/100 ceny dnešní. 
Za zprávu jak z jiného světa lze považovat roz-
hodnutí Okresního národního výboru z ledna 
1985, kterým stanovil prodejní cenu stavebních 
pozemků v Roztokách na 8 Kčs/m2, když před-
chozí cena byla  6 Kčs/m2. Na  straně druhé 
nová škodovka 120  L stála cca 25 měsíčních 
(průměrných) platů, zatímco dnes srovnatelný 
model pořídíte za platů 12. Ve vztahu k platům 
byl také benzin třikrát dražší než dnes.
Rok 1985 nebyl pro Roztoky rokem nijak 
výjimečným. Spíše doba nazrávala pro radi-
kální změnu, jen jsme to ještě nevěděli...

Představitelé samosprávy
V čele naší obce stál předseda Městského ná-
rodního výboru Karel Zavadil, místopředseda 
Ota Batelka, tajemníkem byl Jiří Vacek. Před-
sedou Městského výboru Národní fronty byl 
JUDr. Miroslav Baroch, v čele Městského vý-
boru KSČ (tedy vlastně politicky nejmocnější-
ho orgánu) plk. Ing. Zdeněk Karas, CSc.
Chod obce řídila 13členná (dnes sedmičlen-
ná) rada a  plénum tvořilo 60 poslanců 
MěNV (dnes 21 zastupitelů). Tři poslanci 
v průběhu roku 1985 rezignovali na své man-
dáty. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nemě-
li žádné náhradníky, neboť se volila jen jedi-
ná kandidátka NF s plným počtem kandidátů, 
bylo zpravidla nutné uspořádat doplňovací 
volby (o volby šlo jen formálně, byla to vlast-
ně kooptace). V roce 1985 se ovšem doplňo-
vací volby nekonaly, protože na  jaro 1986 
byly vypsány řádné volby.
Ve školním roce 1984/85 docházelo do ZDŠ 
Roztoky (a Žalov) 795 žáků. V následujícím 
školním roce 1985/86 dokonce 836 žáků. 
Ředitelkou školy byla Marie Nyklesová, její-
mi zástupci Václav Majer a Marie Chrdlová, 
skupinovou vedoucí Pionýra Marcela Jung-
wirthová.
Na příkaz ONV Praha-západ byl přijat Soubor 
opatření k  dalšímu prohloubení socialistické 

výchovy mladé generace v Roztokách u Prahy, 
k obraně socialismu a internacionalismu.
Do Zvláštní školy, jež sídlila v budově dneš-
ní ZUŠ a  kterou pevnou, otcovskou rukou 
řídil populární Radimír Javůrek, docházelo 
31 žáků z Roztok a okolí (zejména z Libčic).
Do pěti mateřských škol s kapacitou 285 dětí 
jich bylo přihlášeno celkem 266, což již signali-
zovalo výrazný pokles porodnosti oproti minu-
lým rokům, kdy kapacita MŠ nedostačovala.
K  1. lednu 1985 byly zvýšeny starobní dů-
chody. Výše sociální potřebnosti byla stano-
vena na 1100 Kčs na osobu a měsíc, pro dvě 
osoby ve společné domácnosti na 1750 Kčs. 
Průměrný (hrubý) plat byl tehdy (dle ČSÚ) 
2920 Kčs měsíčně. Bylo evidováno 176 sociá l-
ně potřebných občanů + 15 manželských 
dvojic. V  roce 1985 žilo v  Roztokách 1492 
důchodců (v  současnosti při o  30 % vyšším 
počtu obyvatel jen 1360, což je dáno také 
vyšším věkem pro odchod do  starobního 
důchodu).

Brigády a závazky
Rada MěNV vyhodnotila nejlepší brigádníky 
roku 1984. Byli jimi jednoznačně nadšenci 
z loutkového souboru Kvítko, kteří si svépo-
mocí budovali svou scénu pro 60 diváků 
v suterénu bývalé továrny čp. 23 v Nádražní 
ulici (tehdy ve vlastnictví VÚAB).
Brigády a závazky patřily mezi hlavní rituály 
období reálného socialismu a  uzavíraly se 
k  nejrůznějším politickým výročím. V  roce 
1985 město uzavřelo Socialistický závazek 
na počest 40. výročí osvobození Českosloven-
ska Sovětskou armádou. V rámci investičních 
akcí měli občané o sobotách odpracovat 2 ti-

síce brigádnických hodin, v případě neinves-
tičních akcí dokonce 75 tisíc hodin (!), v ze-
mědělství 1 tisíc brigádních hodin. Mělo být 
svépomocně zasazeno 200 okrasných stromů 
a dřevin a sebráno 3 tisíce metrických centů 
odpadových surovin.
Město se též zavázalo dodat 80 q sena pro 
JZD Rudá záře Velké Přílepy. S tímto množ-
stvím se ovšem vyšší orgán – Okresní národ-
ní výbor Praha-západ nespokojil a  uložil 
městu zvýšit odvod sena na 672 metrických 
centů. To už bylo moc i na naše vedení měs-
ta, které se proti požadavku odvolalo a ozna-
čilo ho v  podmínkách našeho města za  ne-
reálný. Bylo však přijato Politickoorganizační 
opatření k  zabezpečení sklizně sena z  netra-
dičních ploch v roce 1985.  
Ze závěrečné zprávy vyplývá, že jarních (so-
botních) směn NF se zúčastnilo celkem 2046 
občanů, z toho 692 mládeže, kteří odpracova-
li 9180 brigádnických hodin. Na podzimních 
sobotních brigádách byla účast ještě vyšší.
Závazky měly i  kuriózní části, například že 
z  celkového počtu pohřbů jich bude celých 
90 % občanských, což bylo součástí ateistické 
strategie státu. Také byla naplánována 80% 
účast poslanců na  jednání, která ovšem 
za  tímto předpokladem výrazně zaostávala, 
a průměrná účast občanů na plenárních jed-
náních MěNV byla 130, což je číslo z dnešní-
ho hlediska nepředstavitelné.
Ne všechny brigády se ale povedly. Tenisový 
klub například v rámci této aktivity bez po-
volení pokácel několik stromů v okolí kurtů 
v  Máchově ulici, což bylo Radou MěNV 
kvalifikováno jako hrubé poškození veřejné 
zeleně.  
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Roztoky před 30 lety aneb Takoví jsme byli...

Prvomájový průvod v Roztokách, 1. pol. 80. let (foto St. Boloňský)
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Uzavírání závazků a brigádnickou činnost ne-
lze zjednodušeně chápat jako výraz loajality 
k  režimu. Často šlo pod idiotskými hesly 
o  užitečnou dobrovolnickou práci, k  níž se 
po mnoha letech zase obtížně navracíme. Tak-
to si například občané pod vedením dr. Baro-
cha vybudovali svépomocí zkratku tzv. myší 
dírou z Máchovy ulice k roztockému nádraží, 
posléze nazývanou Barochovkou. Podobně 
převážně dobrovolnou prací byl vybudován 
sportovní stadion na Tyršově náměstí s velmi 
kvalitní běžeckou dráhou.

Divadélko Kvítko  
v Nádražní ulici
V roce 1985 vyvrcholilo úsilí skupiny nadšen-
ců při výstavbě loutkového divadélka Kvítko 
v Nádražní ulici. Na této akci bylo odpracová-
no celkem 8300 brigádnických hodin zdarma. 
V  čele seznamu nejpilnějších brigádníků byl 
vůdčí duch tohoto záměru a od roku 1977 šéf 
divadla a  režisér Miroslav Pejřil (nar. 1941), 
který za rok 1985 zdarma odpracoval neuvěři-
telných 1067 hodin (celkem 3096 hodin), a byl 
proto navržen na ocenění ministerstvem vnit-
ra a na udělení krajského vyznamenání. Toho 
se také dočkal a obdržel za toto enormní úsilí 
finanční odměnu ve výši 500 Kčs (!), což roz-
počítáno na  hodiny vyvolává trpký úsměv. 
Dalším oceněným byl Jan Zoubek st. (585 ne-
placených brigádnických hodin), Vlastimil 
Cyrani, JUDr. Zdeněk Záhoř a dalších 12 lidí 
z  toho spolku. Není bez zajímavosti, že při 
budování Kvítka hojně přiložil ruku k  dílu 
i  předseda MěNV K. Zavadil, původním po-
voláním tesař. Divadélko Kvítko bylo slavnost-
ně otevřeno 15. listopadu 1985, první předsta-
vení se uskutečnilo 22. prosince, a  to hra 
Miloslava Pejřila Rozárka.
Kvítko ale nebylo zdaleka jediným úspěšným 
kulturním souborem v našem městě. Svá možná 
nejlepší léta prožíval smíšený pěvecký sbor 
ROSA, který řídila Miriam Němcová a  který 
koncertoval nejen doma, ale i v zahraničí. Dařilo 
se i hudební skupině Rock automat Zb. Adama, 
která za rok 1985 realizovala 70 koncertů.
Největší oficiální událostí roku byla spartakiá-
da, v případě našeho města nejprve okrsková, 
a dále okresní spartakiáda, která se uskutečnila 
koncem dubna v Hostivicích a zúčastnilo se jí 
1200 cvičenců z Roztok. Na celostátní na Stra-
hově pak účinkovalo 85  roztockých cvičenců. 
Za  vzornou přípravu spartakiády i  nácviku 
cvičenců (průběh byl hodnocen „jako zdárný 
a  důstojný“) byla řada aktivistů z  řad občanů 
města a  organizací vedením města oceněna, 
ovšem pohříchu jen diplomem (22) a čestným 
uznáním (24). V  rámci spartakiády se také 
uskutečnila beseda s atlety Emilem Zátopkem, 
Stanislavem Hoffmannem a roztockými Stani-
slavem a Tomášem Jungwirthem.

Problém se službami  
v mezích zákona
Rada MěNV se zabývala i  Koncepcí rozvoje 
služeb v  8. pětiletce (1986–1990). S  lehkým 
sarkasmem lze říci, že plánované počty sou-
kromníků i  cíle tohoto materiálu byly díky 
listopadu 1989 nakonec vysoce překročeny. 
V roce 1985 byl ovšem problém získat alespoň 
deset občanů k poskytování tzv. doplňkových 
služeb (ve smyslu vládního nařízení č. 154/82). 
Nakonec se jich podařilo najít pět, podnikají-
cích zejména v  oblasti drobných oprav auto-
mobilů. Také byl projednán Návrh koncepce 
rozvoje města do roku 1995, v jehož rámci se 
plánovala m. j. výstavba kanalizace a  druhé 
čistírny odpadních vod v  Žalově, s  realizací 
v  letech 1989–1993. Tento záměr nakonec 
v devadesátých letech vyhasl.

Boj o Solníky
Politická vůle státu dopadala na město zejména 
prostřednictví usnesení okresního a  krajského 
národního výboru. Velkou hrozbou pro město 
byl záměr na  vybudování velkého panelového 
sídliště v Solníkách pro pracovníky ministerstva 
národní obrany. Původní požadavek na 400 bytů 
se v průběhu několika let rozrostl na 1070 bytů! 
Představitelé obce „nesrazili paty“, ale tento veli-
kášský záměr odmítli a vybudování nového síd-
liště podmínili výstavbou rozsáhlé občanské vy-
bavenosti. Boj o  Solníky probíhal na  počátku 
80. let několik roků. V roce 1985 opět obec ob-
držela přípis ze středočeského KNV, že na  vý-
stavbě alespoň 600 bytů v Solníkách trvá, záměr 
však byl odložen do 8. pětiletky (a tím fakticky 
pohřben, neboť pak přišel listopad 1989). Okres-

Leták – pozvánka na Celoměstské směny NF, 1985



ní národní výbor sledoval i stav romské popu-
lace ve  svém okrese. Z  pravidelného hlášení 
MěNV se dozvídáme, že „počet osob cikánského 
původu trvale hlášených v obci je 64 osob včetně 
dětí“. Každý rok byl také MěNV sestavován 
bytový pořadník zájemců o obecní byty. Nové 
byty se nestavěly, uvolňovaly se jen odstěhová-
ním. Proto také byly prověřovány rodinné 
domy, zda jsou svými majiteli obydleny. Při této 
kontrole bylo zjištěno 72 neobydlených rodin-
ných domů. V některých případech byli v těch-
to domech ubytováni z moci úřední nájemníci.
V  roce 1985 bylo velmi suché jaro, a  proto 
MěNV přistoupil v  polovině května k  radi-
kálnímu kroku – vydal vyhlášku o  regulač-
ních opatřeních k  mimořádné situaci v  dů-
sledku suchého období. Bylo zakázáno 
užívání pitné vody k  mytí aut a  strojů, na-
pouštění bazénů, ke kropení zahrad, chodní-
ků a veřejných prostranství. Platnost vyhláš-
ky byla zrušena až koncem října.
Každoročním jarním (téměř náboženským) 
rituálem byl prvomájový průvod s  prapory 
a  hesly, většinou z  Levého Hradce přes celé 
město až na Maxmiliánku. V roce 1985 se ho 
i  přes nepříznivé počasí údajně zúčastnilo 
3100 občanů, což je počet, který je patrně po-
někud nadsazený. Lze však předpokládat, že 
o rok později, jen několik dnů po explozi ato-
mové elektrárny v Černobylu, jich za krásného 
počasí vyrazilo do průvodu nejméně také tolik.

Těžkosti zásobování  
a obchodní sítě
Prakticky na  každém svém jednání řešila 
Rada MěNV neblahý stav centrálně řízené 
obchodní sítě. Stále se vyskytovaly personál-
ní problémy s  obsazením prodejen, takže 
jednotlivé obchody byly nuceně uzavírány, 
ale zejména byl problém s plynulým zásobo-
váním běžným zbožím. Velké těžkosti, ze-
jména v předchozím roce 1984, nastaly v zá-
sobování obyvatel palivem, takže „kvetl“ 
černý obchod, zvláště s  koksem. „Černoši“, 
jak jsme jim říkali, přiváželi topivo za ranní-
ho kuropění, většinou již kolem páté ranní. 
Příjemce pak musel napnout všechny síly, 
aby dodávka byla co nejrychleji ve  sklepě. 
V říjnu radní doporučili uložit řediteli pod-
niku Potraviny Praha pokutu ve  výši 20 ti-
síc Kčs ze neobnovení samoobslužného pro-
deje a uzavření prodejny Na Sekeře (byla rok 
uzavřena) a  za  zkracování prodejní doby 
v prodejně v Nádražní ulici. Pokuta byla na-
konec ONV snížena na 8 tisíc Kčs, ale ředitel 
byl prakticky okamžitě odvolán.

Investice realizované i nereálné
Na  podzim byla připravována první etapa 
plynofikace města, k jejíž realizaci však došlo 
až o 10 let později. Investiční činnost ve měs-
tě byla slabá, neboť nebyly k dispozici dosta-
tečné finanční zdroje. Obce byly zcela závislé 

na  přerozdělovaných dotacích ze státního 
rozpočtu, vlastních zdrojů měly minimálně. 
Kromě oprav komunikací a  rekonstrukce 
části Zaorálkovy ulice byla nejvýznamnější 
akcí roku 1985 výstavba autobusové čekárny, 
stánku PNS a veřejných WC na Tyršově ná-
městí (dnes bufet Pohoda). Proto překvapu-
je, že ve vedení města našla podporu myšlen-
ka nákladné výstavby (s následným drahým 
provozem) krytého bazénu, který měl stát 
na  zahradě základní školy. Hlavní investor 
akce – Středočeský kraj – však od  záměru 
později ustoupil. Za krajně bizarní je nutno 
označit i záměr vybudovat nový areál Tech-
nických služeb na  Ovčíně, tedy na  náměstí 
5. května před radnicí a kostelem. Měla zde 
stát ocelová hala 25 x 10 m, garáže, autodílny 
a mycí box, sklad pohonných hmot a maza-
del a  další servisní zařízení. Naštěstí se to 
nestihlo, jen tam nějaký čas byla uskladněna 
hala BIOS, než podlehla povětrnostním pod-
mínkám a  byla počátkem 90. let odepsána. 
Někdy prostě méně bývá více...

Stanislav Boloňský
 

Prameny:
Státní okresní archiv Praha-západ, Zápisy z jednání rady 
MěNV Roztoky
Kronika města Roztoky u Prahy, kniha č. III, 1945–1992
Soukromý archiv autora

Cesty do budoucnosti se nemusíte bát, Roztoky 
byste určitě našli a  poznali. Koryto řeky vede 
pořád stejnými zákruty a ani hranice Prahy se 
na sever neposunuly. Město Roztoky, dvanáctiti-
sícové sídlo na okraji metropole, se od bouřlivého 
přelomu tisíciletí příliš nezměnilo. Jen domků 
trochu přibylo, zástavba spojila obě někdejší 
části do  jednoho celku a  na  svahu nad jezem, 
kde byla kdysi chatová osada, vyrostla řada vil 
pro náročnou klientelu.
Ze svého místa se nepohnul ani kostel sv. Kli-
menta, ani roztocký zámek a  ani přístup 
do města. O severní části silničního obchvatu 
Prahy se vedou stále vášnivé diskuse a z pro-
jektů by se dal postavit už jeden pilíř přemos-
tění a z peněz za projekty druhý.
Nemění se ani starosta. Táhne deváté volební 
období, překonal už legendárního starostu Vo-
šáhlíka a proslýchá se, že i po něm bude jednou 
pojmenována nějaká slepá ulice. Každý druhý 
rok v září za starostou a jeho emeritním kolegou 
přijíždí vlak plný hostů od Krakova. Vlak stojí 
v nádraží dva tři dny, o stavu posádky na zpá-
teční cestě se vypravují legendy a  železničáři 
přísahají, že poprvé v životě viděli, jak vlak klič-
kuje z jedné koleje na druhou. 

Město je obecně závazně tiché, noční klid je 
nočním klidem v plném rozsahu tohoto slova 
a  nastupuje vždy se západem slunce, ovšem 
o  nedělích a  svátcích trvá navzdory slunci 
na obloze 24 hodin. Posvátný klid se prý nau-
čili respektovat i psi, ale na spoře chované ko-
houty je občas nutné uplatnit nápravné opat-
ření, protože inteligence ptáků na tuto obecně 
závaznou vyhlášku nestačí.
A co se změnilo ve městě? Radnice se dočkala 
jen pořádné omítky, zato přímo proti ní vy-
rostla obrovská budova s  neméně obrovským 
znakem jakéhosi roztoče nad vchodem. Dlaž-
ba ze žuly na  Tyršově náměstí se neošlapala 
ani po  čtyřiceti letech a  hodiny ukazují stále 
přesný čas. Jen hlavní silnice se po miliardové 
investici rozšířila o  třicet čísel a  hned nad 
křižovatkou byl přes ni vybudován ve  výšce 
čtyř metrů přechod pro ježky.
Starý statek, kdysi čp. 1 v  Žalově, padá pořád 
úplně stejně jako už sedmdesát let, majitelka se 
stále těší dobrému zdraví a vypadá to, že společ-
ně vydrží déle než zástavba Na Ostrohu, který už 
nad zvětralou skálou dělá skutečně čest svému 
jménu a je stejnou turistickou atrakcí jako všech-
no, co „určitě co nejdřív spadne“.

Nepoznali byste možná Holý vrch. Je už zase 
skoro holý, a  to byl na  počátku údajně útěk 
několikahlavého stáda roztockého pastevce. 
Ovce a  kozy se zdárně přemnožily, a  tak se 
v  neprostupných lesích mísí huňatá, rohatá 
a černá zvěř a občas navštíví novou Maxmi-
liánku na Únětickém potoce,zvanou Vínenka, 
prý podle podnikatele, který to tady obnovil.
A dole u  řeky? Vltavu překlenula z klecan-
ské strany na ostrov lávka a z roztocké jezdí 
k  ostrovu přívoz. Toto společné dílo levého 
a pravého břehu, podpořené dotací, je zdo-
kumentováno v  mnoha evropských sborní-
cích jako příklad komplexního a inovativní-
ho přístupu a  vysoce efektivního využití 
kulturního a turistického potenciálu území. 
A  na  místě, kde stávala penicilinka, je Vě-
deckotechnický park č. 4. Staré budovy zů-
staly už jen na fotografiích a jedinou živou 
upomínkou na  slavnou fabriku je její ně-
kdejší správní budova zvaná Karlštejn, 
v  níž sídlí zařízení jeslového typu pro děti 
od jednoho roku do dvou let nazvané Perní-
ková chaloupka.

Jaroslav Huk
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TÉMA MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Tímto článkem bych rád na-
vázal na článek kolegy Zdeň-
ka Richtera o územních plá-
nech v  dubnovém Odrazu. 
Jak jste si, vážení čtenáři, 
mohli přečíst, projednává se 

v  současné době nový územní plán pro sí-
delní útvar města Roztoky. Je ovšem jasné, 
že se jedná s ohledem na složitost a  rozsah 
dotčeného území o proces dlouhý, počítaný 
na roky, i přesto, že pověřený zastupitel, pan 
Richter, se tomu velmi aktivně věnuje. 
Po  tuto dobu bude na  území města v  plat-
nosti stávající územní plán, se všemi jeho 
negativy (obrazová část územního plánu – 
 využití ploch i závazné části územního plánu – 
vyhlášky města č. 18/2001 a  6/1995 – jsou 
k  dispozici na  stránkách města). Tento 
územní plán je bohužel zpracován velmi 
obecně a na rozvojových plochách umožňu-
je poměrně neregulovanou výstavbu, o čemž 
se občané mohli bohužel už na mnoha mís-
tech přesvědčit. Výsledkem byla v minulých 
letech poměrně nesystémová a neřízená zá-
stavba v Roztokách. Přispívá k  tomu bohu-
žel i  fakt, že náš roztocký stavební úřad je 
k investorům velmi vstřícný a bojí se, či ne-
chce výstavbu trochu usměrnit. Nástroje 
ve  stavebním zákonu(183/2006 Sb.) na  to 
existují, i  když mírně kontroverzní, napří-
klad ustanovení o posouzení souladu s okol-
ní zástavbou. Obec zde má bohužel velmi 
málo nástrojů, jak z pozice pouhého účast-
níka řízení zástavbu regulovat. 
Jedním z takových nástrojů je například re-
gulační plán či územní studie. Ten je ovšem 
třeba schválit před zahájením územního či 
stavebního řízení na daný stavební záměr. 
Na konci roku 2006 se naštěstí obci podařilo 
vyhlásit na  většinu zbylých nezastavěných 
(rozvojových) území stavební uzávěru, což 
byl jeden z  mála pozitivních počinů bývalé 
paní starostky. Bez ní bychom dnes zřejmě 
měli na  Dubečnici i  v  Solníkách malé Jižní 
město nebo spíše Prosek. Odůvodnění této 
uzávěry ovšem znělo „do vydání regulačních 
plánů“. 
Tvorba regulačních plánů ale již, z  obtížně 
pochopitelných důvodů, zahájena nebyla, 
kromě jediného – RP (regulační plán) Na Pa-
nenské II. V  minulém volebním období se 
alespoň podařilo vybrat pořizovatele na  RP 
Solníky a RP Na Dubečnici. Též byl vytvořen 
RP Tiché údolí, ten byl ale na podnět jedno-
ho z  developerů zrušen pro procesní chyby 
(nedodržení předepsaného zákonného po-
stupu tvorby).

Tudíž současným dluhem města vůči develo-
perům (ač si o jejich záměrech můžeme my-
slet své) je tyto regulační plány dokončit. 

V  tomto článku bych se pokusil zodpově-
dět několik základních otázek:
A.  Co je to vlastně regulační plán, jaké 

možnosti regulační plán obci dává?
B.  Jaké regulační plány nás nyní čekají?
C.  Jaký je rozdíl mezi regulačním plánem, 

územním plánem a územní studií?
D.  Jak vlastně vypadá proces tvorby regu-

lačních plánů?

ad A) Co je to vlastně 
regulační plán a jaké 
možnosti dává obci? 
Podle stavebního zákona, (183/2006 Sb.) je 
jedním z  nástrojů územního plánování 
na území sídelního celku, tedy v našem pří-
padě města. Je to druh územně plánovací 
dokumentace. Obsah, formu a  proces jeho 
pořízení řeší stavební zákon v  §§61 až 71, 
a  podrobněji  některé prováděcí předpisy. 
Jeho posláním je zpřesnění požadavků na re-
gulace a vazby v menší části území. Navazuje 
na územní plán. Územní plán je zpracováván 
zpravidla pro celé území města, není tedy 
možné, aby řešil podrobnosti – jednak by to 
bylo nepřehledné, jednak by to při jeho zpra-
cování obnášelo množství práce navíc. 
Od toho je zde právě onen regulační plán – 
ten by měl definovat: Co konkrétně na kte-
rých pozemcích bude stát (zastavěnost, počet 
podlaží), kde budou inženýrské sítě a  též 
v jakém pořadí se bude stavět.
A  to je nástroj pro město, kterým může 
omezit výšku, kapacitu a  hmotu zástavby, 
donutit investora většího celku postavit 
také „nevýdělečné části“ investičního sou-
boru, např. poldr (záchytnou dešťovou ná-
drž), park anebo mateřskou školku, defino-
vat, pokud tak již neučinil územní plán, 
podmíněné investice, např. výstavby komu-
nikací a sítí, posílení kapacity ČOV a vodo-
vodního přivaděče, vyřešení nevyhovujícího 
systému nakládání s  dešťovými vodami 
apod.

ad B) Jaké regulační plány 
jsou nyní vlastně aktuální?

Dále uvedená čísla u jednotlivých RP jsou zob-
razena v přehledové mapce u tohoto článku.

1 změna RP Na Panenské II: v této lo-
kalitě (tedy na  ploše, kde nyní stává 

cirkus, přibližně mezi Tescem a  benzino-
vou pumpou) byl regulační plán zadán již 
v roce 2007 a schválen v roce 2010. Část je 
realizována (rodinné domky podél rokle 
Žalovského potoka). Developer, spol. Blá-
ha, má nyní v úmyslu nahradit část bytové 
zástavby rodinnými domy, místo řady byto-
vých domů podél ulice Lidická pak zřídit 
plochy pro podnikání (menší provozovny). 
Změna je vyvolána vlastníkem pozemků, 
motivem je zřejmě špatná prodejnost bytů 
v  bytových domech. Kapacita území by se 
ovšem po této změně měla snížit, což bude 
pro město přínos. Pořizovatelem RP je 
arch. Boček, na  začátku roku městské za-
stupitelstvo schválilo jím zpracovaný návrh 
zadání. V  současné době započnou práce 
na  vlastním regulačním plánu. Zpracova-
tel – byl vybrán ve výběrovém řízení, arch. 
Turek – jeho nabídka se po zralé úvaze je-
vila pro město nejvýhodnější. Pro nás, zá-
stupce města, bude nyní nejdůležitější ohlí-
dat, aby výsledný regulační plán naplňoval 
naše představy a požadavky a aby byla za-
jištěna skutečně kompletní potřebná infra-
struktura.

2 Dubečnice – územní studie: pro loka-
litu mezi stávající zástavbou na  Du-

bečnici (ul. Zeyerova) a Tescem (ul. Na Po-
mezí), jižně od  ulice Lidická, byl městem 
zvolen odlišný postup. V  současné době je 
zpracovávána územní studie architektonic-
kým studiem DGG (Dvořák, Gogolák, 
Grasse). Účelem této studie je navrhnout, 
jak by měla vypadat zástavba v tomto území 
tak, aby to vyhovovalo záměrům města. 
Existují čtyři varianty s různou mírou zasta-
věnosti, s  kapacitami od  přibližně 440 do 
860 obyvatel. Studie vychází z  původního 
návrhu územního plánu, který počítal při-
bližně s  1200 obyvateli, z  čehož přibližně 
400 je již vyčerpáno novou zástavbou jiho-
západně od Tesca (ul. Zvoncová, Jantarová, 
Na  Pomezí). Součástí této lokality bude, 
v souladu s územním plánem, i plocha pro 
občanskou vybavenost, zřejmě školu, park 
a plochy pro sportovní vyžití. Bohužel tři ze 
zmíněných čtyř variant by vyžadovaly drob-
nou změnu platného územního plánu.
Tu jedinou správnou  variantu bude muset 
vybrat zastupitelstvo města, zřejmě na svém 
srpnovém nebo zářijovém zasedání. 
Na  misku vah je nutné položit na  jedné 
straně snahu o co největší redukci zástavby 
s  ohledem na  vyčerpané kapacity městské 
infrastruktury a  města vůbec, na  druhou 
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pak riziko možného soudního sporu ze 
strany Ekospolu o náhradu škod za změny 
v území, jak mu umožňuje stavební zákon. 
Je bohužel nutné počítat s tím, že majoritní 
vlastník zdejších pozemků, společnost 
Ekospol, se bude vůči jakékoli regulaci veli-
ce intenzivně bránit. Jeho představy, které 
předložil městu během minulých let, se po-
hybují někde okolo 4500 obyvatel, což ob-
náší kobercovou zástavbu bytovými domy. 
Pro město jistě nepřijatelnou. Jednání s ním 
bude tedy velice složité.
Následně by na  základě této studie měl 
vzniknout regulační plán.

3 Tiché údolí – pro tuto lokalitu je, 
po  dlouhých peripetiích, připraven 

návrh zadání regulačního plánu pro schvá-
lení v  ZM. V  této lokalitě je základní sna-
hou zachovat současný charakter zástavby, 

omezit dělení pozemků a  nadefinovat 
vzhled a velikost staveb tak, aby respektova-
ly současný historický styl prvorepubliko-
vých vil, které tvoří cenný architektonický 
základ této čtvrti.
S  vlastníkem Maxmiliánky a  pozemků ko-
lem ní se nám podařilo dohodnout kom-
promisní variantu – stávající památkově 
chráněná vila bude zachována a  citlivě re-
konstruována, kromě ní zde vzniknou další 
tři vily obdobného charakteru a  velikosti. 
Hotel bohužel již zachránit nelze. Je to ale 
rozhodně posun k lepšímu oproti původní-
mu záměru developera umístit v tomto mís-
tě viladomy (jak je dnes v  módě nazývat 
bytové domy v  místech, kam bytové domy 
nepatří).
S majitelem Koliby jednání dosud probíhají, 
nicméně je jasné, že nová stavba musí re-
spektovat zastavěnost i hmotu Koliby původ-

ní. Stavba se totiž nalézá v ochranném pás-
mu chráněné přírodní rezervace Roztocký 
háj, takže omezení neplynou jen z  přání 
města, ale vyplývají též z požadavků platných 
předpisů a  požadavků ochránců přírody 
(OŽP Černošice).
Regulační plán též řeší nevyhovující stav 
hlavní komunikace a vodovodního přivadě-
če, tedy navazující infrastrukturu.

4 Solníky – lokalita, která zbyla po „ná-
letu“ Ekospolu. Vesměs jsou to po-

zemky jiných vlastníků, částečně městské, 
anebo plochy Ekospolu určené pro občan-
skou vybavenost, tedy pro zástavbu neren-
tabilní. Bohužel město v  rámci výstavby 
Solník nedokázalo donutit developera 
k  vybudování občanské vybavenosti (to 
není výčitka, to je prostě fakt). Jedinou 
možností je zde tedy nějaká dohoda 
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s  Ekospolem, která bude i  s  ohledem 
na  předchozí odstavec velice komplikova-
ná. Regulační plán by měl vymezit konkrét-
ní zástavbu na  daných pozemcích, na  do-
sud nezastavěných plochách pro bydlení 
chceme rozumně omezit výšku budov a za-
stavěnost pozemků, abychom zamezili dal-
ším čtyřpodlažním „rodinným domkům“ 
a  gigantickým vilám na  malinkatých po-
zemcích.
V současné době je připraveno zadání regu-
lačního plánu, které půjde brzy do veřejného 
projednání, tedy občané budou mít možnost 
se k němu vyjádřit.

5 Přívoz – plocha u  přívozu Roztoky–
Klecánky, směrem k penicilince, včetně 

přilehlého ostrova. Na  tuto plochu vznikne 
územní studie. Chtěli bychom zde vytvořit 
rekreační zónu pro obyvatele, s  možností 
občerstvení (stánky) a s napojením na cyklo-
stezku. Následně by měly být vytvořeny pod-
mínky pro vybudování „Mariny“ – veřejné-
ho přístaviště se zázemím. V současné době 
pracuje zástupce pořizovatele (města) arch. 
Boček na zadání pro územní studii.

6 Nádražní – bývalá Wohankova továr-
na, v  současné době trosky. Zde chce 

developer  postavit soubor bytových domů se 
122 byty, obchodními jednotkami a komerč-
ními prostory v přízemí, s mateřskou školou 
a  divadélkem. Projekt je víceméně před vy-
dáním územního rozhodnutí, probíhají asi 
poslední jednání s investorem o podobě uli-
ce Lidická. Zde je již, bohužel, na tvorbu re-
gulačního plánu pozdě. O  této stavbě bylo 
napsáno již mnoho, asi je zbytečné vše opa-
kovat.

7 Areál bývalého Barumu na Žalově – 
podle územního plánu plocha pro 

nerušící výrobu a služby. O tvorbě regulač-
ního plánu pro toto území se zatím neuva-
žuje, plochy nejsou ani součástí stavební 
uzávěry. Na konci minulého roku proběhla 
prezentace záměru společnosti Trigema 
vystavět zde tři administrativní budovy 
(VT parky). Záměr vyvolal mnoho proti-
chůdných reakcí, nicméně v současné době 
se projekt zastavil na nedostatečné kapaci-
tě městské ČOV. Zda tvořit pro tuto lokali-
tu regulační plán, když záměr investora je 
celkem jasný, je otázkou. 

8 Plocha stavebnin Renova – plocha 
mezi ulicí Přemyslovská a  stavebnina-

mi. Další plocha pro možné zastavění. Podle 
územního plánu „území nerušící výroby 
a  služeb“. Regulační plán ani územní studie 
zatím zde nejsou v plánu.

9 Zemník Žalov – podle územního plánu 
„všeobecně smíšené území“, což zna-

mená obytnou nebo občanskou zástavbu. 
Regulační plán ani územní studie zde zatím 
též nejsou v plánu.

ad C) Jaký je rozdíl mezi 
regulačním plánem, 
územním plánem a územní 
studií?
Regulační plán musí především respektovat 
platný územní plán, tedy např. pokud územ-
ní plán na dané ploše predikuje obytnou zá-
stavbu, nemůže tam být podle regulačního 
plánu umístěna mateřská školka nebo továr-
na na  plastové lžičky. Regulační plán může 
pouze, jak již bylo řečeno, stanovit podrob-
nější parametry zástavby, zejména pak pro-
cento zastavěnosti, podlažnost, omezující 
podmínky pro umístění na pozemku (uliční 
a stavební čáru) atd. Územní plán by neměl 
stanovovat závaznou uliční síť, podrobnější 
trasy sítí atd., to by právě mělo být součástí 
plánu regulačního.
Regulační plán se většinou vytváří pro větší 
rozvojová území, tam, kde samotný územní 
plán není dostatečným podkladem. Požada-
vek na  zpracování regulačního plánu může 
být například závazně stanoven v  plánu 
územním (pro vybrané plochy). Nebo jím 
může být podmíněna stavební uzávěra, jak je 
tomu například v našem městě. 
Územní studie je jednodušší forma územní-
ho plánu, s jednodušším procesem pořízení. 
Na rozdíl od regulačního plánu není závaz-
ná, je pouze neopominutelná, To znamená, 
že projektant k ní musí přihlížet a v případě 
odchýlení musí uvést rozumné zdůvodnění. 
Je pak na stavebním úřadu, zda toto zdůvod-
nění respektuje. Jistě cítíme nebezpečnost 
tohoto ustanovení, zejména pak v  Rozto-
kách.

Ad D) Jak vlastně vypadá 
pořizování územního plánu? 

Vytváření regulačního plánu je v pravomoci 
obce, samozřejmě v rámci dodržení platných 
zákonů. Tento proces, jak již bylo napsáno, 
řeší stavební zákon 183/2006 sb. v  §§ 61 až 
71. Zjednodušeně lze říci, že je v  podstatě 
stejný jako proces tvorby územního plánu, 
jen zpravidla bývá kratší, protože se jedná 
o menší území, a tím pádem jeho zpracování 
nezabere tolik času. 
Vzhledem k tomu, že naše město nemá úřed-
níky s  potřebnou kvalifikací, pořizuje regu-
lační plán prostřednictvím oprávněné osoby 
pořizovatele, většinou architekta vybraného 
ve  výběrovém řízení. Ten vypracuje návrh 

zadání regulačního plánu. Tento návrh je 
projednán s dotčenými orgány státní správy 
a s občany města ve veřejném projednání. Jak 
státní správa, tak občané mohou přednést 
své připomínky. Po zapracování připomínek 
je buďto návrh zadání regulačního plánu 
schválen zastupitelstvem, nebo znovu pro-
jednán s  dotčenými orgány státní správy 
a s občany. To v případě, že změny provedené 
na základě připomínek jsou většího rozsahu. 
Zadání regulačního plánu je vlastně zámě-
rem, co má regulační plán obsahovat. 
Na  základě tohoto schváleného zadání je 
poté vybrán architekt, který vypracuje vlast-
ní regulační plán (resp. návrh regulačního 
plánu). Tento návrh je opět projednán se 
státní správou a s občany. Stejně jako u zadá-
ní může tento proces být vícekolový (podle 
množství a závažnosti připomínek).
Připomínky státní správy jsou závazné, při-
pomínky občanů vyhodnocují zastupitelé 
na základě doporučení pořizovatele a pově-
řeného zastupitele.
Aby výsledný regulační plán vstoupil v plat-
nost, musí být schválen zastupiteli. Ti ho sa-
mozřejmě též schválit nemusejí a v tom pří-
padě je vrácen k přepracování, anebo může 
být též odložen „k ledu“. 
Na celý proces tvorby regulačního plánu do-
hlíží pověřený zastupitel.
Regulační plán může být po schválení napa-
den u  soudu, soud se potom zabývá správ-
ností procesu pořízení, souladem s územním 
plánem a s ostatními předpisy a v případě, že 
není něco v  pořádku, regulační plán zruší. 
Tak jak jsme to již zažili s regulačním plánem 
Tichého údolí. To je samozřejmě velmi ne-
příjemné a  budeme dělat všechno pro to, 
abychom tomu předešli.
Schválený regulační plán je, stejně jako 
územní plán, závazným podkladem pro 
schvalování výstavby ve  městě, tedy závaz-
ným dokumentem pro stavebníky, projek-
tanty a hlavně pro stavební úřad.
Podrobněji se touto problematikou zabýval 
v  květnovém Odrazu článek Z. Richtera, 
i s barevným grafem.

Jednotlivé fáze regulačních plánů budou zve-
řejňovány na  webových stránkách města, 
termíny veřejných projednání a  lhůty pro 
podání připomínek potom na úřední desce. 
Budeme rádi za  každou rozumnou a  kon-
struktivní připomínku vás, obyvatel města, 
a  budeme se jimi vážně zabývat. Ač to tak 
nevypadá, tvoříme nyní tvář města pro další 
generace, každá drobnost je důležitá. 

Ing. Michal Hadraba, pověřený zastupitel 
 pro regulační plány (sdružení SAKURA) 

hadraba@roztoky.cz



Když jsem před čtyřmi lety poprvé prošel 
ulicí Jana Palacha, pomyslel jsem si, že ta-
kové příjemné ulice se už moc nedělají. Ši-
roké a plné stromů…
Letošní poslední červnový den jsem dostal 
zprávu, že někdo pokácel velký ořech, na kte-
rý jsem se denně tak rád díval. Ten strom mi 
přirostl k srdci… 
Pár měsíců předtím jsem uvěřil informacím, 
že vykácení všech javorů v naší ulici proběh-
lo pro jejich špatný stav, který by neodolal 
plánované rekonstrukci ulice. Po  všem, co 
jsem nyní zjistil, tomu už nevěřím. Padly 
„jen“ pro pohodlnější stavební práce.
Stromy jsou tou nejlepší klimatizací, kte-
rou můžeme mít. Jsou životním prostorem 
pro pestrou škálu životních forem. V každou 
chvíli svého života jsou nám k užitku. Mar-
keting je plný klidu a zeleně košatých korun 
stromů.
Jak se v Roztokách pravidelně staráme o stro-
my? Budu to sledovat a důsledně se ptát. Máte-
-li pocit, že nějaký strom potřebuje péči, kterou 

nedostává, nebo s ním máte jiný problém, na-
pište mi prosím na jiri.macak@szroztoky.cz. 
Nevím, proč byl pokácen velký ořech králov-
ský v ulici Jana Palacha u Školního náměstí, 
bez projednání v komisi životního prostředí, 
v době plné vegetace, a ne v době vegetační-
ho klidu, bez předchozí informace o každém 
kácení žádané místostarostou Novotným.

Zeptal jsem se:
1. Požaduji odborný posudek, na  základě 
kterého se pokácel velký ořešák v ulici Jana 
Palacha u Školního náměstí.

2. Jaký je plán na další kácení stromů v této ulici?
Odpověď najdete na  webu města: http://
www.roztoky.cz/userfiles/file/authority/14-
-zadost-o-odborny-posudek-na-zaklade-
-ktereho-se-pokacel-oresak-v-ul-j-palacha-
-plan-na-dalsi-kaceni-stromu-tamtez.pdf

Plán na  kácení neprojednala žádná komise 
a podklad, na základě kterého byl strom po-
ražen, obsahuje jedinou fotografii z  května 
2013, jediné houby (choroše). Nedošlo 
na ozdravný nebo výchovný řez, lokální re-
dukci, ale rovnou na  pokácení na  základě 
pasportu dřevin z roku 2006.
Hlavním důvodem zásahu byla hrozba, že 
tento strom by ohrožoval bezpečný prů-
chod dětí po novém (zatím neexistujícím) 
chodníku.
S přáním šťastných domovů

Jiří Macák,  
člen kontrolního výboru a Strany zelených 

www.szroztoky.cz

Od přijetí vyhlášky o ochra-
ně nočního klidu a  regulaci 
hlučných činností na posled-
ním zastupitelstvu jsem na-
počítal pět článků, které se 
nějakým způsobem opírají 

buď přímo do mě, do kolegy Huka, do ODS 
nebo aspoň do našeho volebního hesla, kte-
rým byly „Roztoky bavorského střihu“.
Musím říct, že mě tyto komentáře těší. Těší 
mě to proto, že jsem ještě nepotkal v Rozto-
kách nikoho, komu by se vyhláška nějak 
zvlášť líbila. Nikdo není nadšen z  faktu, že 
přišel o kus svobody a po osmé ve všední den 
nebo v neděli po celý den si nemůže ani po-
sekat zahradu. To jste, soudruzi, vážně troš-
ku přešvihli. ODS hájila a bude hájit zdravý 
rozum. Naopak mě mrzí, že podobné levico-
vé programové excesy v Roztokách se Saku-
rou a Zelenými prosazuje TOPka.
Musím ale občanům i zastupitelům vysvětlit, 
co znamená ten náš „bavorský střih“, který 

jsme chtěli, ale který nemá s regulací za mák 
společného. Kdyby kolegové četli program 
ODS pozorně, tak jsme se výslovně stavěli 
proti všem regulacím a vyhláškám. 
Bavorský střih jsou Solníky s  chodníky 
a parkovacími pásy, ve kterých neroste met-
rová tráva, bavorský střih jsou upravené 
a kvetoucí parky, opravené silnice a chodní-
ky bez bobků. Jsou to Technické služby, které 
nejezdí od  čerta k  ďáblu podle toho, který 
z nich si zavolá. Jsou to manažersky zvládnu-
té procesy, podle kterých jsou naplánovány 
zdroje – chcete-li zaměstnanci a  technika. 
Jsou to v  zimě zametené a  shrnuté silnice, 
jsou to opravené kanalizace, vodovodní řady 
a všechny aktivity, které město má dělat. Na-
opak to nejsou marginální lobbistické aktivi-
ty jednotlivých partají, které slouží výhradně 
jen některým vyvoleným. Je škoda, že náš 
program musím vysvětlovat až po volbách.
Ovšem roztocká pravdoláskařská kavárna šla 
v tomto regulačním tažení ještě mnohem dál 

a hned z několika komentářů jsem se dozvě-
děl, že obecně závazná vyhláška je vlastně jen 
tak „co kdyby“. Tedy dodržovat se vlastně 
nemusí, ale kdyby někdo zlobil, tak mu s ní 
můžeme ukázat, zač je toho loket. To je vážně 
pecka. Takže je to teda vyhláška jen pro prás-
kače!? Proč se tedy jmenuje obecně závazná?
Nejdále zašla strana Zelená, která perem svého 
vůdce vydedukovala, že ODS je proti vyhlášce 
kvůli tomu, že na hlučící sousedy posíláme ra-
kety země–země a  vše řešíme silou. To teda 
koukám. Zelení by nám místo hluku nejraději 
zakázali i kolegu Huka. Být kolegou Matasem, 
tak jsem, co se agresivních přístupů týče, 
opravdu raději ticho, a to i bez antihlukové vy-
hlášky. Jeho povolební exces je v Roztokách už 
legendární. Ve  světě normálních, ale svobod-
ných lidí si se sousedy vyjdeme vstříc a rozhod-
ně k tomu nepotřebujeme žádné úřední lejstro.

Ing. Roman Jandík,  
předseda ODS Roztoky a zastupitel

Jak řekl jeden český polyglot: „Mnoho lidí 
žije dobře z  pouhého slibování.“ Platí to, 
zdá se, i  v  Roztokách. V  minulém roce se 
mohli před volbami téměř všichni zastupi-
telé přetrhnout, aby podpořili návrh ODS 
na  daňovou vratku pro rodiče, jejichž děti 

nevyužívají veřejnou školku a  nezatěžují 
obecní rozpočet. Rok se s rokem sešel, karty 
jsou na další volební období rozdány, teplá 
místečka rozdělena a všechno je jinak.
Město v  loňském roce stálo jedno místo 
ve  školce na  provozních nákladech cca 

1500  Kč měsíčně. Tento benefit ale čerpají 
pouze ti, jejichž děti se do školky dostanou. 
Více než 110 dětí obecní školky nevyužívá 
a ze svého si jednak platí alternativní školky 
nebo hlídání, ale navíc ze svých daní ještě 
dotují školku těm, kteří se do ní dostali. To 
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nám přišlo nespravedlivé, proto jsme to 
chtěli daňovou vratkou vyrovnat. Lidi do-
stanou peníze od obce na ruku, zda to bude 
příspěvek babičce na hlídání, zda si peníze 
nechají nebo si doplatí soukromou školku, 
to jsme ponechali na jejich uvážení. Samo-
zřejmě to odčerpává z rozpočtu peníze, ale 
nestojí to ani o  korunu více, než by stálo 
v  případě, kdybychom měli zřízeny školky 
pro všechny děti starší tří let, což je dlouho-
době i náš cíl.

K mému překvapení ale vznikl velký odpor 
vůči  našemu záměru prodloužit program 
i na další školní rok. Přitom v mezidobí ne-
vzniklo žádné nové školkové místo, nepřija-
tých dětí máme stále přes 50, takže jediným 
vysvětlením odporu vůči našemu návrhu je 
asi fakt, že se jedná o návrh ODS. Přijde mi 
velmi nestandardní takovou věc ukončit ze 
dne na  den, aniž bych to předem oznámil 
těm, kteří s  penězi počítají do  rodinného 
rozpočtu. Když jsem viděl razantní a připra-

vený odpor zastupitelů, navrhl jsem aspoň 
kompromisní prodloužení programu 
do  konce roku nebo do  doby, než vznikne 
dětská skupina. Bohužel bez odezvy. Přijmě-
te ode mě omluvu za  prapodivnou změnu 
pohledu roztockého zastupitelstva města, 
opět to bylo hlasování Jandík, Huk proti 
ostatním.

Ing. Roman Jandík,  
předseda ODS Roztoky a zastupitel

Nic naplat, vyhráli to. Moderní nesocialistická 
levice. Left-libs. Sluníčkáři. V roztockém zastu-
pitelstvu mají 16 hlasů ze tří uskupení. Fakticky 
méně, stranická disciplína nepatří k  silným 
stránkám tohoto politického směru. Každopád-
ně nelze nevidět, že město teď řídí politika Veřej-
ného Blaha. Kdo ji nesdílí, dostane přes pazoury.
Vezměme si takovou protihlukovou vyhlášku, 
kterou naše zastupitelstvo schválilo docela ne-
dávno. Paní Frindtová (TOP 09) k ní v minu-
lém Odrazu napsala: „Na tom, co nyní vyhláška 
upravuje direktivně, jsme se zhruba před 7 lety 
domluvili zcela dobrovolně s nebližšími sousedy. 
… Tak trochu jsme očekávali, že s přibývajícími 
domy v Solníkách se tato filozofie sousedské tole-
rance posune dál.“ A protože jste to vy burani, 
co nebydlíte v Solníkách, nepochopili, tak jsme 
Vám to teď dali befelem, dovoluji si paní Frin-
dtovou doplnit já. Mno, my s našimi sousedy 
máme také jakousi dohodu, nikdy nevyřčenou, 
ale bez potíží dodržovanou. Nazval bych ji do-
hodou „nevměšovací“. Platila už v  době, kdy 
v Solníkách rostla pšenice a paní Frindtové při 
vyslovení slova „Roztoky“ vytanula na  mysli 
nejspíše chemie. Dobré sousedské vztahy jsou 
totiž nade všechny vyhlášky.
Zákony a  normy, které sluníčkáři ve  jménu 
vyššího dobra přijmou, se zpravidla zcela míje-
jí účinkem, protože jsou založeny na  bezbře-
hém idealismu ignorujícím realitu. Pěkným 
příkladem je tresť sluníčkového zákonodárství: 
zákony antidiskriminační. Všude, kde byly 
přijaty (tj. celá EU), přinesly fascinující výsled-
ky: především naučily obyvatelstvo sofistikova-
ně lhát, a  pokud byly v  některých aspektech 
a zemích vymáhány opravdu důsledně, podaři-
lo se docílit i docela pěkného vzedmutí nená-
visti vůči „diskriminované“ skupině. Většinou 
to ale nemá tak dramatické důsledky a podob-

né výtvory se buď obcházejí, nebo na  ně lidé 
prostě kašlou. Jak vyběhnout s  roztockou vy-
hláškou proti podomnímu prodeji, jsem psal 
loni v  květnu. Pravda, po  přijetí vyhlášky tu 
podomního prodejce asi nikdo nepotkal. Tento 
fenomenální úspěch však trochu kalí fakt, že by 
jej člověk hledal lupou i  předtím. Co se týče 
zákazu hracích automatů, možnosti jsou také, 
ale v Roztokách se spíše nevyplatí. I v této ob-
lasti ale celorepubliková nesmiřitelná válka 
s démonem hazardu nese plody: obrat herního 
průmyslu za poslední rok stoupl o 11,4 %.
V  tomto smyslu je ovšem nedostižná právě 
„protihlukovka“. Tak například používání se-
kačky v neděli je možné podle č. 5a vyhlášky 
„při průmyslové a  zemědělské výrobě“. Fajn, 
v dnešní době nejpopulárnější obecná podni-
katelská činnost „výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnostenského záko-
na“ obsahuje i obor 9 – výrobu krmiv. Čili, až 
budu coby držitel různých živnostenských listů 
v několika firmách příště sekat trávu a bude mě 
kontrolovat policejní hlídka, stačí jí říct, že seno 
bych rád v  rámci své podnikatelské činnosti 
prodal (jestli budu v tomto obchodním záměru 
úspěšný či nikoliv, je druhá věc). Opak by patr-
ně musela dokázat městská přestupková komi-
se (včetně výkladu problematického termínu 
„průmyslová výroba“, který zákon nezná) a to 
je tak zábavná představa, že by jeden vážně 
zvažoval to vyzkoušet. Ještě lepší situace se týká 
majitelů hustých, neprůhledných plotů. Na-
stiňme si ji literární formou pro roztocký tisk 
netradiční – scénářem dramatické etudy:

(vila s tújovým plotem, nedělní odpoledne, je 
slyšet řvoucí sekačka; strážníkovi MP otevírá 
majitel domu v  montérkách, nohavice úplně 
zelené od čerstvé trávy)

Strážník: Dobrý den, víte, že porušujete vy-
hlášku 2/2015? Sekáte v neděli trávu!
Majitel: Já nic nesekám.
Strážník: Prosím vás, vždyť vy jste to ani ne-
vypnul!
Majitel: To není sekačka, to je cédéčko, my 
s manželkou posloucháme industriál. (smetá 
si klas z ramene)
Strážník: Cože? Vždyť musí být hned tady 
za plotem. Můžu se tam podívat?
Majitel: A máte povolení k domovní prohlídce?
Strážník: No to si děláte legraci!
Majitel: Vy jste začal. Tak na shledanou.

Dalším faktorem jsou kapacity městské policie. 
Až se o  pěkném letním nedělním odpoledni 
rozburácí po  celém městě sekačky, cirkulárky 
a jiné bohulibé přístroje, policie prostě nebude 
stíhat pokutovat všechny. Vzhledem k nutným 
procedurám může zvládnout tak osm kusů 
denně (tj. jen na takové to vřelé sousedské udá-
ní), nebude-li ovšem dělat nic jiného. Nezapo-
meňme však, že musí také chránit obyvatele 
před podomními prodejci, hazardem, psími 
výkaly, pronásledovat konzumaci alkoholu 
na veřejnosti a dohlížet, aby děti po deváté ho-
dině nebyly na  hřištích. No, aspoň se policie 
zabaví a nebude obtěžovat zločince.
A  to je dokonalý obraz sluníčkové politiky 
v  malém. Místo pár jednoduchých přehled-
ných zákonů je legislativa zaplevelována tisíci 
nesmyslů, které lidé dílem obcházejí a dílem 
ignorují. Zároveň se mohutný a drahý státní 
aparát zaměstnává kvanty zbytečností. Pře-
hlednost a vymahatelnost práva a úcta k němu 
padá jako kámen. Tak děkujeme!

Tomáš Šalamon,  
autor je členem Kontrolního výboru za ODS

V  minulých dvou číslech Odrazu proběhla polemika mezi panem 
Kahlem a panem ředitelem Bezděkou ohledně jejich vzájemného in-
cidentu na školní zahradě. Pan Kahle nám poslal další článek, v němž 
popírá argumentaci pana ředitele. Vzhledem k tomu, že některé jeho 
formulace hraničí s možnou soudní dohrou, přičemž celý spor je na 

úrovni tvrzení proti tvrzení, rozhodli jsme se dále spor nevyhrocovat, 
článek pana Kahleho netisknout a celou kauzu na stránkách Odrazu 
uzavřít. 

Redakční rada

Slunečno

Redakční poznámka



V  současné době probíhá 
kompletní oprava krovu 
a střechy kostela sv. Klimenta 
na  Levém Hradci a  z  tohoto 
důvodu je kostel momentálně 
uzavřen.

Trochu jsme přitom pozapomněli na 70. vý-
ročí jeho znovuvysvěcení, k  němuž došlo 
s velkou slávou 8. července 1945. 
Ve třicátých letech 20. století byl již stav kos-
tela velmi špatný. Bohoslužby se zde konaly 
jen pětkrát za rok! Na podporu jeho obnovy 
byl proto v roce 1937 založen spolek Národní 
matice při památném chrámu Páně sv. Kli-
menta na  Levém Hradci, v  jehož čele stál 
roztocký lékař MUDr. L. Tichý a K. Vlháček 
z Roztok. Díky tomuto spolku nadšenců byly 
získány finanční prostředky na celkovou ob-
novu kostela a  jeho okolí, včetně archeolo-
gického výzkumu vedeného Dr. Ivanem Bor-
kovským. Při odkrytí kamenné podlahy 
barokní lodi byly v roce 1939 k nadšení pří-
tomných objeveny základy nevelké rotundy 
levohradeckého typu s  jednou apsidou. Ná-

lez byl zprvu Dr. Borkovským časově zařazen 
do  11. nebo počátku 12. století, ale později 
sílila domněnka, že jde o  autentické pozůs-
tatky Bořivojovy rotundy z  9. století, o  níž 
píše v legendě Život a umučení svatého Václa-
va a  jeho báby svaté Ludmily Kristián (snad 
v 10. století): … když se kníže Bořivoj vracel 
z Velké Moravy do Čech, dal mu s sebou ar-
cibiskup (Metoděj) ctihodného kněze Kai-
cha. „Navrátivše se pak domů, usadili řečené-
ho kněze na hrádku, jehož jméno bylo Hradec, 
a  založili tam kostel ke  cti blahoslaveného 
Klimenta, papeže a  mučedníka, satanovi 
mnoho škod působíce a lid Kristu Pánu získá-
vajíce.“ Vzhledem k  tomu, že sv. Metoděj 
zemřel na Moravě počátkem roku 885, histo-
rikové zařazují tuto událost do  roku před-
chozího.
V poválečném období pak převážila hypotéza 
podporující časové zařazení základů do konce 
9. století. Jedním z  podpůrných argumentů 
bylo i  nalezení kamene v  základovém zdivu, 
opatřeného dvojitým křížem, který byl ztotož-
něn se základovým kamenem stavby. Později 

se však právě tento kámen (lapis primarius) 
stal podkladem pro pozdější datování, až 
do 11. století (viz P. Sommer: Začátky křesťan-
ství v  Čechách, Garamond, 2001, s. 38: „... 
nová datace unikátního základního kamene nale-
zeného v  torzu levohradecké rotundy objevené 
Ivanem Borkovským. Protože se základní kameny 
objevily v zemích s rozvinutým křesťanským ritu-
álem snad v  10., s  jistotou však v  11.  století, je 
vyloučeno, aby církevní kultura Čech ... užívala 
tento kámen již ve století devátém. Z toho vyplývá 
logická konkluze, že levohradecká rotunda nepo-
chází z Bořivojovy doby.")
Ale zpět k válečné epizodě kostela. 
Po  provedených opravách, při nichž byly 
(bohužel neodborně) odkryty i gotické fres-
ky v presbytáři, bylo připraveno nové otevře-
ní kostela, a to na 8. června 1941. Na přímý 
příkaz K. H. Franka však byla slavnost 
na  poslední chvíli zrušena a  kostel zůstal 
do  konce války uzavřen. Zásah okupační 
správy byl zřejmě motivován obavou z ado-
race cyrilometodějské křesťanské misie, což 
nepřímo potvrzuje mínění, že základy rotun-
dy se vztahují k Bořivojovu kostelu. 
Dnes se připouští i možnost, že první kostel 
na Levém Hradci, a tedy v Čechách, byl dře-
věný a časem podlehl povětrnosti. Byl proto 
později nahrazen necelou kamennou stav-
bou z  opukových kvádříků, jejíž základy se 
nacházejí pod podlahou dnešní svatyně. Ta 
byla později v souvislosti s barokní přestav-
bou kostela zbořena (Tomáš Pešina z Čecho-
rodu ji prý ještě v 17. století viděl).
Otázka datování levohradecké rotundy je velmi 
zajímavá a jistě se k ní v Odrazu ještě vrátíme. 
Základy jsou v  letní sezoně s průvodcem pří-
stupné (momentálně ovšem nikoli), a můžete 
se proto nechat fascinovat pohledem na zákla-
dy stavby, jejíž stáří sahá možná až do počátků 
českého státu a jeho christianizace.

Stanislav Boloňský
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Využijte mých zkušeností 
s prodejem nemovitostí v Roztokách

Zapomenuté výročí

Základní kámen levohradeckého kostela (foto S. Boloňský)
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Ve městě se pořád něco děje a některé stavby 
zkrátka nemůžeme přehlédnout. Nejenže se 
o nich v našem časopise píše, ale doslova o ně 
zakopáváme. Mezi takovéto stavby dozajista 
nepatřila rekonstrukce vodojemu v Roztokách. 
Nicméně je pro nás velmi důležitá, protože za-
jišťuje plynulé zásobování pitnou vodou pro 
celé město. Vnitřní povrchy vodojemu a rozvo-
dy v něm poznamenal zub času a vodojem již 
neposkytoval záruky bezchybného a hygienic-
ky nezávadného provozu. Proto po letech pří-

prav začala již v loňském roce první etapa re-
konstrukce a  celá akce byla dokončena 
14.  května. Pro vnitřní izolaci vodojemu byla 
použita technologie Vandex, která využívá ori-
ginální švýcarské a evropsky certifikované ma-
teriály. Celkové náklady činily 6  149  352 Kč 
včetně výměny vnitřního potrubí za nerezové. 
Součástí dodávky byly i  kontrolní odtrhové 
zkoušky (na pevnost aplikované izolační vrst-
vy), které prováděla autorizovaná stavební zku-
šebna TAZÚS Brno. Tyto zkoušky prověřovaly 

kvalitu aplikace, a  tím i  životnost celé vnitřní 
úpravy povrchů vodojemu. Díky této akci bude 
opět na delší dobu zajištěno kvalitní zásobová-
ní pitnou vodou. Zbývá ještě jeden velký krok, 
a to je výměna armatur na přivaděči a v arma-
turní komoře vodojemu. Tato velká a logisticky 
složitá akce si bohužel vyžádá jednodenní pře-
rušení dodávek pitné vody, o kterém budeme 
veřejnost přesně informovat.

Martin Štifter

Společnosti Vědeckotechnický park Roztoky 
a Park vědy Roztoky jsou dnes nepochybně 
zajímavou součástí vlastního města Roztoky, 
byť jsou svou lokalitou umístěny na jeho se-
verním okraji. Obě společnosti poskytují jak 
bezprostředně, tak i prostřednictvím svých 
partnerů mnohé pracovní příležitosti. A to 
nejen v  parcích samotných. Z  podobných 
oblastí, které jsou nejen u nás, ale také jinde 
v  Evropě, je statisticky prokázáno, že jedno 
vědeckotechnické místo v  infrastruktuře 
dané lokality generuje pět až šest pracovních 
míst. 

Obě společnosti v Roztokách postupně rozši-
řují záběr svých aktivit tak, aby vešly v obec-
nou známost jako důležitý, spolehlivý a přá-
telský partner. Pro město i jeho obyvatele. 
Letos v květnu jsme podruhé zopakovali dny 
otevřených dveří, které však byly tentokrát 
organizovány již v obou parcích. Zájem ve-
řejnosti byl nečekaně velký, a proto na tuto 
událost v brzké době navážeme dalšími akce-
mi. Chceme k  nám pozvat nejen sousedy, 
kolegy a jejich přátele, vysokoškoláky, kteří 
nacházejí uplatnění na projektech našich 
partnerů, ale i studenty středních škol a žáky 

škol základních, kteří možná váhají, jakým 
směrem se budou ubírat ve svém dalším 
vzdělávání. Technické profese se v  posled-
ních dvaceti letech dostaly na okraj zájmu, 
což se začíná projevovat nedostatkem kvalit-
ních technických odborníků a zvýšenou po-
ptávkou po nich. Mladším ročníkům chceme 
v  rámci nadcházejících akcí ukázat, že jsou 
technické studijní obory zajímavé. A to nejen 
pro chlapce. 

Radek Polák
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V roce 1997 otiskl časopis Speleo (č. 24) člá-
nek z pera J. Bayera o podzemních chodbách 
na Levém Hradci a v  jeho okolí. Jeho obsa-
hem byl souhrn údajných podzemních cho-
deb v  okolí této raně středověké památky, 
založený na  informacích od pamětníků či z 
kronik, nikoli na terénním pozorování a zna-
losti výsledků archeologických výzkumů. 
V prvním článku o roztockém podzemí jsem 
se věnoval akropoli levohradeckého hradiště 
(Odraz 7-8/2013), tato část je věnována zejmé-
na Tichému údolí. 
„Druhá nejdelší tajná chodba směřovala z Le-
vého Hradce jižním směrem, po 800 m na kraj 
Tichého údolí do rokle Dubečnice, dnes tvořící 
součást přírodní rezervace Roztocký háj – 
 Tiché údolí. Před r. 1900 byla část chodby, cca 
400  m, přístupná k  závalu v  hloubce 5–6  m 
pod poli. Vedla nad ní úvozová cesta, pod níž 
při velkých deštích a táních sněhu se svah nad 
ústím chodby sesouval, až je zasypal a  byl 
zpevněn kamením.“
Hned na začátek je nutné poopravit informa-
ci o směru i délce domnělé chodby. Dubečni-
ce je přírodní rokle, nacházející se na počát-
ku Tichého údolí proti někdejší výletní 
restauraci Maxmiliánka. Nachází se zhruba 
JJV od Levého Hradce, ve vzdálenosti něja-
kých 1600 m.
Sama informace o hloubce chodby pod poli 
by mohla odpovídat hloubce horninového 
podloží, krytého mocnou vrstvou spraše 
(pro budování delších chodeb nevhodné). 
Neodpovídá však informaci o sesouvání sva-
hu pod úvozovou cestou, která se od  rokle 
takového hloubky nachází poměrně daleko 
(rokle svými  výběžky k cestě dosahuje, po-
žadovanou hloubku však získává až po desít-
kách metrů). Nejvýznamnější proti však při-
náší geologické podloží, představované 
v těchto místech tvrdými droby a prachovce-
mi, tvořícími skalnaté údolí nejen Únětické-
ho potoka, ale i  Vltavy. Nelze si představit 
potřebu obyvatel Levého Hradce, která by 

stála za  budováním takové energeticky ná-
ročné podzemní stavby. 
Není však nutné myšlenku podzemní chodby 
v  těchto místech zamítnout úplně. Zhruba 
200  m východně odtud se ve  spodní části 
skalnatého svahu nachází tmavý vstup 
do podzemí. Mnoho místních si v těchto mís-
tech v dětství hrálo a dodnes si pamatují zdej-
ší jeskyňku, sklípek nebo chodbu. Že tato 
chodba mohla stát za vznikem výše uvedené 
informace o tajné chodbě, napovídá její umís-
tění v  blízkosti Dubečnice. V  jejím případě 
však stojíme před pozůstatky pravděpodobně 
průzkumné štoly, vylámané nejspíše v 19. sto-
letí, ale nemůžeme vyloučit její vyšší stáří. 
Jedná se o zhruba 0,6 až 0,8 m širokou chodbu 
o výšce něco přes 2 m, přibližné délky 63 m. Je 
ražena po poruše (puklině) a pravděpodobně 
sledovala blíže neurčenou žílu s rudou. Infor-
mace k  této ražbě neexistují, pro dobývání 
některých nerostů nemusely být vedeny žádné 
písemné záznamy. Rozhlédneme-li se po oko-
lí, zjistíme, že podobných hornických děl se 
v oblasti Prahy a okolí nachází poměrně dost. 
Naprostá většina z nich také postrádá jakékoli 
písemné záznamy, nedávno však byla zkou-

mána štola v  nedaleké trojské ZOO, kde se 
podařilo doložit její vznik v době po polovině 
19. století. Pokud bychom hledali v Roztokách 
osobu, která by byla schopna financovat tako-
véto průzkumné dílo, byla by jí jednoznačně 
osoba J. Ledera, od roku 1839 majitele roztoc-
kého zámku a velkostatku.
V Tichém údolí již další ve skále tesané pod-
zemí nenajdeme. Od 14. století se zde budo-
valy malé sklípky, spojené s počátky zdejšího 
vinařství, větším sklepem nebo chcete-li 
chodbou disponuje již jen roztocké Vinařství 
Ludwig s.r.o. Historie tohoto sklepa je ale 
spojena s mocným sprašovým pokryvem dna 
Tichého údolí, které v  těchto místech vystu-
puje výše do svahu. V 19. století zde byla zří-
zena majitelem pozemku J. Lederem cihelna, 
je však pravděpodobné, že cihlářská hlína zde 
byla odebírána již předtím. Dnešní sklepy 
představují spojení dvou nestejných částí. 
Spodní menší může být pozůstatkem starého 
viničního sklepa, zatímco větší horní zřejmě 
odpovídá Lederovu rozšíření sklepních pro-
stor kvůli uskladnění piva z roztockého pivo-
varu. Tato část je však stavěna z povrchu, tedy 
s podzemím jako takovým nesouvisí.
Nedostatkem písemných pramenů však netr-
pí jen stará důlní díla. V souvislosti s popiso-
vanou štolou je pro doplnění vhodné zmínit 
poválečné roztocké podzemí. Prvním je  prů-
zkumná štola v  serpentině, sledující zdejší 
grafitovou žílu. Obecně málo známá ražba 
vyvolává spolu se starým označením Havírna 
ve fantazii lidí úvahy o podzemních chodbách 
pod Horními Roztoky. Může k tomu přispívat 
i existence okolních dnes již suchých ve skále 
lámaných studní. Jejich dnes trochu nelogické 
umístění může vysvětlit pramen, nalezený 
v 50. letech nedaleko odtud při ražbě protile-
teckého krytu proti bývalé penicilince (dnes 
VUAB Pharma a. s.), dokládající puklinové 
vodní zdroje i ve skalním masivu.

Petr Nový

Čeká vás pestrý program pro děti i  dospělé. 
Po loňském úspěchu se znovu představí diva-
dlo Anima Candida a nově také divadlo Kejklíř. 
Zatančí taneční skupina roztocké ZUŠ a stálice 
v programu, skupina Seamróg. V průběhu dne 
vás hudebníci vezmou na výlet Irskem i Bretaní 
a na závěr celého dne hudební skupina SQOST 
provede diváky rockovou historií. Bavit děti 
i dospělé budou kejklíři Agripa a další.
Jako každý rok budete moci vybírat z  široké 
nabídky rukodělných výrobků přímo od řeme-

slníků. Bezpochyby se zde najde něco pro kaž-
dého – hedvábné šátky, šperky, řezbářské či 
kovářské výrobky, originální oděvy, mýdla 
nebo keramika všeho druhu a mnoho dalšího.
Občerstvení tentokrát tradiční i veganské, slané 
i sladké, kávovarna, burčák, muffiny nebo me-
dovina... To vše může potěšit mlsné jazýčky.
Těšíme se na vás 19. září v parku na Tyršově 
náměstí v Roztokách.

Zuzana Králová
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Roztocké podzemí 

Festero
Roztocké řemeslnické trhy tradičně třetí sobotu v září
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Řada obyvatel Roztok ho znala ze sedmdesátých let, kdy v našem 
městě vedl se svou ženou Marií turistický oddíl mládeže. Franta, 
táborníky z oddílu přezdívaný Feri, byl skaut a na tom, jak náš oddíl 
vedl, to bylo vidět. Samozřejmě v dobrém slova smyslu.  Pravidelné 
schůzky, sobotní či vícedenní výpravy, jarní táboření, v  létě tří-
týdenní tábor. V dětství mi to možná vždy tak nepřišlo, ale byl to 
skvěle strávený čas. 

S Františkem jsem byl v kontaktu vlastně až do letošního ledna. Jako 
pravidelný účastník Tříkrálového pochodu na Okoř (řadu let chodil 
na výšlapy se svou ženou Marií, v poslední době po Maruščině od-
chodu sám) mi letos napsal, že se z pochodu musí pro nemoc omlu-
vit… Nemoc ho pak dohnala po pár měsících.
František a Marie Šírovi byli lidé, kteří i v době tuhé normalizace 
neváhali pracovat s  tomíky podle svého nejlepšího přesvědčení. 
Určitě nejsem sám, kdo na ně rád vzpomíná.

Tomáš Novotný

Na rozloučenou s RNDr. Jiřím Matasem

Symbolicky den po letním slunovratu se vydal na svou poslední cestu 
i pan RNDr. Jiří Matas, CSc. Zemřel po delší nemoci ve věku nedoži-
tých 79 let. Měl jsem tu čest s  ním spolupracovat při správě města 
od  roku 1994 celých 20 let, kdy zastupoval naše sdružení Sakura 
v různých veřejných funkcích. Nejvýrazněji se uplatnil jako člen kon-
trolního výboru zastupitelstva, když se této činnosti věnoval poctivě 
a naprosto nestranně, tak říkajíc „padni komu padni“, což je vlastnost 
velmi vzácná. Byl to člověk vzdělaný, moudrý i životem všelijak zkou-
šený, s velmi racionálním úsudkem, kterým často blahosklonně kori-
goval naše poněkud nezralé nápady. Dění v obci sledoval velmi po-
zorně, na řadu věcí měl zcela jasně vyhraněný názor, který nezměnil 
ani pod vlivem našich koaličních politických dohod. Nikdy se napří-
klad zcela nesmířil s  prodejem městské nemocnice soukromému 
vlastníkovi. 
Jeho hlavní životní náplní byla vědecká práce, fyzika se specializací 
na problematiku nízkých teplot. Díky politickému uvolnění v šedesá-
tých letech se mu dostalo vynikajícího vzdělání na zahraničních uni-
verzitách, doktorát získal v Montrealu. Po odchodu do důchodu pů-
sobil ještě na  Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 
Ovládal několik cizích jazyků a  ze dvou překládal do  češtiny. Jeho 
lidský profil dobře charakterizuje i to, že velmi rád překládal populár-
ně-naučnou literaturu pro děti a mládež. 
V průběhu života prokázal i hluboký smysl pro rodinu, když v určitém 
období na něj přešla hlavní starost o čtyři děti a v této nelehké roli uspěl.
Na  pana Jiřího Matase budu já i  ostatní členové našeho sdružení 
s vděčností vzpomínat.

Stanislav Boloňský 

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,  
dne 8.10. 2015 se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní akt vítání dětí, 

které se narodily v období od 1. ledna 2015 do 30. června 2015.

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 čísle 220 400 226, a to nejpozději do 1. 9. 2015.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika

Dne 23. června zemřel ve věku 78 let pan František Šír



Stálé expozice
• Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrch-
nostenská správa panství. Nahlédněte, jak 
a kde bydlel a pracoval vrchnostenský úředník 
Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
• Jak se jezdilo do  Roztok na  letní byt / 
Život v letovisku. Prostřednictvím vilových 
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ dru-
hé poloviny 19. století, a to včetně prezento-
vané dobové módy.
• Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934)  
JIŽ OTEVŘEN! Stálá expozice malířky, gra-
fičky, knižní výtvarnice a organizátorky kul-
turního života. Přijďte si prohlédnout po po-
vodni zrekonstruovaný interiér… Vstup 
do  Ateliéru na  časové vstupenky, rezervace 
na tel. 233 029 060 nebo na e-mailu poklad-
na@muzeum-roztoky.cz .

Výstavy
• do 30. 9.: Dobřichovické vily – pozoru-
hodná sídla pražské honorace. Každá met-
ropole měla ve  svém okolí satelitní obce 
s víkendovými a letními rezidencemi úspěš-
ných. V případě Prahy se „unikalo“ do Roz-
tok a Dobřichovic. … Malá výstavní síň
• do  31. 10.: XXII. LETNÍ KERAMICKÁ 
PLASTIKA – letošní ročník navazuje místem 
konání na  loňskou výstavu, která se po  po-
vodních a následné rekonstrukci zámku vráti-
la do  Roztok. Masa zámecké zdi, původní 
vodní příkop a  park tvoří výjimečné pozadí 
pro různorodá díla vytvořená převážně z por-
celánové nebo keramické hmoty. Svou tvorbu 
představuje 24 tvůrců ve více než 100 umělec-
kých kouscích. … Areál muzea
• 10. 7. – 27. 10. ČESKÝ PLAKÁT – pře-
hlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury 
ProVás – nejrůznější výtvarné styly od pře-
lomu 19. a  20. století do  80. let 20. století. 
Většina děl se zabývá obchodní reklamou, 
filmovou propagací a  politickou propagan-
dou. … Velká výstavní síň / Galerie

Akce:
• 29. 8. od  13 hod.: ŠERMÍŘSKÉ ROZ-
VERNOSTI – rozloučení s  prázdninami. 
Den plný soubojů, her pro děti, lukostřelby, 
řemeslných dílen, čajování a  dobových tr-
hovců. … Areál muzea
• 6. 9. od 17 hod.: Koncert Filharmonické-
ho komorního orchestru – na nádvoří zám-
ku. Předprodej vstupenek zahájen 3. srpna 
2015 v  prodejně Pasparty a  rámy – Helena 
Chvojková, Tyršovo nám. 380. Vstupné 
250 Kč dospělí, 100 Kč děti, studenti, senioři.
Více informací na www.muzeum-roztoky.cz

Ani průtrž mračen nemohla nic ubrat 
na  sváteční a  zároveň příjemné atmosféře, 
která do Areálu Braunerova mlýna přivedla 
zástupce spolupracujících institucí muzea 
a především téměř stovku hostů. Těmi nej-
vzácnějšími se stali Isabella Monzini (pra-
neteř Zdenky Braunerové a  vnučka fran-
couzského generála Maurice Josepha 
Pellého) s manželem Carlem. Pozvání přijal 
i Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje 
pro kulturu a  památkovou péči, jenž pří-
tomné pozdravil jménem zřizovatele mu-
zea, zejména hejtmana Středočeského kraje 
Miloše Petery, který slavnostnímu otevření 
Ateliéru udělil záštitu. 
Ředitelka muzea Zita Suchánková ve  svém 
projevu zejména děkovala. Nejen Františku 
Augustu Braunerovi, který před více než 
150 lety tzv. Malý mlýn pro rodinu zakoupil, 
Zdence Braunerové, která Ateliér podle 
vlastního návrhu nechala postavit, a  těm, 
kteří se o jeho zachování zasloužili. Ředitelka 
Suchánková zmínila významný podíl archi-
tekta Václava Girsy na  zdařilé rekonstrukci 
po  povodni v  roce 2002, vzpomněla i  bez-
problémovou spolupráci s  firmami, které 
od začátku roku 2015 Ateliér rekonstruovaly. 
V  neposlední řadě dík patřil i  Středočeské-
mu kraji za  dlouhodobou podporu muzea 

a městu Roztoky a  jeho hasičům za povod-
ňovou pomoc a  spolupráci, bez které by 
vzniklé škody byly daleko vyšší.
Se slovy spisovatele Františka Kožíka: 
„V roztockém ateliéru ležela na popelníku 
nedokouřená cigareta, na  stolku rozečte-
ná kniha, na stojanu rozmalovaný obraz. 
Ampliony ze Sakury hlásily starým stro-
mům na zahradě, že jejich největší přítel-
kyně zemřela…,“ pozvala ředitelka Su-
chánková hosty na  prohlídku Ateliéru, 
který nyní působí dojmem, že jeho majitel-
ka možná jen na chvíli odešla… Díky prá-
vě probíhající Muzejní noci zvídaví ná-
vštěvníci přicházeli až do  dvaadvacáté 
hodiny.
O doprovodný kulturní program se v podve-
černím čase postaral smíšený pěvecký sbor 
Rosa a  večer završilo vystoupení Filharmo-
nického komorního orchestru, odměněné 
nadšeným aplausem publika. 

Od  14. června 2015 je do  Ateliéru vstup 
na časové vstupenky, rezervace:
na  tel. 233  029  060 nebo na  e-mailu  
pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. po-
čet osob ve skupině je 7. Vstupné 30 Kč pro 
děti do 15 let a 50 Kč pro dospělé, 130 Kč 
rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti). 
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Středočeské muzeum
Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz • Otevřeno: st–ne 10–18 hod. 

Ateliér Zdenky Braunerové hlásí – otevřeno!!
Při slavnostním aktu se především děkovalo. Lidé využili Muzejní noc

Sobota 13. června 2015 byla pro život muzea stejně významná jako 19. červen 2014. 
Zatímco před rokem jsme po 12 letech od povodní otevírali zámek, letos po dvou letech 
od další povodně proběhlo slavnostní otevření Ateliéru Zdenky Braunerové.
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Nejstarší české historické plakáty jsou ve sty-
lu secese a art deco. Vedle ukázky anonym-
ních českých plakátistů a typografů mají své 
zastoupení v  Roztokách představitelé školy 
geometrického stylu art deco v plakátu Fran-
tiška Kysely (1881–1941) a Jaroslava Bendy 
(1882–1970). 
Patrně největší pozornost přitáhne objevná 
tvorba Miloše Slováka (1885–1951), dnes 
téměř zapomenutého českého malíře a  re-
klamního grafika, který získal praktické zku-
šenosti ve Spojených státech, kam po ukon-
čení studia odjel kolem roku 1914 na  stáž. 
V obchodní reklamě dosáhl prestižního po-
stavení grafického designéra u  firmy Baťa 
ve  Zlíně, kde se po  celá 30. léta podílel 
na  tvorbě Baťova firemního stylu. Zaujme 
pozoruhodnou šíří návrhů pro úspěšné pr-
vorepublikové firmy Sypsi a Thymolin. Z té 
doby se také traduje výraz „thymolinový 
úsměv“.
Unikátní litografií je prezentován i  nejvý-
znamnější tvůrce secese Alfons Mucha 
(1860–1939), který svá stěžejní divadelní 
plakátová díla vytvořil na sklonku 19. století 
v Paříži.
Politická propaganda je na výstavě zastou-
pena souborem ukázek prvorepublikových 
politických plakátů z třicátých let, které do-
plňuje styl tzv. socialistického realismu. Pla-
káty do sklonku 80. let tvořily typický kolorit 
veřejného prostoru s  výzvami k  prvomájo-

vým oslavám, mezinárodním dnům dětí 
a žen…
Významné postavení v historii tištěné rekla-
my měl český filmový plakát, především pak 
ve  znárodněném poválečném českosloven-
ském filmovém průmyslu mezi lety 1945 až 
1992. Byly to právě české filmové plakáty, 
které na výstavách při mezinárodních filmo-
vých festivalech v Karlových Varech, Cannes, 
Paříži, Chicagu a  Hollywoodu získávaly 
prestižní ocenění! Zdeněk Ziegler (*1932) se 
v roce 1970 proslavil plakátem Psycho k fil-
movému hororu Alfreda Hitchcocka. Karel 
Vaca (1919–1989) vytvořil mj. v  roce 1962 
oceněný plakát ke Sladkému životu Federica 
Felliniho. Mezi pracemi dalšího vynikajícího 
grafika Milana Grygara (*1926) nechybí 
plakát Muzika pro dva, za který obdržel Stří-
brného Huga na  festivalu v  Chicagu v  roce 
1980.
Výstavu ČESKÝ PLAKÁT… pro Středočes-
ké muzeum v Roztokách u Prahy připravila 
Agentura ProVás, která provozuje v  Praze 
od dubna 1999 prodejní galerii historických 
plakátů a  jejich reprintů. Současná výstava 
prezentuje výběr děl z  jejího rozsáhlého ar-
chivu. Agentura sama vznikla v  roce 1996 
mj. s posláním vytvářet pracovní a podnika-
telské příležitosti pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním.

Marcela Uhlíková

Do Středočeského muzea za krásnými plakáty!

Český plakát
Výstava ČESKÝ PLAKÁT… si vzala za  cíl zdokumentovat nejrůznější výtvarné styly v  plakátu od  přelomu 19. a  20. století do  80. let 
20. století. Většina se zabývá obchodní reklamou, filmovou propagací a politickou propagandou. Výstavu můžete vidět od 10. července 
do 27. září 2015, od středy do neděle 10–18 hodin v obou výstavních prostorách: Velké výstavní síni a Galerii/Kabinetu.

V  roztockém zámku, takto ve  Středočeském muzeu v  naší obci, se 
odehrává radostná událost. To zní sice jako banalita, protože náš zá-
mek je prostor veskrze milý, oduševnělý a oplývající množstvím udr-
žovaných starožitností, nadto vkusně adjustovaných, kde se odehráva-
jí samé radostné události! Neznám vlastně nikoho, kdo by 
do zámeckých prostor chodil nerad!
Výstava Český plakát, kterou ze sbírky Agentury ProVás uvedl na ver-
nisáži ve čtvrtek 9. července šéf agentury Vojtěch Sedláček, je výsta-
vou skvělou a mezi radostné události spravedlivě patří. 
Jděte se na ni určitě podívat! Je jedno, zda jste ctitelé plakátů secesních 
či artdecových, zda se rádi pousmějete nad thymolinovým úsměvem 
grafika Miloše Slováka, jehož jedinečná kolekce propagující výrobky 
firmy Baťa a běloskvoucí chrup udržovaný právě pastou Thymolin je 
zde představována, zda se rádi vrátíte třeba do  dětství… Ti starší 
do dětství prvorepublikového či válečného, s úchvatnými filmovými 
plakáty! To byla noblesa, to byly filmy! Názvy jako Kontrolor spacích 
vagonů, Volha v plamenech, Jed v ženě, Děvče za výkladem či Tys má 
nejkrásnější vzbuzují rozechvění i tehdy, když je člověk neviděl!

Období bolševismu reprezentuje řada tisků, které si autor těchto řád-
ků pamatuje z dob povinné docházky do základní školy. Některé bý-
valy k mání u dr. Františka Černého v agitačním středisku Národní 
fronty, kde jsem byl, přiznávám, jako aktivní nástěnkář 6. či 7. A čas-
tým hostem. 
Nechybí filmové plakáty z šedesátých až osmdesátých let. Zase: někte-
ré z nich máme v živé paměti z někdejšího kina na Tyršově náměstí, 
kde je pečlivý pan Košťál se svými kolegyněmi pravidelně vylepoval.
Plakátová tvorba té doby je špičková, to je známý fakt, a vystavená díla 
to jen potvrzují. 
Učiněným skvostem z  doby starobylé c. a  k. monarchie je originál 
Muchova plakátu Loterie národní jednoty severočeské. Mistr Mucha 
vykreslil dramatický výjev matky s dcerou, to vše na podporu českého 
školství v dobách císařských…
Výstava Český plakát trvá do konce října a – řečeno textem jednoho 
z plakátů – je to Trhák. 

Tomáš Novotný



Od  20. června do  31. října 2015 si návštěvu Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy nenechají ujít především milovníci sochařství. 
XXII. ročník Letní keramické plastiky se totiž opět uskuteční v par-
cích roztockého zámku – stejně jako vloni a v letech 2006 až 2010.
„Vystavované objekty jsou vytvářeny a vybírány tak, aby prostupovaly 
atmosférou výstavního prostoru,“ shodují se v  odpovědi na  otázku, 
podle jakého klíče jsou díla pro výstavu vybírána, kurátoři Milan Hla-
veš a Petr Lada. Je to podle nich především masa zámecké zdi, původní 
vodní příkop a park, které tvoří výjimečné pozadí pro různorodá díla 
vytvořená převážně z porcelánové nebo keramické hmoty, často dopl-
něná o další materiály. A jak je to s výběrem výtvarníků? „Každý rok se 
snažíme rozšířit stabilní jádro vystavujících o nové i začínající autory, 
včetně zahraničních,“ říkají kurátoři. Výsledkem letošního výběru je 
100 uměleckých děl od 24 sochařů. Mezi ty léty prověřené a tedy zku-
šenější patří třeba manželé Hana Půrkrábková a  Karel Pauzer, Jan 
Hendrych či Adam Velíšek. Chcete-li pár názvů vystavovaných děl, zde 
jsou (a představovat si můžete cokoli): Sušené tresky, Strážce, Trychtýř 
s ručičkami, Páteř, Julie – sprostá holka, Oplození, Dvojí oběť, Pu-
pek, Bědující píďalkové… Pozornost jistě upoutá Armáda (tak se dílo 
jmenuje) tvořená početnou smečkou teriérů… 

Že původně studentská akce vzniklá v roce 1993 v Bechyni narostla 
do současných rozměrů a věhlasu, vítá i ředitelka Středočeského mu-
zea v  Roztokách u  Prahy Zita Suchánková: „Vystavované umělecké 
exponáty jsou jedinečným doplňkem umocňujícím zážitek ze zámec-
kého parku. Věřím, že Letní keramická plastika si v Roztokách vydo-
byla své pravidelné místo v kalendáři akcí.“ Vloni si výstavu nene-
chalo ujít téměř 10 tisíc návštěvníků. 

Marcela Uhlíková

Liduščino divadlo z Roztok společně se školním rokem ukončilo osm-
náctou sezonu své divadelní pouti – divadelní sezona totiž probíhá 
ve stejném období jako školní docházka. Naším tématem je připomíná-
ní starých českých zvyků a tradic. Od 1. září do 31. srpna odehrajeme 
celkem 214 představení. Nejsevernějším místem byl Varnsdorf, nejzá-
padnějším Sokolov, nejjižnějším Curych a nejvýchodnějším severomo-
ravská Orlová.  Dvakrát jsme si se zmenšenými pohádkami zahráli 
s radostí i pro roztocké Kvítko v improvizovaných prostorách sokolov-
ny, kde se schází báječné a velmi srdečné publikum. 
Sezona byla nabitá a  nedopřála nám mnoho oddechu. Proběhly tři 
premiéry nových velkých pohádek pro děti a  dvě starší se po  osmi 
letech „oprášily“. Velmi mě potěšily tři neobvyklé události. Obrátil se 
na  mne spolek volyňských Čechů z  ukrajinského Žitomiru, zda by 
směli uvést moje velikonoční představení O  neposedné pomlázce, 
které připomíná staročeské lidové zvyky. Chtěli si jeho prostřednic-
tvím ve válečné době připomenout tradice své staré vlasti. S radostí 
jsem jim scénář poskytla a  na  oplátku jsem obdržela videozáznam 
představení, kterého se zúčastnili diváci od jednoho snad až do sta let, 
včetně českého velvyslanectví. Atmosféra byla dojemná a  moc mne 
potěšilo, jak daleko naše představení „docestovala“ bez účasti médií. 
Dalším v  pořadí byl klub českých rodáků ve  švýcarském Curychu, 
který si nás pozval osobně, „aby české děti mohly slyšet správnou 
češtinu“. Speciálním úkolem byl nakonec požadavek Hudebního fes-
tivalu Antonína Dvořáka v  Příbrami, který mě požádal o  vytvoření 
speciálního představení pro předškolní děti, ve kterém by se seznámi-
ly s Antonínem Dvořákem a jeho tvorbou. Na základě této domluvy 
potom vznikla pohádka Jak šly noty do  pekla, která popisuje vznik 
opery Čert a Káča a hudba z této opery je zde využita jako scénická 
v nahrávce Národního divadla v Praze. Zkoušeli jsme právě v roztoc-
ké sokolovně. Premiéra musela proběhnout v rámci festivalu 2. červ-
na 2015 v  Příbrami a  dopadla dobře. V  další sezoně proto budeme 
s touto operní pohádkou účinkovat po celé republice. Byly několika-

měsíční úseky, kdy jsme neměli jediný volný den. Jsme za to vděčni, 
protože to znamená, že je o naši práci zájem.
A aby toho nebylo málo, 7. dubna od 7 hodin večer (protože 7 je šťastné 
číslo) proběhla v pražském Divadle U Hasičů premiéra naší velké diva-
delní show pro dospělé publikum Možná přijde i Kristián aneb Procház-
ka historií české zábavy.  Připomíná stěžejní autory české zábavy a jejich 
tvorbu od počátku české republiky dodnes. „Kristián“ je v současné době 
největším zájezdovým titulem u nás (15 účinkujících) a můžete se v něm 
potkat s průkopníkem moderní hudby Richardem Adamem, nestárnou-
cím showmanem Jiřím Helekalem, hvězdou seriálu Policie Modrava Ja-
roslavou Stránskou, s Markem Dobrodinským a řadou dalších. Na nej-
bližší představení do  Divadla U  Hasičů vás můžeme pozvat 7. října 
v rámci oslav Dne seniorů. Nejbližší naši pohádku pro děti naplánovalo 
Kvítko do sokolovny na 8. listopadu.
Moc se na vás těšíme a za všechny kolegy přeji krásné léto.

Lída Razimová, Liduščino divadlo
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Sochaři vystavují v Roztokách pod širým nebem
XXII. ročník Letní keramické plastiky začal 20. června a je opět nevšední

Liduščino divadlo slaví osmnáctiny
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Po špičkách – studio pro taneční a pohybo-
vou výchovu zve všechny zájemce a přízniv-
ce harmonické kultivace dětské osobnosti 
skrze umělecký pohyb na  dodatečný zápis 
1.  a  2. září 2015 v  Roztokách a  Úněticích. 
Studio se nyní vydává svou vlastní cestou, 
která směřuje k  rozvoji zájmového umělec-
kého vzdělávání prostřednictví systematicky 
vedené tvořivé taneční výchovy.
V  novém školním roce bude Taneční studio 
Po  špičkách po  dvouleté pauze opět otevírat 
třídu pro nejmenší děti od 3 let. Starší zájem-
kyně o tancování v TS Po špičkách budou mít 
možnost po  individuální domluvě doplnit 
některé skupiny. A  protože v  předběžně při-
praveném rozvrhu, který už počítá celkem se 

čtyřmi dny výuky v Roztokách, Žalově a Úně-
ticích, vybylo místo, našel se prostor i na dlou-
ho poptávanou striktně chlapeckou třídu pro 
kluky od 5 let (bez horního věkového omeze-
ní), aby měli možnost zkusit vybít svou ener-
gii skrze kreativní tanec na kvalitní hudbu. 
Dlouhodobě opečovávaná snaha o  aktivní 
spolupráci s  hudebním oborem, která se 
v poslední době velmi dobře formovala, zcela 
jistě pro Taneční studio Po špičkách nekončí. 
Naopak. Jak měli diváci možnost vidět 
na červnovém závěrečném Tanečním podve-
čeru v holešovickém studiu Alta, kromě zku-
šeného muzikantského doprovodu se při ně-
kterých svých tanečních výstupech angažovaly 
hudebně i  samotné malé tanečnice. Setkalo 
s  to s  velkým ohlasem jak u  publika, tak 
i u samotných dětí a  inspirace s motivací si 
podaly ruce. Je se snad na co těšit. 
Pokud vám již věk nedovolí tančit zvesela, mů-
žete vidět tančit TS Po  špičkách. V  sobotu 
5. září na louce u DPS v rámci akce Den senio-
rů v Roztokách. O týden později se soubor pro 
změnu představí mimo město na již tradičním 
Festivalu v Babím létě, který v Řevnicích pořá-
dá spřátelené Taneční studio Dobřichovice. 
Přejeme vám krásné protančené léto a děku-
jeme všem za projevenou přízeň a dosavadní 
podporu. Konkrétní informace o  fungování 
studia Po  špičkách naleznete na nové inter-
netové adrese www.tspospickach.cz.

Zuzana Smugalová

Od září to bude v Roztokách 
tancem jen zářit…

Gratulujeme  
k úspěchu!

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – červenec, srpen
20. 6.–1. 10. Mezinárodní výstava výtvarných děl – Letní keramická plastika. Středočeské muzeum, Roztoky

12. 6.–31. 8. Výstava fotografií Josefa Hníka Zátiší – blízká setkání, blízké předměty.  Galerie hotelu Academic, Roztoky

9. 7.–1. 11. Český plakát – přehlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury ProVás. Středočeské muzeum, Roztoky 

So 25. 7. Závěrečné vystoupení příměstského žonglérského tábora Šest dní s cirkusem. 
Od: 14.00 hod. Před kostelem na Levém Hradci

St 29. 7. Žonglérské a artistické vystoupení a koncert – představení profesionálních artistů. 
Od: 20.30 hod.

Na palubě lodi Tajemství, která bude 
kotvit u Roztockého přívozu

So 15.8. Oživení historie na hradě Točník. Skupina historického šermu Okořská garda připravila 
výlet do minulosti. Od: 10.00–17.00 hod. Hrad Točník

15. 8.–16. 8. Únětické posvícení – lidová veselice, turnaj v líném tenise. Únětice

So 29. 8. Šermířské rozvernosti – rozloučení s prázdninami. Středočeské muzeum, Roztoky

So 5. 9. Den dětí a seniorů – akce nejen pro nejmladší a nejstarší občany. 
Od: 15.00 hod.

Louka před Městským úřadem, 
nám. 5. května 2, Roztoky

So 12. 9. Slavnosti Pravého a Levého břehu – tradiční festival u Vltavy. Přívoz Roztoky

So 19. 9. Festero – roztocké řemeslnické trhy. Zahraje divadlo Anima Candida, zatančí skupina 
roztocké ZUŠ, kejklíři Agripa a další. Park Tyršovo náměstí, Roztoky

Výtvarný Ateliér JoE v  Roztokách získal 
ve 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 
soutěže v Lidicích 2015 řadu ocenění.
Nejvyšší cenu, medaili Lidická růže, udělila 
mezinárodní čtyřiadvacetičlenná porota Ru-
dolfu Bloudkovi za pastel Lovec světel.
Anna Jursíková (Světýlka), Alexandra Mu-
draya (Záblesk) a  Kateřina Sehaková (Oči) 
obdržely v silné konkurenci (21 380 děl) čest-
ná uznání.
GRATULUJEME K ÚSPĚCHU!

Lada Krupková Křesadlová, Ateliér JoE – 
 výtvarné kurzy pro děti, studenty a dospělé 

Tyršovo nám. 1731/9 (vchod z Nerudovy ul.) 
e-mail: lada.kk@post.cz

Adam Skopal, 10 let, Světlo v očích
(foto: Lada Krupková Křesadlová)



Vážení rodiče,
prázdniny jsou v  plném proudu a  my vám 
přinášíme pro chvíle pohody i  pohodové 
čtení o tom, co zajímavého vaše děti podni-
kaly koncem školního roku ve škole i mimo 
ni. Myslím si, že to stojí za přečtení, protože 
jedině tak se dozvíte, co děti dělají nebo co je 
v  příštím školním roce třeba čeká. Hezkou 
dovolenou či prázdniny plné slunce a poho-
dy vám za celý pedagogický sbor přeje 

Věra Zelenková

Sněhová královna a IV. B
Dne 20. května se třída IV. B zúčastnila mu-
zikálu Sněhová královna v divadle Hybernia 
a  zde jsou dojmy žáků: Mně se nejvíc líbila 
postava Gerdy, jak prošla celý svět, aby našla 
svého Káje. (V. B.) / Hodně se mi líbila práce 
osvětlovačů, mohli se dívat na  vystoupení 
zadarmo. (S. V.) / Mně se líbil celý muzikál. 
(N. P.) / Mně se nejvíc líbila postava pana 
Vrány, protože měl povolání Kouzelník. 
(A.  S.) / Já jsem byla na  muzikálu poprvé 
a myslela jsem si, že to nebude taková bom-
ba, jaká to byla, až na  neukázněné ostatní 
diváky, co nás pořád rušili. (V. Ř.) / Mně se 
velmi líbila dcera Podzimu, která měla krás-
né jméno Lů. (A. M.) / Mně se moc líbila 
postava babičky, která si pořád posunovala 
„brejličky“ na nose. (H. M.) / Nejvíc se mi asi 
líbil slovník loupežnice Lů, například „Tě 
péro!“. (E. Č.) / Mně se nejvíc líbily všechny 
efekty a  účes Gerdy. (A. Č.) / Sněhová krá-
lovna měla moc hezký hlas a  šaty a  dobře 
hrála. (E. M.) / Mně se líbilo, jak rádkyně 
Ona měla královnu jako loutku. (Š. Č.) / 
Ocenil jsem, že Jaro a Léto měly odlišné ná-
zory na to, co je na světě nejdůležitější. Jaro 
tvrdilo, že nejdůležitější jsou květiny, a Léto, 
že nejdůležitější jsou šperky. (D. C.) / Mně se 
nejvíc líbilo, jak zahradník říkal, že dobro-
mysl strašně smrdí :-). (K. K.)

Lucie Mošnerová

Družina v červnu
Jako každý rok i letos děti ze školní družiny 
vyrazily na výlet. Letošní volba padla na stře-
dověké městečko Botanicus. Během pobytu 
jsme se seznámili s tím, jak naši předci byd-
leli, vyráběli papír, svíčky, mýdla, prstýnky či 
provazy. Mnohé jsme si vyzkoušeli sami. 
Domů jsme dorazili s  vlastními výrobky, 
upomínkovými předměty, ale hlavně naplně-
ni zážitky z  prožitého odpoledne. Družině 
v Roztokách školní rok utekl jako voda a zase 
je tu červen. Čas třešní, jahod, krátkých kal-

hot a hlavně čas vysvědčení a loučení. Všich-
ni jsme o něco starší, větší a chytřejší. Přeje-
me vám všem, dětem i  rodičům, pohodové 
prázdniny plné slunce a skvělé zážitky. Těší-
me se na vás opět v září. 

Vychovatelky ŠD

ŠVP v Masarykově táboře 
YMCA
Od 1. 6. do 5. 6. proběhla škola v přírodě pro 
žáky 3. B, 4. C a  4. B v  Masarykově táboře 
YMCA v Soběšíně. Děti si to náramně užily. 
Jeden den přijeli lektoři z Odyssey. Děti hrály 
hry: na draky, kde se snažily vzít tomu druhé-
mu ocas (šátek), pak probíhaly pod provazem. 
Měly například pouze pět otočení a  musely 
po čtyřech dětech probíhat postupně. A tisíce 
jiných her. Dokonce si mohly vyzkoušet po-
slepu přejít lano za pomoci svých kamarádů, 
kteří jim dělali opěradlo. Jiný den zase šly 
na  krásný hrad Český Šternberk, kde prošly 
fantastickou prohlídkou hradu. Každý den 
prožily nová a  nová dobrodružství. I  když 
škola v přírodě je už za námi, vzpomínky nás 
navždy přežijí. (Emma Veškrnová ze 4. B.) 

Lucie Mošnerová

Dobrodružná matematika 
na naší škole
Dne 8. 6. v  dopoledních hodinách se 2. C 
vydala na  dobrodružnou plavbu za  pokla-
dem, během níž měla třída možnost procvi-
čit si své dosavadní matematické dovednosti 
a další nové získat. Po dvou hodinách plavby 
kolem mořských útesů, velryby, mořských 
panen i hejna ryb (za doprovodu dvou zku-
šených námořníků) nakonec jejich loď 
úspěšně doplula do cíle.
Malí námořníci si po cestě vyzkoušeli sestavo-
vání vlajky, přeměřování dvojnásobku délky 
velryby, uspořádání hvězd v souhvězdí, lovení 
ryb i  řešení matematické šifry. Během toho 

všeho si děti procvičily sčítání a  odčítání 
s přechodem desítky i bez něj, násobení a dě-
lení, geometrii v  prostoru, určování počtu 
toho, co není vidět, a hlavně logické myšlení. 
Především ale zjistily, že základem úspěchu je 
dobrá spolupráce v týmu, která nefunguje bez 
vstřícné komunikace. Tuto „plavbu“ připravi-
la Agentura Besedarium – interaktivní a hravé 
besedy nejen pro žáky základních škol, pod 
vedením Veroniky Krištofové. 

Karolína Heřmanová

Absolventské práce 
a „rozlučka“ s 9. třídami 
V  loňském roce jsme poprvé na  naší škole 
vyzkoušeli uzavřít 9. ročník absolventskými 
pracemi, ve  kterých odcházející žáci zúročí 
své nabyté vědomosti a  dovednosti z  růz-
ných vyučovaných předmětů. Absolventská 
práce je tak jednou z forem, jak škola ověřuje 
některé klíčové kompetence a výstupy – do-
vednosti, schopnosti a  znalosti žáka, který 
končí základní vzdělávání. Na zvolené téma 
proto i  letos v květnu zpracovali žáci 9. tříd 
svou absolventskou práci – text a prezentaci 
v PowerPointu, které následně před porotou 
10. 6. obhajovali. Něco jako „malá bakalář-
ka“. Všechny představené práce zaslouží vel-
kou pochvalu, dokonce některé z  nich byly 
opravdu na  tak vysoké úrovni (i  s  citacemi 
a  odkazy, jak to vyžadují na  VŠ), že by je 
v  budoucnu stačilo rozšířit a  použít jako 
práci bakalářskou. Nejzdařilejší práce byly 
proto na slavnostním rozloučení s devátými 
třídami (18. 6.) oceněny čestným uznáním 
a pěkným dárkem. 
Zároveň bych se touto cestou za všechny pe-
dagogické pracovníky školy chtěla s odcháze-
jícími žáky rozloučit, popřát jim krásné prázd-
niny a  samozřejmě i  mnoho studijních 
úspěchů na středních školách. Hodně štěstí!  

Věra Zelenková
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Tyto dny (začátek července) si užíváme sku-
tečně prázdninové počasí s dětmi ze všech tří 
školek v Roztokách. Dne 10. 7. se rozloučíme 
a budeme se při odpočinkových činnostech 
těšit na nový školní rok. Tento uplynul rych-
le, jako voda. 
V září jsme nově přijaté děti učily pravidlům 
soužití v kolektivu vrstevníků, za pár měsíců 
předvedly rodičům u  vánočního stromku, 
kolik se již naučily básniček a písniček, a než 
jsme se nadály, bylo tu jaro. 
V  tomto období vyrážíme na delší procházky 
do okolí Žalova, vyjíždíme na celodenní výlety.
Prostě pracujeme na  své fyzické kondici.  
V  průběhu celého roku navštěvujeme diva-
dla a malá divadélka zveme k nám. Na závěr 
školního roku jsme již tradičně podnikli vý-
šlap s rodiči a dětmi a příjemně jsme si pose-
děli a popovídali při opékání buřtíků u Ob-
čerstvení U šraněk.
Tímto děkujeme paní Ivaně a panu Janovi 
Hliňákovým za  příjemný azyl a  přípravu 
ohniště.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny, rodi-
čům prima dovolenou se svými dětmi, ško-
láčkům šťastné vykročení do  první třídy 
a našim nově přijatým dětem můžeme slíbit, 
že se upřímně těšíme na  společně strávené 
dny, měsíce, roky.

 Kolektiv MŠ Přemyslovská

Nedělní odpoledne 7. června. Chceme se 
na  chvíli zastavit na  tanečním vystoupení 
a  podpořit „svoji duši“. Jsme překvapeni, 
potěšeni krásou, svěžestí a  profesionalitou 
celé akce. Multifunkční sál ZŠ je prodchnut 
energií tanečníků od nejmenších po nejstar-
ší. Střídají se žánry – lidový tanec, klasický 
tanec, moderní tanec, street dance… Velmi 
dobré nazvučení, jeviště hýří barvami nápa-
ditých kostýmů – zážitek je srovnatelný 
s profesionálním tanečním vystoupením.
Tak trochu začínám pátrat, kdo za  tím stojí 
a  komu vyjádřit díky. Celou akci podpořil 
ředitel ZUŠ Bohumil Šlégl. Taneční oddělení 
vede a taneční odpoledne zorganizoval zku-
šený a  nadšený pedagog Petr Muric, který 
působí i  na  pražské taneční konzervatoři. 
Jedno z vystoupení obohatil svým výkonem 
profesionální tanečník Libor Kettner z Later-
ny Magiky. Zaujaly i  vlastní choreografie 
dvou studentek vyššího ročníku – Kateřiny 
Kostúrové a Zuzany Jeřábkové. Na ozvučení 
a tvorbě kostýmů profesionálně zapracovala 
rodina Drdova… A  samozřejmě nedílnou 
součástí byl um a  nadšení všech tanečníků, 
podporovaných svými rodinami.
Těším se na další ročník.  

Dagmar Caislová (foto: Marie Hrůzová)

Taneční představení ZUŠ

Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem  
v MŠ Přemyslovská



Žonglérské vystoupení  
Šest dní s cirkusem
Jménem sdružení Roztoč a žonglérské skupi-
ny MixTrix vás srdečně zveme na závěrečné 
vystoupení žonglérů a artistů z cirkusového 
příměstského tábora, které se bude konat 
25. 7. 2015 ve 14.00 v šapito na louce na Le-
vém Hradci. Těšit se můžete i na hudby a cir-
kusové dobroty.
Jako pokračování ukázky cirkusového ře-
mesla jste rovněž zváni na představení profe-
sionálních artistů – externích lektorů z toho-
to tábora. Vystoupení se odehraje 29. 7. 2015 
ve 20.30 na palubě lodi Tajemství, která bude 
kotvit u Roztockého přívozu. Program vyvr-
cholí koncertem kapely Muzička.
Těšíme se na vás!

MixTrix a sdružení Roztoč

Červnová vrcholová cesta
Červen ve  Sdružení Roztoč připomínal pře-
chod horského hřebenu. Vyhlídky zpět i do-
předu nádherné, ale náročnost veliká a nohy 
nás bolí ještě teď. I cestování bylo dosti, dětí je 
příliš mnoho a na příliš vysoké úrovni na to, 
aby na mnohá závěrečná vystoupení a před-
stavení dostačovaly prostory v Roztokách.
Krásným a  propracovaným tanečním vystou-
pením v prostorách Studia Alta završilo školní 
rok TS Po Špičkách a lektorka Zuzana Smuga-
lová. V únětické sokolovně se uskutečnila před-
stavení dramatických kroužků pod vedením 
Adama Krátkého a Dory Tiché, minipředstave-
ní divadelních automatů bylo možné vidět 
i na Zahradní slavnosti a na jarním bleším trhu. 
Novinkou byl filmový večer animačních 
kroužků, který se pro počet animátorů a profe-
sionalitu jejich výtvorů uskutečnil v Biu Oko. 

Již tradičně vystavovaly výtvarné kroužky (Ba-
revný ateliér, Semiška, Semišová Myš, Kerami-
ka a  trochu i  Animace) na  půdě roztockého 
zámku – výstava s  názvem Tajemství světla 
bude otevřena i  v  pátek 7. 8. a  čtvrtek 10. 9. 
vždy od  15 do  17 hod. Suchdolské kroužky 
uzavřely své působení sedánkem v  kavárně 
Kravál na  větvi, kde byla k  vidění výstava 
kroužku Artomat, ke  slyšení vystoupení ma-
lých flétnistů a k obojímu ukázka dramatické-
ho kroužku pod vedením Terezy Koláčkové. 
Již tradičně jsme školní rok uzavřeli Zahrad-
ní slavností na  Levém Hradci. Balon sice 
kvůli nepřízni počasí nevzlétl, ale výběr toho 
nejlepšího z tvorby kroužků a kurzů (protože 
vše se už dávno nevejde) a  skvělá kapela 
SchumDavar to bohatě vynahradili.
A abychom toho neměli málo, střihli jsme si 
ještě v červnu Masopust. Na folklorním festi-
valu ve Strážnici.

Opice, medvěd a všelijací koně 
v plném slunci
Masopust v červnu není úplně běžný, ale na-
konec, proč ne. Pozvání na Strážnické folklor-
ní slavnosti způsobilo, že se na  strážnických 
ulicích objevily dobře známé postavy z chlad-
nějších měsíců – Půst a Masopust a Smrtka, 
Medvědář výjimečně s  Medvědicí, Koza 
a Pštros a ještě další koníci a oslíci. Při nočním 
představení působil tanec Půstu se Smrtí kře-
hce i  magicky, nad hlavami diváků v  první 
řadě elegantně prolétl Drak. Druhý den prů-
vodu si asi nejvíc užily Opice – dá se předpo-
kládat, že tu na ně budou dlouho vzpomínat, 
a  také bubeníci Blaububuro. Místní byli milí 
a pohostinní, hráli a  zpívali hlavně sobě pro 
radost do časných ranních hodin. 

Martina Moravcová

Kroužky a kurzy v příštím 
školním roce
V příštím roce nás čeká mnoho nového:
Animační kroužek Anima Roztoč získá nové 
studio v  Jeronýmově ulici, kde budou mít 
děti klid na práci, tmu na animaci a soukro-
mí před ničivými batolaty a  jinými živly, co 
jim dosud tvoření komplikovaly.
Po mnoha letech nás opouští lektorka tance 
Zuzana Smugalová, jejíž TS Po  špičkách se 
osamostatňuje. Protože bychom jí neradi 
dělali hned do  začátku přímou konkurenci, 
rozhodli jsme se jít trochu jiným směrem – 
folklorním. Naše řady proto posílí  Radka 
Keňová, která povede kroužek Tanec a zpěv 
ve folkloru. Pokud přesto bude zájem o scé-
nický tanec, kroužek povede Markéta Puco-
vá, tanečnice a choreografka působící ve Stu-
diu Alta, která se dlouhodobě věnuje taneční 
pedagogice s  dětmi i  dospělými; současně 
povede i Tanečky a zpívání pro rodiče s ba-
tolaty a  Ranní probuzení pohybem a  tan-
cem pro dospělé.
Naše řady dále posílí skvělý houslista Juraj 
Stieranka jednak s  výukou  houslí, jednak 
s projektem Hrajeme v kapele, tvořícím nad-
stavbu nad hudebními kroužky.
Zápis do kroužků a kurzů proběhne v úterý 
1. 9. 2015 v  8–11 hod. (ateliér Havlíčkova 
713) a ve středu 2. 9. 2015 v 15–18 hod. (ate-
liér Jungmmanova).

Hledáme hodinového školníka!
Hledáme šikovného muže na drobné opravy 
v  ateliérech a  správu věcí (pódium, stany 
atd.). Nutná je flexibilita, spolehlivost, samo-
statnost, řidičské oprávnění. Odhadovaná 
časová náročnost je několik hodin týdně. 
Nabízíme práci na  DPP nebo živnostenský 
list. 

30

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Roztoč

Masopust ve Strážnici

Divadelní představení 
dramatických kroužků



31

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Přehled kroužků a kurzů, do kterých je možné 
se v příštím roce zapsat:
•  Animace pro začátečníky  (od  7  let; vede  Zdenka Převrátilo-

vá / Bára Quaiserová)
•  Animace pro dospělé (od 16 let; vede Bára Quaiserová)
•  Dramaťák Skořápky (5–10 let; vede Michaela Tůmová)
•  Dramaťák Suchdol (7–10 let; vede Michaela Tůmová)
•  Semiška (4–6 let; vede Dorota Tichá)
•  Barevný ateliér (4–11 let; vede Alena Trávníčková)
•  Výtvarný ateliér Klíčení  (4–12 let; vede  Veronika Svobodová   

a/nebo Markéta Stará)
•  Komiksový ateliér (8–16 let; vede Markéta Stará)
•  Tanečky a zpívání pro nejmenší s rodiči (1,5–3 roky; vede Mar-

kéta Pucová)
•  Tanec a zpěv ve folkloru (od 7 let; vede Radka Keňová)
•  Tvořivá taneční výchova a scénický tanec (4–10 let; vede Marké-

ta Pucová)
•  Ranní probouzení těla (dospělí; vede Markéta Pucová)
•  Hrajeme v kapele (7–15 let; vede Juraj Stieranka)
•  Sboreček pro menší děti (5–8 let; vede Barbora Hlavičková)
•  Sboreček pro větší děti (9–13 let; vede Barbora Hlavičková)
•  Hra na  housle  (6–100 let; vede  Juraj Stieranka  a/nebo  Antonie 

Nowaková)
•  Africké bubny pro začátečníky (dospělí; vede Tomáš Marek)
•  Angličtina (především) pro druháky (děti zhruba věku a schop-

ností druhé třídy; vede Jitka Klinkerová)
•  Francouzština (10 let–dospělí; vede Erika Härtelová)
•  Žonglování  (od 10  let; vedou Mix Trix, hlavní lektorka Alžběta 

Tichá)
•  Fotografický kurz (13 let – dospělí; vede Josef Mirovský)
•  Šití (10 let – dospělí; vede Lenka Svobodová)

Za Sdružení Roztoč Zuzana Šrůmová 
(foto: Jakub Souček)

• Kolik jazyků znáš…
Rádi bychom vás upozornili na ak-
tuální rozpis jazykových kurzů 
na  školní rok 2015/16. Nově jsme 
vyhlásili kurzy pro seniory (anglič-
tina, němčina, francouzština), které 
mají speciálně uzpůsobené tempo 
výuky a jsou za zvýhodněné senior-
ské ceny, s možností docházení lek-
tora do  zařízení či klubovny dů-
chodců. 
• Den strávený společně
V pondělí 31. srpna od 9 do 18 ho-
din vás všechny zveme na Den ote-
vřených dveří, který je spojený se 
zápisem do kurzů na příští školní 
rok. Budete mít možnost se osobně 
potkat s lektory, kteří vedou jazyko-
vé a  další kurzy. Věříme, že tento 
den, ve  znamení radosti a  dobré 
nálady, bude pěkným zakončením 
prázdnin a že se od září opět bude-
me setkávat na půdě Lexiku v hoj-
ném počtu, tak jako doposud. 
• Lexik nabízí dětem v srpnu
Speciální prázdninové tvoření je 
nově otevřený letní kurzík 
za prázdninovou cenu, určený nej-
menším dětem od 4 do 6 let. Sesta-
vu aktivit kreativního rázu povede 
speciální pedagožka nejen k zába-
vě, ale i všeobecnému rozvoji dětí. 
Termíny: od  17. do  21. srpna 
a  od  24. do  28. srpna, každý den 
od 9.30 do 11.15.
Rozjezdy před školou – týdenní 
program pro děti od 9 do 14 let 
v  termínech od 17. do 21. srpna 
2015 (čeština a  matematika) 
a od 24. do 28. srpna 2015 (češti-
na a angličtina)
SOS sportovně turistický tábor 
s angličtinou proběhne v termínu 

od 17. do 21. srpna 2015 a opět ho 
povede zkušený táborový vedoucí. 
Na tomto táboře se děti naučí zvlá-
dat krizové situace, užijí si spoustu 
outdoorových aktivit a  procvičí si 
hravou formou angličtinu pro po-
byt v  zahraničí. Tento tábor je 
vhodný i pro bilingvální děti či děti 
hovořící pouze anglicky.
• Od září jednodušeji
S  příchodem nového školního 
roku začne pracovat pedagogic-
ko-psychologická poradna Lexik 
jako samostatné školské zaříze-
ní s  jednodušší administrativou. 
Všechna naše vyšetření mají stej-
nou platnost jako vyšetření 
ve státní PPP a certifikovaná po-
tvrzení, která budete potřebovat 
pro vaše děti, jsou v  souladu 
s platnými právními předpisy. 
Poradna je v  provozu i  o  prázd-
ninách, pokud potřebujete po-
moc či radu, volné poradenské 
termíny jsou ještě 5. a  26. srpna 
2015. 
Od září opět otevíráme logope-
dii pod vedením zkušené klinic-
ké logopedky. Objednávat se mů-
žete již nyní. 
Více na www.lexik.cz. 
V případě jakýchkoli dotazů pište 
na  info@lexik.cz nebo volejte na 
739 034 000. 
Už nyní se těšíme na  setkávání 
s vámi a vašimi dětmi a přejeme 
všem krásné a  pohodové prázd-
niny.

Za kolektiv Lexiku  
Renáta Šťastná

Milí rodiče a milé děti!
Rády bychom vám napsaly pár 
vět o naší pohádkové školičce se 
zvířátky. Další rok je za  námi 
a my zažívali spoustu dobrodruž-
ství: od hledání pokladu s piráty, 
sportovní olympiádu, loučení 
s Moranou, návštěvy hasičů i zá-
mečku, poznávání okolí Roztok 
až po narození nových „zvířátko-
vých“ miminek. 

Děkujeme všem rodičům za 
perfektní spolupráci, za důvěru 
i  kladné ohlasy na  naši práci, 
kterou děláme moc rády a s lás-
kou k dětem. 
Těšíme se na  další školní rok 
a na nové kamarády! 
Vaše paní učitelky z POHÁDKY

Jana Buštová,  
777 977 244

Pro Lexik prázdniny neplatí

Dětský klub Pohádka



Na letošní závody – PŘEBOR PŘEDŠKOLÁ-
KŮ ŽUPY JUNGMANNOVY – se přihlásilo 
15 dětí z oddílu PŘEDŠKOLÁKŮ a CVIČE-
NÍ RODIČŮ S DĚTMI (odbor všestrannos-
ti) z místního TJ Sokola Roztoky. Přebor se 
konal 13. června v  areálu TJ Sokola Komá-
rov, kam jsme přijeli pronajatým autobusem. 
Všechny děti budily v  bílých tričkách s  lo-
gem TJ Sokol a  křestním jménem respekt 
u ostatních závodníků, který přijelo 120!
Sokol Roztoky reprezentovaly děti v  těchto 
kategoriích:
Děti narozené 2008: ZEMANOVÁ NATÁ-
LIE, ČTYROKÝ ONDŘEJ, JURAN TOMÁŠ
Děti narozené 2009: KUBÁNKOVÁ MAR-
KÉTA, JIRÁSKOVÁ EVA, DRCHOTOVÁ 
ZUZANA, ČÍŽKOVÁ JOHANA, VÁVRA 
JONÁŠ, BALÍK ŠIMON, NOVÁK TOMÁŠ,
Děti narozené 2010: BÁROVÁ  DOMINIKA, 
ČEPELOVÁ LUCIE
Děti narozené 2011: ZEMANOVÁ MAG-
DALÉNA, KOŘÍNKOVÁ ZUZANA, AKR-
MAN RICHARD
A fandit přijeli i jejich rodiče a sourozenci.
Děti předvedly úžasné výkony a  domů si 
odvezly 11 opravdových medailí – 4 ZLA-
TÉ, 3 STŘÍBRNÉ a 4  BRONZOVÉ!!! Závo-

dily v atletice, míčovém trojboji a pár větších 
dětí i ve šplhu na tyči. Atletika se skládala ze 
tří závodů: běh na 40 m, skok z místa do dál-
ky a  hod tenisovým míčkem. V  míčovém 
trojboji se soutěžilo v hodu na basketbalový 
koš, kopu do branky a hodu do branky. 
Roztočtí závodníci dostali za skvělé výkony di-
plomy, perníkové medaile a dárky, které věnova-
lo STUDIO NEPOSEDNÁ PASTELKA. Slav-
nostně tak děti zakončily celoroční sportování 
v tělocvičně. Rodičům i dětem děkuji za účast.
Všechny fotografie ze závodů najdete na 
http://tj-sokol-roztoky.rajce.idnes.cz/

Martina Sasková, cvičitelka R+D a PD,  
náčelnice TJ Sokol Roztoky

To vše je pro náš oddíl velkým úspěchem 
a hlavně závazkem a příslibem do budoucna.
Velký dík hráčům i trenérům Áčka za splně-
ní několikaletého přání, kterým byl postup 
do vyšší soutěže. Za celou sezonu jsme pouze 
2x prohráli.
Navíc se nám podařilo vyhrát kvalitně ob-
sazený zimní pohár na  Zličíně a  obsadit 
celkové druhé místo ve fotbalovém poháru 
Praha-západ.
Velký dík všem trenérům a klukům od mini-
přípravky až po starší žáky. Dětí máme v na-
šem klubu opravdu hodně a svojí hrou a vý-
sledky nám všem dělají velkou radost. 
Trenéři to nemají vůbec jednoduché, ale od-
vádějí velmi kvalitní práci.

Také bych chtěl poděkovat družstvu dorostu, 
které obsadilo osmé místo v nejvyšší soutěži, 
která se v současné době v Roztokách hraje. 
Nemělo to vůbec jednoduché, patřili jsme 
spíše k těm mladším mužstvům. Ale i přesto 
se nám podařilo tuto soutěž udržet a pokra-
čovat v ní i v příští sezoně.
Samozřejmě dík patří také našemu Béčku. 
V  jednu chvíli vypadalo na postup také, ale 
i páté místo je úspěchem.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trené-
rům, činovníkům i  dalším dobrovolníkům, 
kteří se o  hladký průběh letošní sezony za-
sloužili.
Všem sponzorům za  finanční i  věcné pří-
spěvky, bez kterých bychom těžko mohli 

fungovat, městu Roztoky za celkovou, hlavně 
finanční, podporu, místnímu Sokolu za  vý-
bornou spolupráci a  rodičům (hlavně ma-
minkám), kteří k nám své děti dávají, pomá-
hají s  dopravou, fandí a  starají se o  dobrou 
pohodu svých ratolestí.
Chtěl bych pozvat všechny děti, které by 
chtěly hrát fotbal, ať neváhají, přijdou na hři-
ště a určitě se pro ně místo v nějakém týmu 
najde.

Děkuji a přeji všem hezké prázdniny a mini-
málně stejně úspěšnou příští sezonu. 

Tomáš Novotný,  
prezident SK Roztoky
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Vytoužený postup je tady

Přebor předškoláků v Komárově

„A“ mužstvo Postup do Okresního přeboru Praha-západ

„B“ mužstvo IV. třída Praha-západ 5. místo

Dorost  I. A třída Středočeského kraje 8. místo

Starší žáci Okresní přebor Praha-západ 4. místo

Mladší žáci Okresní přebor Praha-západ 3. místo

Starší přípravka Okresní přebor Praha-západ 2. místo

Mladší přípravka Okresní přebor Praha-západ 1. místo ve skupině a celkově 2. místo 
mezi 30 týmy celého okresu Praha-západ

Vážení sportovní přátelé, 
právě nám skončila fotbalová sezo-
na 2014/15. 
Tentokrát ovšem o  mnoho radost-
něji než v minulých letech. 
Po  několikaletém úsilí se našemu 
Áčku konečně podařilo postoupit 
do Okresního přeboru.
Navíc se většina našich mužstev 
dokázala umístit na  předních mís-
tech svých soutěží.

ODBOR VŠESTRANNOSTI 
nabízí od září tato cvičení:
•  CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 2,5 let – 

cvičení s padákem, opičí dráha
•  SPORTOVKY – cvičení dětí 5–7 let –  základy 

atletiky, gymnastiky, hry, opičí dráha
•  GYMNASTIKA – pro děti od 1. třídy
• MÍČOVÉ HRY – pro děti  z 1.–3. tříd
• FLORBAL – pro děti od  1. třídy
• ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
• AEROBIK
• GYMBALY

Rozvrh všech cvičení na  příští školní rok 
najdete i  s  kontakty na  cvičitele a  trenéry 
na stránkách TJ Sokol www.sokroz.cz.
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Dle mnoha tuzemských i zahraničních studií 
se fyzická kondice našich dětí postupně zhor-
šuje a s tím následně souvisejí i  jejich špatné 
učební výsledky ve škole. Patrný je také pokles 
zájmu o přírodovědné předměty a u dětí navíc 
nyní spíše převažuje názor, že věda je nuda.
A právě proto se na základě našich zkušeností 
vědce a  instruktora všestranného a zdravého 
pohybu zrodil nápad vytvořit takový vzdělá-
vací zážitek, kde bychom v  dětech vyvolali, 
prohloubili a propojili skutečný zájem o pří-
rodní vědy se zdravým a maximálně všestran-
ným fyzickým pohybem. 
Této akci předcházela více než půlroční in-
tenzivní příprava, kdy jsme vymýšleli kon-
krétní příběh, vědecké i  fyzické výzvy tak, 
aby vše dohromady dávalo jednak smysl 
a zároveň bylo dostatečně zajímavé a nároč-
né pro děti ve věku 6–12 let.
Dětí se sešlo přesně sedmatřicet a očividně se 
již velmi těšily na celou akci, zvláště když vi-
děly všechny ty náročné výzvy, které na  ně 
čekají. Celou akci jsme tedy zahájili krátkým 
videem, které účastníky vtáhlo rovnou do 
děje  – nalezení tajemné truhly, ve  které se 
nacházel příběh pěti živlů s  podivnou ma-
pou. Po bouřlivém souhlasu dětí nám pomoci 
tyto živly nalézt, jsme je rozdělili do  pěti 
týmů. Každý tým dostal kopii mapy s  lokací 
fyzických výzev i vědeckými stanovišti, která 
zastupovala jednotlivé elementy (oheň, voda, 
kov, dřevo a země). 
Děti tak měly před sebou pět vědeckých sta-
novišť, kde se dozvěděly velice zajímavé infor-
mace o těchto prvcích. Na každém stanovišti 
pak musely, po  předchozí ukázce zkušeným 
vědcem, také samy realizovat napínavé a po-
učné pokusy, které jim dále rozšířily jejich 
znalosti o daném živlu a ukázaly, jak zajímavá 
a poutavá dokáže věda být. 
Ale k tomu, aby se k těmto vědeckým stanovi-
štím dostaly, musely zvládnout náročné fyzic-
ké výzvy, které nesly taková jména jako „útěk 
z vězení“, „útes odvahy“, „divoká řeka“, „opičí 
strom“ či „ďábelský kopec“. Jejich úkolem tak 
bylo se dostat na všechna vědecká stanoviště 
a získat zde nejen vzorky oněch elementů, ale 
i důležité indicie ke zvládnutí finálního úkolu, 
který jsme pro ně na konci přichystali. 
Samozřejmě musely týmy absolvovat i všechny 
fyzické výzvy. A aby to neměly tak lehké, muse-
ly s sebou nést „zraněného kamaráda“, který se 
nesměl za žádných okolností jakkoli dotknout 
země či vody (záměrně neprozradíme, o co šlo, 
ať se mají i  další děti na  co těšit, ale nebojte, 
žádný kamarád během akce nepřišel k úhoně ;-))
Příjemně nás překvapilo, s jakou houževna-
tostí a  vytrvalostí se všechny děti vrhly 

do plnění i relativně těžkých výzev. Poté co 
děti shromáždily všechny potřebné indicie 
k  vyřešení závěrečného úkolu, se sešly opět 
na základně, kde je čekalo krátké občerstvení 
a dále vědomostní kvíz, jenž měl prověřit zís-
kané znalosti. A  právě tyto znalosti jim ná-
sledně měly pomoci při vyřešení finálního 
úkolu, jehož se nakonec úplně všichni účast-
níci zhostili na jedničku s hvězdičkou. 
Všechny děti, skutečně všechny, prokázaly, že 
jsou odvážné, dokážou improvizovat, doká-
žou se učit i pod stresem a dokážou následně 
získané znalosti použít při řešení finálního 
úkolu. Právě proto jsme jim nakonec, jako 
ocenění jejich skvělého výkonu, připravili s po-
mocí kapalného dusíku „nejrychlejší zmrzlinu 
na světě“, která jim všem velmi chutnala. 
V samém závěru jsme pak dětem rozdali di-
plomy, medaile a díky našim sponzorům i bo-
haté věcné ceny. Na konci tak byly děti špina-
vé a  promočené od  hlavy až k  patě, ale 
s velkým úsměvem a nadšením by si celého 
Drsoně zopakovaly klidně znovu. 
Nu a co vlastně Drsoň v našem pojetí je? To 
jsou takoví kluci či holky, kteří jsou fyzicky 
zdatní a  mají i  velkou touhu se vzdělávat 
a dozvědět zajímavé věci o světě kolem nás. 
Přesně dle principů řeckého systému kaloka-
gathia, kde jde o  celkovou harmonii mezi 
rozvojem těla a ducha. 
Tento koncept výuky jak přírodních věd, tak 
i zdravého a všestranného pohybu jasně pro-
kázal, že vše záleží pouze na způsobu, jakým 
děti získávají nové znalosti a  dovednosti. 
A pokud je zvolen ten správný, pak i chemie, 
fyzika či fyzická zátěž může být velká zábava 
s cílem motivovat děti se dozvědět ještě více 
a samozřejmě se více a častěji hýbat… Protože 
jak na konci akce řekl nadšeně jeden účastník 
a čerstvý držitel titulu Roztocký Drsoň: „Tohle 
byla fakt daleko větší zábava než sedět u počí-
tače a  pařit s  kamarády hry na  počítači…“ 
Nu a přesně o to nám šlo. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem spon-
zorům, kteří nás podpořili jednak reklamními 
předměty, ale i  osobně během samotných 
příprav této akce. Bez vás bychom tak skvě-

lou akci nedokázali realizovat, a proto máte 
náš obrovský obdiv a poděkování. 
• Městu Roztoky za zaštítění akce, finanční 
dotaci i úžasnou podporu během celé akce. 
Věřím, že jsme touto akcí založili novou tra-
dici a Drsoňové budou (nejen) v Roztokách 
probíhat pravidelně. Zvláštní poděkování 
patří tajemníkovi úřadu Mgr.  Jaroslavu Dr-
dovi za zařízení odvozu odpadu, který jsme 
den předtím z areálu hřiště nasbírali a panu 
Sládkovi, vedoucímu technických služeb, 
za pomoc při realizaci celé akce.
• Letišti Václava Havla za  finanční dotaci 
na  tuto skvělou akci. Třicet sedm dětí vám 
moc děkuje. 
• Firmě HeReT Consulting za  četné kon-
zultace a přípravu fyzických překážek. Děti si 
fyzické výzvy skutečně užily, a  proto i  vám 
patří náš velký dík. 
• Firmě Thinlinmedia a  skvělému kamera-
manovi a fotografovi Josefu Plíhalovi, který vše 
pečlivě dokumentoval, aby nám pomohl tuto 
akci následně představit světu. Klip se v součas-
né době připravuje a  bude již brzo dostupný 
na internetových stránkách bojovky.info. 
• Firmě H-Triatlon za technickou podporu 
celé akce. Díky moc, Vláďo. 
• Roztocké restauraci U školky za výborné 
občerstvení a nápoje.
• Firmě Stihl Štěpánek za  reklamní před-
měty a osobní pomoc při realizaci akce. 
• Firmě DHL – IT Services (Praha) za ba-
tohy pro vedoucí týmu a reklamní předměty. 
• Pojišťovně Kooperativa za  reklamní 
předměty, osobní pomoc při realizaci akce 
a smlouvu na pojištění celé akce. 
• Firmě Canon za reklamní předměty, osob-
ní pomoc při realizaci akce a vytištěné diplo-
my a mapy. 
• Radce Plíhalové z Mateřské školky Žira-
fa za pěkné ceny pro účastníky akce. 
• Webovému portálu Alík.cz za  četné re-
klamní předměty a osobní pomoc při reali-
zaci akce. 
• Komerční bance za četné reklamní před-
měty a osobní pomoc při realizaci akce.
• Unicredit bance za četné reklamní před-
měty a osobní pomoc při realizaci akce.
•… a mnoha dalším soukromým osobám, 
které nám ve  svém volném čase pomohly 
jednak připravit celý areál a  jednak i  během 
akce. Neodvažujeme se konkrétně všechny 
jmenovat, abychom někoho nezapomněli, ale 
věříme, že víte, o kom všem hovoříme, že? 

Jarda Kolcun a Michael Londesborough, 
garanti akce Roztocký Drsoň 2015,  

Equilibrium Education, z. s.

Roztocký Drsoň 2015 – reportáž z akce



Milí čtenáři Odrazu, 
v tenisovém areálu Žalov můžete hrát po celý rok. A nejen tenis, ale při pěkném poča-
sí i pétanque, ve kterém pro vás každé prázdninové úterý pořádáme od 19.00 turnaj 
o dobré víno. V plném proudu je také letní liga mužů, která přináší mnoho zajímavých 
soubojů, a těšit se samozřejmě můžete i na zimní nereligu dvoučlenných týmů, do kte-
ré se můžete hlásit na sramek@tenis-skola.cz.
Tenis na Žalově je však stále zejména o dětech, jimž zpestřujeme prázdniny letními kurzy, 
které probíhají každý prázdninový týden. Pro závodní hráče pořádá náš oddíl SK Žalov ofi-
ciální turnaje ČTS – můžete přijít fandit 25. 7. na turnaj babytenisu, 1. 8. na mladší žáky nebo 
29. 8. podpořit mladší žákyně. Kdo by chtěl s tenisem začít a vyzkoušet tak sport pro všestran-
ný fyzický i psychický rozvoj, může se už teď hlásit na další sezonu, která začne 7. 9.
Nově si od nás můžete nechat připravit narozeninovou oslavu nebo firemní akci a věř-
te, že budete odcházet s úsměvem na líci jako děti na fotografii
Přeji všem krásný srpen a hlavně dětem hodně nezapomenutelných zážitků.

Jan Šrámek

• Daruji odpadní BIO-kontejner 110L. Tel. 
724 270 592
• Hledám studentku na  úklid chodeb čin-
žovního domu (3 patra) 1x týdně. 1 000 Kč 
měsíčně, od září. Tel. 728 701 133
• Hledáme zahrádku v Roztokách. Kdo pře-
nechá za odstupné. Děkuji. Volejte nebo SMS 
777 710 115
• Přímo od  majitele: Nabízím pronájem 
bytu 3+1 – 103 m2, 3. patro, balkon, přímo 
na náměstí v Roztokách, od 1. 7. 2015. Ná-
jem činí 11 200 Kč/měsíc + služby + 3měsíč-
ní kauce. V případě zájmu se písemně obra-
cejte na: RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 
252 63 Roztoky, nebo na e-mail info@sprom.cz
• Přímo od majitele: Nabízím pronájem bytu 
1+1 – 32 m2, 3. patro, přímo na náměstí v Roz-
tokách, od 1. 7. 2015. Nájem činí 5200 Kč/mě-
síc + služby cca 1800  Kč + 3měsíční kauce. 
V  případě zájmu se písemně obracejte na: 
 RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468, 252  63 
Roztoky, nebo na e-mail info@sprom.cz
• Přímo od  majitele: Nabízím pronájem 
bytu 2+1 – 81 m2, 1. patro, přímo na náměstí 
v  Roztokách, od  1. 7. 2015. Nájem činí 
9500  Kč/měsíc + služby + 3měsíční kauce. 
V  případě zájmu se písemně obracejte na: 
RealSprom s.r.o., Přemyslovská 1468,252 63 
Roztoky, nebo na e-mail info@sprom.cz
• Hledám studenta/ku pro doučování ANG-
LICKÉHO a  ČESKÉHO jazyka během 
prázdnin – 2x týdně, pro mého syna, který 
bude v  novém školním roce žákem sedmé 
třídy. Tel. 606 201 094
• Přímo od  majitele: nabízíme pronájem 
obchodního prostoru o výměře 21,5 m2, na-
cházející se v  přízemí polyfunkčního domu 
přímo v centru Roztok, na Tyršově náměstí. 

Prostory jsou vhodné pro služby (kadeřnic-
tví, kosmetika, manikúra) či jako prodejna, 
obchod. Předmětem nájmu jsou tři místnos-
ti – obchodní plocha, umývárna a  WC. 
Na podlahách je dlažba. Měsíční nájemné je 
13 000 Kč včetně služeb. Prostory jsou k dis-
pozici od 1. 9. 2015. V případě zájmu prosím 
volejte na tel. 775 232 548
• ANGLIČTINA NA  MÍRU – dle vašich 
potřeb a  úrovně. Celoroční výuka. Časová 
flexibilita. 12 let zkušeností z USA. Jazykové 
certifikáty (Univerzita UCLA California). 
Tel. 220 911 266
• Prodám zahradu – pozemek 1096 m2 
v  dolní části Žalova, v  osobním vlastnictví 
s  možností stavby chaty, studna, plastový 
septik, elektřina. Tel. 736 674 553
• V Roztokách pronajmu nezařízený byt 2+1 
s lodžií, Masarykova ulice. Tel. 603 705 944
• Pronajmu obchodní prostor na  Tyršově 
náměstí o velikosti 28 m2, bývalé Stříbrnictví. 
Tel. 603 106 575
• Prodám byt 2+kk o velikosti 46 m2, v re-
konstruované vile v  Tichém údolí. K  bytu 
patří technický prostor o velikosti 13 m2, ze 
kterého je přímý vstup do  zahrady. Tel. 
603 106 575
• Prodám power kite (drak 2 m). Prodám 
červené večerní šaty – dlouhé – korzet. Tel. 
792 239 426
• Koupím vozidla všech značek od r. v. 1998. 
Platím hotově ihned, převod vozidla zaří-
dím, rychlé a  seriózní jednání. Tel. 
721 473 314 
• Koupím volný hrob na Levém Hradci. Tel. 
602 132 011
• Prodám nový kotlový gril, průměr 56 cm, 
dříve 1811  Kč, nyní 1300  Kč. Nový hrnec 

parní Tefal N’Light 10  l, 900 W, dříve 
1660 Kč, nyní 1000 Kč. Tel. 607 700 633
• Daruji za odvoz dvě polyuretanové matra-
ce s paměťovou pěnou v prodloužené délce. 
Rozměr 90 x 220 cm, výška 17 cm. Používané 
5 let. Tel. 777 082 227
• Pronajmu nebytový prostor 20 m2, Jung-
mannova 255, Roztoky. Vhodný pro masáže, 
manikúru atd. Informace na tel. 731 526 062, 
602 941 509
• Prodám dvoumístnou pohovku, umělá 
kůže, béžová, nerozkládací. Cena 1  000  Kč. 
Tel. 725 648 439
• Pronajmu nebytový prostor – obchod, 22 m2, 
pasáž Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651 
• Pronajmu byt 2+1, Olbrachtova ulice, 
Roztoky, 1. patro, zahrada, sklep, dlouhodo-
bě. Byt je v horším stavu. Tel. 602 345 700
• Prodáme byt 3+kk (menší cihlový bytový 
dům, novostavba) v klidné části Roztok. Ve-
likost 84 m2 + sklep + parkovací místo. Pěk-
ný, světlý, prostorný a  klimatizovaný. Pro 
více info: Danny617@seznam.cz
• Pronajmu pěkný byt 3+kk, 58 m2, v byto-
vém domě v  lokalitě Sv. Jan v  Úněticích 
v 1.  patře s výtahem. Jedná se o dva samo-
statné pokoje a obývací pokoj spojený s ku-
chyňským koutem, částečně zařízeno. Cena 
9000 Kč + 2500 Kč zúčtov. poplatky. Prosím 
jen nekuřáky. Tel. 608 810 494
• ZÁPIS DO  VÝTVARNÝCH KURZŮ 
ATELIÉRU JOE: 31. 8. 2015 / 17–20 hodin, 
1. 9. 2015 / 8–12 hodin, 2. 9. 2015 / 13–19 
hodin, 3. 9. 2015 / 13–19 hodin. 
Ateliér JoE – výtvarné kurzy pro děti, stu-
denty a  dospělé, Tyršovo náměstí 1731/9, 
252  63 Roztoky; e-mail: lada.kk@post.cz, 
tel. 725 069 062
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SPORT

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Tenis v létě, tenis na podzim, tenis v zimě

ŘÁDKOVÁ INZERCE



KRABEC
– Prodej a servis

plynových zařízení

Nabízíme prodej, montáž, opravy, 
výchozí a provozní revize 

zařízení značek: 
VAILLANT, PROTHERM, VIESSMANN, 

JUNKERS, DAKON, VIADRUS 

Havarijní zásahy, práce v odpoledních 
hodinách a víkendech po dohodě, 
v Roztokách neúčtujeme cestovné. 

Objednávky:
Lukáš Krabec, Přemyslovská 1263, 

ROZTOKY

tel.: 607 633 038, 724 884 318, 
737 772 564 

e-mail : lukas.krabec@seznam.cz 
www.lukaskrabec.cz

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

PŘIJMEME:
PRACOVNÍKY PRO OBSLUHU STROJŮ
NA VÝROBU PLASTOVÝCH DÍLŮ 
VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU

POŽADUJEME: NABÍZÍME:
Výuční list Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
Čistý trestní rejstřík Zaškolení uchazečům z jiných profesí
Dobrá fyzická zdatnost Nástupní plat 100 Kč/hod – po zapracování pravidelný nárůst
Spolehlivost + veškeré příplatky (práce ve svátek, v noci, přesčasy)
Zručnost + prémie
Pečlivost

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

Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána 
přednost jinému kandidátovi. 



AUTOSERVISPNEUSERVIS PRODEJ NDSTK + EMISE RUČNÍ MYTÍ

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

Přílepská 1233, Roztoky 

Objednání servisu klimatizace:

Vejbora Miroslav    +420 731 862 462
Pražák  Tomáš        +420 603 172 954 

PNEUSERVIS:              +420 220 911 128
AUTOSERVIS:            +420 233 910 042

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

AUTOKLIMATIZACE
Plnění, dezinfekce, servis, opravy.

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO


