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Plánoval jsem, že poprázdninový úvodník zahájím informací 
o tom, jak Odraz začíná novou kapitolu.  Měl jsem tím na 
mysli změnu grafika, který náš časopis zalamuje, neboť dosa-
vadní grafičce Evě Jirkové vypršela smlouva a rozhodla se už 
dál nepokračovat. Za spolupráci v uplynulých letech jí patří 
dík, i ona má zásluhu na tom, že Odraz vždy vyšel včas podle 
harmonogramu. Zároveň přeji hodně štěstí a pevných nervů 
novému grafikovi, panu Bogdanu Tkaczykovi.

Odraz ale začíná novou éru také z důvodů mnohem smutnějších. Už nikdy do něj 
nepřispěje jeden z jeho stěžejních autorů, pan Ladislav Kantor.
S Láďou jsme se kolem Odrazu pohybovali bezmála dvě desetiletí, střídali jsme se 
v různých pozicích redaktorských či v redakční radě. Po celou tu dlouhou dobu 
jsme spolu vedli řadu diskusí, pří a debat, mnohdy jsme spolu nesouhlasili, ba se 
i pohádali, a že Láďa pro ostré slovo nešel nikdy daleko…
Patřil k těm lidem, které málokdo hodnotí neutrálně nebo kteří jsou někomu lho-
stejní. Buď je lidé kolem nich uznávají a přijímají takové, jací jsou, nebo je srdečně 
nesnášejí. Ostatně on sám říkával, že už každého, koho zná, někdy naštval.
A i když jsme už nějakou dobu tušili, že jeho autorská i pozemská pouť se chýlí ke 
konci, jen těžko se s jeho odchodem smiřujeme.
Ale život jde dál a poprázdninový Odraz přináší i veselejší zprávy. K osobnosti 
Ladislava Kantora se pak vracíme v tématu měsíce.  l

  Jaroslav Drda
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Slavnosti pravého  
a levého břehu
závěrem si vás dovoluji pozvat na již páté 
slavnosti pravého a levého břehu. Bude 
připraven bohatý program a zábava pro 
děti i dospělé. Jako loni budu v kotlíku 
vařit polévku. Přijďte ji ochutnat. 
s přáním hezkých dnů

Nový školní rok
Prvního září jsme ve škole přivítali opět 
celých šest tříd prvňáčků. Kapacita naší 
nové školy je díky tomu plně využitá. Prv-
ňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo 
a aby je učení bavilo. Rodičům přeji, aby 
jim jejich ratolesti dělaly radost. Pedago-
gům pak zejména, aby je jejich úctyhodná 
práce bavila.
Přes prázdniny nám na školní zahradě 
vyrostlo nové venkovní sportoviště, které 
splňuje parametry regulérního basketba-
lového hřiště. Vedle ještě vyroste lanový  
prvek, který bude využívat zejména druži-
na. I lezecká stěna je již plně funkční. Vě-
řím, že všechny tyto novinky budou dětem 
řádně sloužit a že z nich budou mít radost.
Dostavba naší školy sklízí úspěchy. V nej-
prestižnější architektonické soutěži v  naší 
zemi, tedy Stavbě roku, se totiž dostala 
mezi 30 nejlepších staveb uplynulého 
roku. Již to samo o sobě je velkým úspě-

chem a oceněním práce všech, kteří se na 
dostavbě podíleli. Věřím, že soutěží bude-
me dál zdárně postupovat.

Navždy odešel Ladislav Kantor
Na konci července nás bohužel navždy 
opustil dlouholetý zastupitel a významná 
osobnost Roztok a zejména Žalova Ladi-
slav Kantor, jemuž věnujeme vzpomínku 
v rámci tématu měsíce. Čest jeho památce!

Rekonstrukce dalších silnic
Práce v  ulici Jana Palacha a v  přileh-
lé Puchmajerově ulici zdárně pokračují 
a s koncem října by měly finišovat. V mi-
nulých týdnech jsme ale začali rekonstru-
ovat i silnice další. Již se čile pracuje v ža-
lovské Řadové ulici a na křižovatce ulic 
Třebízského a Žirovnického. Následovat 
bude ulice Vidimova. Stihne-li provozo-
vatel vodovodní sítě zajistit výměnu vo-
dovodních přípojek, budeme pokračovat 

i ulicí Sedláčkovou a koncem ulice Smeta-
novy. Kdyby se tyto dvě ulice letos již ne-
podařilo dokončit, budou opraveny zjara 
příštího roku.

Za Roztoky sluníčkovější
V  minulém čísle Odrazu jsme si mohli 
přečíst několik článků z pera pánů Jandíka 
a Šalamona. Ty jistě vyvolají mnoho reakcí 
i v tomto čísle. Byli jsme jimi kvůli prosaze-
ní regulace hluku či heren nařčeni, že jsme 
„sluníčkáři“ a zastánci politiky „veřejného 
blaha“. Vzhledem k  tomu, že komunální 
politika je více o zdravém rozumu a méně 
o ideologické zarputilosti, beru tyto jejich 
invektivy jako veřejnou pochvalu. Rád bych 
se tímto přihlásil do čela hnutí Za Roztoky 
sluníčkovější. Více „sluníčka“ nepochybně 
přinese větší rozkvět našeho města a lepší 
(než blbou) náladu našich obyvatel. A to 
určitě stojí za to.

Roztocký šampion
Dovolím si touto formou pogratulovat 
vítězi Velké ceny Kolumbie seriálu mis-
trovství světa supermoto Pavlu Kejma-
rovi, který je roztockým občanem. Děkuji 
mu také, že Roztoky ve světě skvěle repre-
zentuje. Všechna čest! l

vážení spoluobčané, prázdniny, které byly ještě víc slunečné, 
než jsme si přáli, nám skončily a začíná nový školní rok.

Slovo starosty

Páni architekti z DGGG předvedli čtyři va-
rianty, jak by zástavba na Dubečnici moh-
la vypadat. Tři z  nich nerespektují platný 
územní plán sídelního útvaru, a jejich reali-

zace by tedy musela být provázena změnou 
územního plánu. Čtvrtou variantu doplnili 
architekti dodatečně, aby město mělo pro 
vyjednávání s developerem v záloze i mož-

nost, že by pořizovalo pouze regulační plán 
v  rámci platného územního plánu, což je 
proces, který má město, na rozdíl od změny 
územního plánu, plně pod kontrolou.
Tři původní varianty se liší mírou zástavby 
(velikost zastavitelné plochy a počet domů 
a obyvatel), „nejhustší“ z  nich, nazvaná 
Naplnění, se počtem domů a obyvatel (asi 
850) prakticky neliší od varianty respektu-
jící územní plán a řeší stejně jako varianta 
Plán celé dotčené území. Tyto dvě mož-
nosti budou proto reálně ve hře při prvním 

ve středu 22. července 2015 odpoledne naměřili v nedalekém 
Husinci 39,2 °C a ve stejnou dobu zasedlo šest radních k jed-
nání, které původně naplánováno v ročním kalendáři nebylo. 
termín byl vybrán úmyslně tak, aby byl zároveň dobou, kdy 
má firma DGGG odevzdat a prezentovat městu územní studii 
na Dubečnici. to byl také logicky hlavní bod programu.

Plánovací rada, která nebyla naplánována 

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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jednání s developerem po polovině srpna. 
Teprve pak vstoupí do hry zastupitelstvo 
a vybraná varianta bude prezentována i ve-
řejnosti.
Kromě územní studie na Dubečnici schvá-
lili radní arch. Turka jako zpracovatele 
regulačního plánu Panenská II a několik 
doporučení stavební komise, která zasedla 
několik dní před radou, a v sedm hodin se 
vydali do tropického večera.

Ztráty a nálezy 
O tři týdny později, 12. srpna, bylo venku 
asi o tři stupně méně než 22. července, o to 
víc bylo v prohřátých domech. Radní (ten-
tokrát v čistě pánské šestici) se chovali podle 
toho: skoro 40 bodů zvládli za tři hodiny.
Je třeba dodat, že mnoho bodů programu 
bylo „na zvednutí ruky“ (smlouvy o smlou-
vě budoucí na věcná břemena, potvrzení 
výsledků výběrových řízení apod.). Ani 
nové vícepráce nevyvolaly diskusi – a ani 
nemohly. Náklady navíc v Palachově ulici 
za půldruhého milionu (už na celou ulici) 
má na svědomí čistá spraš pod vrchní vrst-
vou štěrku, trhání a likvidace kořenů na-
opak stály překvapivě skromných 20 tisíc. 
Téměř 700 tisíc bude stát rekonstrukce vo-
dovodní šachty pod vodojemem na Holém 
vrchu a dva a půl milionu (půldruhého mi-
lionu nad rámec rozpočtové kapitoly) bude 
stát výměna vodovodních přípojek v  uli-
cích Smetanova, Sedláčkova a Vidimova, 
které jsou určeny k rekonstrukci a smlouva 

s dodavatelem díla je již podepsána. První 
se tedy budou stavět ulice Řadová a křižo-
vatka Třebízského a Žirovnického, pak tři 
zbývající.
Nedobré zprávy trochu kompenzuje reál-
ná naděje na prodej dvou bytů v půdních 
vestavbách, což ale na pokrytí všech prací 
navíc nestačí.
Postupně jsou napravovány drobné nedo-
statky v  budově základní školy, které pro-
kázala až praxe, a po prázdninách zůstanou 
nedořešeny jen dvě větší akce vyžadující ná-
ročnější technické řešení, především odvět-
rávání velké sborovny. Zkrášleno také bude 
okolí mateřské školy v Palackého ulici, ale 
před některými drobnými stavebními zása-
hy (výměna vrat a vrátek, oprava podezdív-
ky) se musí vyřešit parkování v ulici.

Také Horní Žalov bude 
mít regulační plán
Úvod srpnového zastupitelstva (26. srp-
na) byl smutný i slavnostní. Minutou ticha 
uctili zastupitelé svého dlouholetého kole-
gu, pana Ladislava Kantora. Pak složila slib 
zastupitele první náhradnice z kandidátky 
Volby pro město, paní Jana Chržová. Stala 
se zastupitelkou, jako nový člen zastupitel-
stva však neprojevila zájem o uprázdněný 
post člena (a předsedy) kontrolního vý-
boru. Post předsedy kontrolního výboru 
náleží zvykovým právem opozici, a tak sta-
rosta oslovil šéfa nejsilnější opoziční strany 

Martina Matase, zda by tuto funkci přijal. 
Stalo se a zastupitelstvo tento návrh jedno-
hlasně podpořilo. 
Samotné zasedání, na které dorazilo po-
stupně 18 zastupitelů, bylo až „prázdnino-
vě“ nekonfliktní. Takřka jednomyslně pro-
šla i rozpočtová opatření, byť si vícepráce 
na investičních akcích vyžádaly i mírné 
hrábnutí do zůstatku z minulých let.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo prodej 
dvou pozemků pod garážemi a vyslovilo 
souhlas s prodejem dvou obsazených bytů 
v půdních vestavbách v Braunerově ulici.
Jednomyslně bylo schváleno i rozhodnutí 
o pořízení regulačního plánu pro území 
označené jako Horní Žalov, tedy pro pro-
stor zhruba od stavebnin po bývalý areál 
Barumu.
Nejdelší diskuse se vedla kolem návrhů 
pracovní skupiny pro dopravu (v budouc-
nu bude zřejmě standardní komisí rady) na 
změny dopravního značení a přesměrování 
linky autobusu č. 359 a v závěru krátkého 
zasedání, před půl devátou, se debatovalo 
i o roli města Roztoky v DSO Údolí Vlta-
vy, v němž naše město bylo v minulých le-
tech poctivým plátcem, ale jen velmi málo  
využívalo společných prostředků. l

Nabídka bydlení pro seniory 
nad 65 let v Lysé nad Labem 
V Lysé nad Labem se dokončuje výstavba 
dvou nových nájemních domů pro senio-
ry nad 65 let. Domy se jmenují Rozmarýna 
a Šalvěj, jeden má čtyři, druhý pět podlaží. 
Jsou zde byty 1+kk a 2+kk. Byty je možné 
v  případě potřeby upravit i pro imobilní 
osoby. Nájem bude na dobu neurčitou 
v režimu regulovaného nájemného. Domy 
jsou nízkoenergetické a vybavené výtahy, 
každý byt má balkon, terasu nebo malou 
předzahrádku. V nejmenším bytě 1+kk  
(27 m2) vyjde nájemné společně se služba-
mi každý měsíc na 4300 Kč. Největší byt 
2+kk (64 m2 a 31 m2 terasa) stojí měsíčně 
včetně poplatků necelých 9000 Kč. Senio-
ři budou mít možnost objednat si různé 
zdravotní a sociální služby, které zajišťuje 
společnost Centrum sociálních a zdravot-
ních služeb Poděbrady, o. p. s. Tato spo-
lečnost bude nabízet seniorům komplexní 
sociální služby a služby domácí zdravotní 
péče.

V  případě zájmu o bydlení v  sociálních 
nájemních bytech (první nájemníci se mo-
hou stěhovat již letos na podzim), kontak-
tujte paní Chlupovou na telefonním čísle  
602 222 217 nebo 226 203 710, MS develop-
ment, s r.o., U Nikolajky 1085/15, Praha 5. l
  Miroslava Kalinová
 oddělení sociální a DPs ovsv

Technické služby se v létě 
nezastavily
I v  tomto čísle Odrazu rád poděkuji Tech-
nickým službám za to, že v letních měsících 
„kmitají“ a že to je (věřím) na obci vidět. 
Trávu z  května a června dohnaly a přede-
hnaly, v červenci zase jejich pracovníci ne-
stačili zalévat. TS vybudovaly kousek chod-
níku u nádraží (jakkoli by si oranice, která 
je místo asfaltu na chodníku v  Nádražní, 
zasloužila vylepšit zásadněji, vítejme zatím 
aspoň tenhle malý krok). Rád tlumočím 
spokojenost občanů Běliny s rychlým úkli-
dem a prořezávkou křovin. Přidám ještě in-

formaci o tom, že se nové fasády do podzi-
mu dočká i autobusová zastávka na náměstí 
a že se TS se svými spolupracovníky budou 
činit při podzimním osazování Palachovy 
ulice novými javory. l

  Tomáš Novotný
  místostarosta

Výměna parkovacích průkazů
Oddělení sociální a DPS OVSV MěÚ Roz-
toky sděluje, že dne 1. října 2015 bude 
ve velké zasedací místnosti MÚ v  Roz-
tokách probíhat výměna parkovacích 
průkazů označujících vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně postiženou. 
Výměnu bude provádět přímo pracovnice 
MěÚ Černošice pí Blehová v době od 9.00 
do 12.00 hod. S sebou prosím přineste ob-
čanský průkaz, platný průkaz ZTP nebo 
ZTP/P, fotografii 35 x 45 mm, případně 
staré označení do auta. l

 Miroslava Kalinová
  vedoucí oddělení sociálního  
 a DPs odboru vnitřních a sociálních věcí

Jaroslav Huk
místostarosta města
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n Dne 8. 7. oznámeno poškození keříků 
rybízu, růží a odcizení kaktusu i s květiná-
čem na pozemku domu v ulici Nádražní – 
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 9. 7. oznámeno nehybné mládě la-
butě na břehu řeky Vltavy v ulici Plavidlo 
v k. o. Roztoky – výjezd na místo, vyrozu-
měn Český svaz ochránců přírody, jejichž 
zaměstnanec si nemocnou labuť převzal na 
místě do péče (umístěna do záchranné sta-
nice Aves v Brandýsku).
n Dne 9. 7. oznámen nález svazku klíčů 
v  ulici Pod Vodojemem – uložen na MP, 
zveřejněno na webových stránkách města 
Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com. 
n Dne 10. 7. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno v ulici Přemyslovská odstavené vo-
zidlo Citroën Xantia, nesplňující podmín-
ky provozu na pozemních komunikacích, 
zadokumentováno, vylepena výzva k  od-
stranění vozidla z  pozemní komunikace, 
v  následujících dnech vozidlo provozova-
telem vozidla z komunikace odstraněno. 
n Dne 13. 7. oznámeno počmárání altánu 
hanlivými nápisy v areálu Roztoče v Havlíč-
kově ulici – výjezd na místo, předáno PČR.
n Dne 13. 7. v  rámci hlídkové činnosti 
provedena kontrola kontejnerových míst 
a v  kontejnerovém místě v  ulici Riegrova 
zjištěn odložený odpad – papírové krabice, 
pořízena fotodokumentace, věc kvalifiko-
vána a šetřena jako podezření z přestupku, 
zjištěna podezřelá osoba, která uložila tento 
odpad mimo kontejnerové nádoby na od-
pad, přestupek vyřešen v blokovém řízení. 
n Dne 14. 7. v nočních hodinách oznáme-
no, že v nočním baru Emko je podnapilý 
host prokazující se jako policista, odmí-
tá zaplatit a obtěžuje ostatní hosty tohoto 
nočního podniku – výjezd na místo, na 
místo též hlídka PČR, zjištěno, že se jedná 
skutečně o podnapilého policistu, který le-
gitimuje ostatní návštěvníky a nechce jim 
vrátit jejich doklady totožnosti, věc si pře-
vzala PČR.
n Dne 15. 7. oznámeni volně pobíhající dva 
psi v ulici Šaldova – psi umístěni do kotce 
MP Roztoky, zjištěn majitel, psi mu vydáni 
v pořádku, přestupek vyřešen napomenu-
tím.
n Dne 15. 7. oznámen nález mobilního te-
lefonu Nokia 500 na parkovišti u Alberta na 
Tyršově náměstí – nalezený MT uložen na 
MP, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky, roztoky.com a města Roztoky.

n Dne 17. 7. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu v ulici Nad Vlta-
vou – zjištěn zdroj rušení nočního klidu, 
hlasitá reprodukovaná hudba z  pozemku 
jednoho z domů, přestupek vyřešen napo-
menutím.
n Dne 17. 7. v  nočních hodinách opako-
vaně oznámeno rušení nočního v  ulici 
Olbrachtova – výjezd na místo, na místě 
zjištěn zdroj rušení nočního klidu z  po-
zemku jednoho z domů v Olbrachtově uli-
ci, kontaktována domácí osoba, vyzvána ke 
zjednání nápravy, přestupek vyřešen v blo-
kovém řízení.
n Dne 17. 7. oznámeno rušení nočního 
klidu z prostor restaurace Eiffel na Tyršo-
vě náměstí – výjezd na místo, zjištěno, že 
v  prostoru zahrádky restaurace hrála re-
produkovaná hudba, obsluha restaurace 
vyzvána ke zjednání nápravy, hudba vy-
pnuta, věc přestupku vyřešena napomenu-
tím.
n Dne 18. 7. opakovaně oznámeno rušení 
nočního klidu z prostor restauračního za-
řízení U Hřiště v Žalově – výjezd na místo, 
v prvním případě zjištěno rušení nočního 
klidu hlasitým řevem ze zahrádky restau-
race, kontaktován personál, vyzván, aby se 
hosté přesunuli do vnitřku restaurace, což 
učinili, podruhé se hluk šířil z prostor re-
staurace otevřenými dveřmi, personál vy-
zván k tomu, aby se hosté ztišili, zjednána 
náprava, věc přestupku vyřešena napome-
nutím. 
n Dne 21. 7. oznámeno, že na majitelku 
domu v  ulici Levohradecká se někdo do-
býval, a když zjistil, že není dům opuštěný, 
ale že je majitelka doma, z místa utekl a nic 
neodcizil, na místo též hlídka PČR Libči-
ce, provedeno místní pátrání dle získaného 
částečného popisu podezřelé osoby s nega-
tivním výsledkem.
n Dne 23. 7. oznámen volně pobíhající pes 
na parkovišti u Tesca v Lidické ulici – pes 
odchycen, majitel kontaktován a pes mu 
byl v  pořádku předán, přestupek vyřešen 
napomenutím.
n Dne 23. 7. oznámena vypadlá kosí mlá-
ďata z hnízda na pozemku jednoho z domů 
v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, zjiš-
těno, že ptáčata oznamovatelé brali do 
rukou, vzhledem k  tomu přivolána pra-
covnice záchranné stanice Aves, která si 
opuštěná kosí mláďata převzala do péče. 
n Dne 24. 7. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z bytu v ulici Felk-

lova – výjezd na místo, zjednána náprava, 
přestupek vyřešen napomenutím. 
n Dne 24. 7. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z pozemku domu 
v ulici Chelčického – výjezd na místo, zjiš-
těna rodinná oslava, kontaktována domácí 
osoba, zjednána náprava, přestupek vyře-
šen napomenutím. 
n Dne 24. 7. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z domu v ulici Brau-
nerova – výjezd na místo, zjištěna hlasitá 
hudba, kontaktována domácí osoba, zjiště-
no, že je pořádána domácí oslava, zjednána 
náprava, přestupek vyřešen napomenutím. 
n Dne 24. 7. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z prostor restau-
race Bernard v ulici U Hřiště – vzhledem 
k zaneprázdněnosti hlídky MP se na mís-
to dostavila hlídka PČR Libčice, zjednána 
náprava, přestupek policisty PČR Libčice 
oznámen příslušnému správnímu orgánu, 
tj. Komisi pro projednávání přestupků při 
MÚ Roztoky. 
n Dne 25. 7. ve večerních hodinách ozná-
meno, že z  terasy bytového domu v  ulici 
Přemyslovská se valí voda – výjezd na mís-
to, kontaktován jednatel SVJ, který uza-
vřel hlavní uzávěr vody v bytovém domě, 
přivoláni hasiči, kteří se pomocí žebříku 
dostali na terasu a uzavřeli vodovodní ko-
houtek, z něhož voda vytékala.
n Dne 25. 7. v nočních hodinách oznáme-
na dopravní nehoda v  ulici Čáslavského 
s tím, že viník dopravní nehody naboural 
svým vozidlem tři zaparkovaná vozidla 
a nachází se na místě – výjezd na místo, 
zjištěno havarované vozidlo Ford Focus, 
na místo hlídka PČR, orientační dechovou 
zkouškou zjištěno, že řidič vozidla před jíz-
dou požil alkohol, na místě si věc převzali 
policisté skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov.
n Dne 26. 7. oznámen nález dvou tašek na 
autobusové zastávce na Tyršově náměs-
tí, obě tašky i s obsahem zajištěny na MP 
Roztoky, zveřejněno na webových strán-
kách města Roztoky, MP Roztoky a rozto-
ky.com.
n Dne 26. 7. oznámeno porušení OZV 
města Roztoky č. 2/2015, o rušení noční-
ho klidu a regulaci hlučných činností, se-
káním trávy sekačkou na pozemku domu 
v  ulici Braunerova, a to v  době, kdy je to 
zakázáno, tj. v neděli – výjezd na místo, na 
místě vyřešeno s  přestupcem napomenu-
tím, ukončil svoji činnost.

Z deníku Městské policie Roztoky
v této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti městské policie Roztoky, 
a to za období od 9. 7. 2015 do 26. 8. 2015:
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n Dne 1. 8. v  nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z pozemku domu 
v  ulici Sedláčkova hlasitou hudbou a oh-
ňostrojem – výjezd na místo, majitelka 
domu zjednala následně nápravu, přestu-
pek vyřešen napomenutím. 
n Dne 1. 8. v  nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z prostor zahrádky 
restaurace Bernard v ulici U Hřiště v Žalově 
– výjezd na místo, na zahrádce restaurace se 
nacházelo ještě asi 50 lidí a noční klid na-
rušovali hlasitými projevy, hovořeno s per-
sonálem restaurace, který zjednal nápravu, 
návštěvníci restaurace zahrádku opustili, 
věc přestupku bude oznámena příslušnému 
správnímu orgánu, tj. Komisi pro projedná-
vání přestupků při MÚ Roztoky. 
n Dne 2. 8. oznámeno odcizení zboží 
v  prodejně Albert na Tyršově náměstí – 
provedeným šetřením zjištěno, že pode-
zřelá osoba v  prostoru prodejny uložila 
zboží do látkové tašky, kterou měla u sebe, 
a prošla pokladnami, aniž by zboží zapla-
tila, u východu z  prodejny byla zadržena 
zaměstnanci prodejny, ke krádeži zboží se 
podezřelá osoba doznala a vše dobrovolně 
vrátila, přestupek proti majetku vyřešen 
v blokovém řízení.
n Dne 2. 8. oznámeno, že na pozemku 
domu v ulici Riegrova je prováděno seká-
ní elektrickou sekačkou v  době, kdy je to 
OZV o rušení nočního klidu a regulaci 
hluku zakázáno, tj. v  neděli – výjezd na 
místo, osoba sekání ukončila, věc přestup-
ku vyřešena napomenutím. 
n Dne 4. 8. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z prostoru ubytovny 
Renova v Přílepské ulici – výjezd na mís-
to, zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba 
z  jednoho z pokojů ubytovny, nájemník 
kontaktován, hudbu vypnul, věc přestupku 
vyřešena napomenutím. 
n Dne 4. 8. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z prostoru zahrádky 
restaurace Na Růžku v Žalově – výjezd na 
místo, na zahrádce restaurace se nacházelo 
ještě několik lidí a noční klid narušova-
li hlasitými projevy, personál restaurace 
zjednal nápravu, návštěvníci restaurace 
zahrádku opustili, přestupek vyřešen na-
pomenutím.
n Dne 6. 8. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z prostoru pozemku 
domu v ulici Třešňovka – výjezd na místo, 
zjištěn hluk z  pozemku jednoho z  domů 
v  této ulici, kontaktován majitel domu, 
z jeho strany zjednána náprava, přestupek 
vyřešen napomenutím. 
n Dne 8. 8. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z prostoru ubytovny 
Renova v Přílepské ulici – výjezd na mís-
to, na místě zjištěna hlasitá reprodukovaná 

hudba z  jednoho z pokojů ubytovny, ná-
jemník kontaktován, hudbu vypnul, pře-
stupek vyřešen napomenutím. 
n Dne 8. 8. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z prostoru pozemku 
domu v ulici MUDr. Tichého – výjezd na 
místo, zjištěn hluk ze soukromé oslavy, 
kontaktován majitel domu, který zjednal 
nápravu, přestupek vyřešen napomenutím 
n Dne 9. 8. oznámen nález nafukovacího 
lehátka v ulici Obránců míru – uloženo 
na MP Roztoky, zveřejněno na webových 
stránkách města Roztoky, MP Roztoky 
a roztoky.com.
n Dne 9. 8. oznámen nález svazku klíčů na 
chodníku v ulici Chelčického – svazek klí-
čů uložen na MP Roztoky, zjištěn majitel, 
kterému byl předán, majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 14. 8. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu hlasitou hudbou 
z pozemku domu v ulici Tiché údolí – vý-
jezd na místo, na místě kontaktována maji-
telka domu, která zjednala nápravu, hudba 
byla ztlumena, přestupek vyřešen napome-
nutím. 
n Dne 15. 8. oznámen nalomený strom 
v ulici Tiché údolí, který by při pádu mohl 
zranit osoby procházející po komunikaci 
nebo poškodit majetek – výjezd na místo, 
předáno hasičskému záchrannému sboru, 
který poškozený strom ořezal.
n Dne 15. 8. oznámeno vhození předmětů 
na pozemek domů v ulici Šaldova – výjezd 
na místo, zadokumentováno, věc kvalifiko-
vána jako podezření z přestupku proti ob-
čanskému soužití.
n Dne 15. 8. v  nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu z  prostor za-
hrádky restaurace Bernard v ulici U Hřiště 
v  Žalově – výjezd na místo, na zahrádce 
restaurace se nacházelo ještě několik osob, 
personál restaurace zjednal nápravu, ná-
vštěvníci restaurace zahrádku opustili, pře-
stupek bude oznámen příslušnému správ-
nímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání 
přestupků při MÚ Roztoky.
n Dne 16. 8. oznámen nález peněženky 
s doklady, kterou oznamovatel nalezl v řece 
Vltavě v k. o. Roztoky donesl na MP Rozto-
ky, promočená peněženka uložena na MP 
Roztoky, vyrozuměn majitel, který si násle-
dujícího dne nalezenou peněženku osobně 
převzal na MP Roztoky, majitel by touto 
cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat. 
n Dne 16. 8. v nočních hodinách oznáme-
no havarované vozidlo tov. zn. Škoda Su-
perb v ulici Lidická s tím, že řidič vozidla 
se snaží z místa havárie utéct – výjezd na 
místo, v ulici Lidická nalezeno na travna-
tém pásu mezi komunikací a chodníkem 
odstavené havarované vozidlo, které bylo 

opuštěné, poblíže vozidla byla nalezena 
osoba, zjevně pod vlivem alkoholu, při 
předkládání dokladu totožnosti u této 
osoby zjištěn i doklad o registraci vozi-
dla k  poškozenému vozidlu, vyrozuměna 
PČR, která se na místo dostavila a celou 
věc si na místě převzala.
n Dne 18. 8. v  brzkých ranních hodinách 
oznámeno posprejované vozidlo, zapar-
kované před domem v  ulici Sedláčkova, 
a znečištěná fasáda tohoto domu naháze-
nými vajíčky z ulice – výjezd na místo, na 
místo též hlídka PČR Libčice, která si na 
místě věc převzala jako podezření z přeči-
nu, na místě od oznamovatele zjištěno, že 
podezřelé osoby viděl před domem na ulici 
ze svého okna, ale tyto osoby z místa poté 
utekly, provedeno místní pátrání po pode-
zřelých osobách s negativním výsledkem.
n Dne 25. 8. oznámeno neoprávněné vnik-
nutí cizí osoby do domu v  ulici Lidická 
s tím, že obyvatelé tohoto domu podezře-
lou osobu zadrželi – výjezd na místo, pro-
vedeným šetřením zjištěno, že podezřelá 
osoba neoprávněně bez vědomí domácích 
osob vnikla do domu v  Lidické ulici, po 
přistižení domácí osobou uvnitř domu se 
dala na útěk, ale byla zadržena domácími 
osobami na ulici poblíže domu, jak bylo 
dále zjištěno, domácí osobě se ztratila z pe-
něženky finanční hotovost, na místo hlíd-
ka PČR Libčice, která si věc i s podezřelou 
osobou převzala jako podezření z trestné-
ho činu porušování domovní svobody.
n Dne 25. 8. oznámen nález dámské pe-
něženky s  osobními doklady a finanční 
hotovostí na Tyršově náměstí, vyrozumě-
na majitelka, která si převzala nalezenou 
peněženku s  obsahem na MP Roztoky, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci.
n  Dne 26. 8. oznámen nález mobilního 
telefonu Samsung na Tyršově náměstí – 
nalezený mobilní telefon uložen na MP, 
zveřejněno na webových stránkách města 
Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

Aktuální zprávy z  činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách MP 
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

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

  Petr Vevera
 ved. str. mP Roztoky
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Odešel Ladislav Kantor

Drahá Helčo, Josefe, kamarádi, vážení smu-
teční hosté, vaše přítomnost tady, kam jste 
přišli vyprovodit na poslední cestě Ladislava 
Kantora, je sama o sobě potvrzením nepře-
hlédnutelné stopy, kterou po sobě zanechal. 

Jeho umělecká kariéra se začala nenápad-
ně odvíjet v roce 1964 od seznámení s o dva 
roky starším Jiřím Cerhou, s nímž postup-
ně utvořil několik amatérských divadelních 
souborů, které vyústily v roce 1969 ve vznik 
sdružení, které si dalo do záhlaví počáteční 
iniciály jmen obou zakladatelů, C&K Vocal. 
Stylově ještě nevyhraněný soubor, do něhož 
se ve známých verších Kantorovy Vzpomín-
ky na jednu venkovskou tancovačku promí-
tala polka dechovky příbuzných s Lady Jane 
Rolling Stones, teprve postupně nabýval 
obrysy rockové vokální skupiny a součas-
ně se vymaňoval z původního amatérského 
muzicírování. V  roce 1972 získali profe- 
sionální angažmá na scéně divadla Semafor, 
k  němuž se kdysi Cerha s  Kantorem upí-
nali jako ke svému vzoru a účinkovali tam 
i v jeho nejslavnější inscenaci Kytice. S jeho 
principálem Jiřím Suchým uvedli o rok poz-
ději v divadle Ateliér také svůj první vlastní 
koncertní recitál Generace. Tady už se napl-
no projevil jako klíčový autor textů Cerho-
vých písní vedle přebásnění tehdy aktuální 
novinky polského rockového písničkáře 
Marka Grechuty Chorovod. Láďa tím utvr-

dil své postavení nejenom klíčového texta-
ře C&K Vocalu, ale i schopnost objevovat 
dosud neznámé horizonty české populární 
hudby. Tu poté rozvíjel ve všech projektech, 
které následovaly, včetně domýšlení vizuál-
ní podoby a osobité jevištní prezentace re-
pertoáru souboru. Od hostování v Redutě 
s jazzrockově orientovanou skupinou Pavla 
Větrovce přes další scénická pásma Čas her 
a audiovizuální programy Písně spíš k  po-
slechu než k  tanci, Krajiny duše, krajiny 
těl a Baladu o Zemi, na které jsme za nimi 
chodili do Branického divadla. Pomáhal 
na sólových cestách nejen svým nejbližším 
spolupracovníkům z okruhu členů skupiny 
od manželky Heleny Arnetové po Ladislava 
Pospíšila, ale stál u zrodu a prosazení slav-
ných desek Václava Neckáře, Michala Pro-
kopa či Vladimíra Merty. 

Rys objevování a hledačství s  překračo-
váním zavedených hranic zůstal poté už 
natrvalo součástí všech aktivit, kterým se 
věnoval, i jeho osobní poetiky. Láďovými 
verši pronikaly spodní tóny jeho milova-
ných básníků Villona, Préverta, Holana či 
Seiferta a kdesi úplně vespod odkazy na 
Otokara Březinu. Jejich obrazotvornost 
nebyla z  rodu hlavního proudu české pop 
music, ale přenášela nás kamsi do neznáma 
a jen podvědomě tušených vesmírů. Tak-
to se snažil jako pedagog nasměrovat i své 

žáky z Lidové konzervatoře a Vyšší odborné 
školy Jaroslava Ježka. 

Tytéž vlastnosti Ladislav Kantor osvěd-
čil také v  oblastech vzdálených jeho vlastní 
tvorbě, kam ho podivné kolo osudu zaválo 
po sametové revoluci. Ještě v jejím průběhu 
se stal jedním z nejbližších spolupracovníků 
Václava Havla a po jeho zvolení prezidentem 
Československé republiky se zákonitě stal 
prvním ředitelem sekretariátu a kancléřem 
prezidentské kanceláře. Doslova za pochodu 
si osvojoval a znovu probouzel v dobrém slo-
va smyslu byrokratické praktiky úřadu, kte-
rý se předtím v husákovské éře propadl do 
letargie. Po odchodu z této funkce se znovu 
s příslovečným elánem pustil do nápravy po-
měrů v České filharmonii, s níž jako člověk 
z druhého břehu přišel do kontaktu poprvé 
během vzrušených převratových týdnů při 
organizování jejího památného koncertu pro 
Občanské fórum, spojeného s dojemným ná-
vratem Tomáše Bati do vlasti. Jako generální 
ředitel České filharmonie učil svůj nový pra-
covní tým pořádkům, které si sám přivlastnil 
na Hradě, rázně skoncoval s vyděračskými 
způsoby najaté bezpečnostní agentury, za-
sloužil se o plášťovou ochranu její budovy 
a novou pojišťovací smlouvu až po soupis 
vzácného mobiliáře, který se později stal vý-
chozím pramenem při zjišťování škod napá-
chaných povodněmi. 

Ruce nesložil ani po odchodu do důcho-
du a navzdory přibývajícím zdravotním po-
tížím se dále věnoval práci v zastupitelském 
orgánu v Roztokách, kde léta bydlel. 

Není možné nevzpomenout Láďu ale-
spoň jednou větou také jako činorodého 
člověka a dobrého kamaráda, který s  po-
četnými přáteli sdílel i mimohudební lásky 
včetně zahrady a fotbalu s  jím favorizova-
nou Bohemkou. 

Sluší se ovšem připomenout a poděko-
vat v  této chvíli loučení také Heleně, Lá-
ďově zprvu zpívající kolegyni a dlouholeté 
životní družce, k  jeho slabostem chápavé 
partnerce, která pro něho vykouzlila sku-
tečný domov, kam se pokaždé rád vracel ze 
svých poutí a nacházel v něm klidné zázemí 
pro svoji práci a v neposlední řadě navzdo-
ry pracovním závazkům také kamarádský 
vztah k jejich synovi Josefovi. 
Dík, že ses snažil udělat svému okolí svět ale-
spoň o něco lepší, než je ve skutečnosti. l

Antonín Matzner
publicista, spisovatel, producent,  

hudební režisér a dramaturg,  
přítel ladislava kantora

Aurage 
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Dovolte mi, abych připojil několik vět o od-
kazu Ladislava Kantora pro naše město. 
Láďa byl dlouholetým roztockým zastupite-
lem a v průběhu času předsedou či členem 
několika výborů a komisí. Byl ale zejména 
roztockým a žalovským patriotem s  neob-
vyklým zájmem o dění ve městě. Snažil se 
o to, aby Roztoky, Žalov a především Levý 
Hradec dosáhly rozkvětu a prestiže, která by 
jim měla patřit. Na tuto jeho práci je zapo-
třebí navázat. Do srdcí místních obyvatel se 

také hluboce zapsal jako častý přispěvatel 
našeho měsíčníku, kterému i jako šéfredak-
tor vtiskl tvář. Láďa měl mimo jiné jednu 
dnes již ne moc vídanou vlastnost. Stál si 
totiž vždy velmi pevně za svým názorem, 
se vší houževnatostí i zarputilostí. A to jak 
v záležitostech naší místní politiky, tak vše-
obecně. Jeho zcela jasný postoj k demokra-
cii, svobodě a lidským právům je věhlasný. 
Rád bych zde tímto Láďovi za vše, co pro 
naše město udělal, poděkoval.

Dovolte mi ale ještě pár osobních slov. 
Jsem moc rád, že jsem měl možnost Láďu 
osobně poznat. Jsem moc rád, že jsme 
mohli být přátelé. Jsem rád za hodiny strá-
vené mnohdy vášnivou diskusí. Jsem rád 
za naše vzájemné porozumění jak v rovině 
pohledu na řízení našeho města, tak v rovi-
ně lidské. Jsem rád za Láďovy názory, rady 
i za jeho pomoc. Z celého srdce Láďovi za 
vše děkuji.
V Roztokách a Žalově na Ladislava Kanto-
ra nikdy nezapomeneme. l

Jan Jakob 
starosta města Roztoky

Nejsem dost kompetentní na to, abych 
konkuroval povolanějším, kteří se vyjadřo-
vali k Láďově práci umělecké, a tím méně, 
abych hodnotil jeho vliv politický v rámci 
naší republiky. Cítím ale povinnost při-
pomenout sobě i váženým spoluobča-
nům jeho památku, a to jako spoluobčana 
a snad i přítele. 

Předně Ladislav vstoupil do obecní poli-
tiky v době, kdy již nebyl plně vázán „vel-
kou politikou“, ale nicméně byl i nadále 
významným mužem polistopadového vý-
voje. Je třeba ovšem podotknout, že osud 
jeho domovského města mu ležel na srd-
ci i v době, kdy byl kancléřem prezidenta 
V. Havla, tenkrát se významně podílel na 
účasti pana prezidenta na Svatovojtěšské 
pouti na Levém Hradci a také mu stále le-
žel na srdci osud Žalova a zejména právě 
Levého Hradce (tento cíl sledoval ostatně 
až do konce života). Cítil povinnost překo-
nat podceňování této národní kulturní pa-
mátky i zájmů občanů Žalova, z nichž ně-
kteří tehdy považovali své postavení vůči 
Roztockým za nerovnoprávné.

Do porevolučního zastupitelstva se tak 
dostal člověk, který podobně jako první 
svobodně zvolený starosta V. Sedláček byl 
znalý politiky, agendy, byrokracie a způso-
bů, jak demokraticky, ale důrazně uplat-
ňovat požadavky voličů. Je nutné přiznat, 
že to činil velmi důsledně a s velkým na-
sazením. Dodnes nechápu, jak se při své 
temperamentní a spíše bohémské povaze 
dokázal ukáznit a velmi pečlivě se podři-
zovat úředním postupům a „protokolu“. 
Byl bezpochyby jedním z mála (velmi 
mála) mocných mužů té doby, který ne-

váhal pro zájmy města aktivizovat po-
slance parlamentu a vlivné kompetentní 
lidi státního aparátu. Čas neúprosně letí 
a mohli bychom zapomenout na to, jak 
v roce 1995 Roztoky málem přišly o do-
taci na plynofikaci města. Tehdy díky ne-
dostatečnému politickému zázemí Roztok 
a navíc nejasným způsobem nebylo město 
zařazeno na místo v pořadí, které mu ná-
leželo a které mu dokonce bylo přislíbeno. 
Tehdy Ladislav zburcoval nutno říci legi-
timním a zákonným způsobem všechny 
známé a po řadě jednání, a to včetně ná-
vštěv parlamentu, bylo dosaženo nápravy 
a Roztoky dotaci dostaly. Nebyla to ovšem 
jediná iniciativa korunovaná úspěchem 
a jediná dotace, na kterou se nám podařilo 
dosáhnout. V této souvislosti je nutné při-
pomenout i okolnost, že ne vždy byl pře-
kážkou prosazení pro město výhodné cesty 
jasně viditelný vnější nepřítel nebo pře-
kážka. Mnohokrát bylo potřeba přesvěd-
čit o správnosti projektů a názorů ostatní 
členy zastupitelstva, kteří měli odlišný 
názor nebo filozofii (například názor, že 
by se město nemělo zadlužovat a přijímat 

dotace...). I zde se projevovala usilovnost, 
odvaha a v některých případech překvapi-
vá pragmatičnost, se kterou se L. K. sezná-
mil s odbornou podstatou problému a po 
tom, co si utvořil názor, obratně usiloval 
o jeho prosazení. V těch dobách, kdy byl 
Láďa zdráv, jsem si vždy říkal, že je dob-
ré být na stejné straně jako on, a nezáviděl 
jsem jeho odpůrcům. Musím se přiznat, že 
ne vždy jsme se v názorech na konkrétní 
kauzy sešli a vyslechl jsem si někdy ostrou 
kritiku. Některá pojmenování, která pad-
la na mou hlavu, bych nedovolil vyslovit 
mladším žákům. Ale tak to v životě chodí 
(tedy pokud se pokoušíme o demokracii) 
a musím s úctou uznat, že když se názoro-
vé bouřky přehnaly, byli jsme schopni dále 
spolupracovat i zůstat přáteli. Hodně práce 
udělal Láďa na rehabilitaci a zviditelnění 
Levého Hradce. Bohužel tam se mu kvůli 
častému střídání ministrů i byrokratickým 
překážkám nepodařilo dovést dílo až do 
vítězného konce. Doufejme, že jeho záměr 
uskuteční jeho nástupci a ochrana národní 
kulturní památky nebude nadále chápána 
jako zákaz všeho a poskytnutí ničeho.

Ladislav byl velkou osobností s ostře vy-
hraněným pohledem na realitu světa i na 
hodnoty, které chtěl následovat. Proto měl 
hodně zarputilých nepřátel, kritiků, ale 
i věrných přátel. Řadu let ho deptaly a osla-
bovaly závažné choroby, které nakonec jeho 
tělo udolaly. Myslím ale, že množství lidí, 
kteří se s ním přišli rozloučit, i reakce jeho 
přátel a bližních dokazují, že neudolaly jeho 
ducha. Jeho zájem o sousedské a spolkové 
vztahy byl skutečné hluboký. Domnívám se, 
že byl odrazem jeho touhy po klidu a přá-
telství. Doufejme, že někde zasedl k jedno-
mu stolu s přáteli, kteří ho předešli, třeba  
s O. Petřinou nebo s P. Skoumalem. Tam už 
je netrápí ani lidská zloba, ani neduhy těla.  l
  Martin Štifter

když jsem slyšel 25. července 2015 zprávu, že zemřel ladislav kantor, 
přepnul můj mozek na „autopilota“ a v duchu jsem poděkoval za to, že 
jsem ho mohl poznat, a poprosil za pokoj jeho duše, která si za života  
asi mnoho klidu neužila.

Vzpomínka na Láďu

Pokoj duši Ladislava Kantora
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Je to vůbec poprvé, co tyto řádky nepíše 
dlouholetý předseda Občanského sdruže-
ní Levý Hradec a zakladatel naší paměti-
hodné tradice Láďa Kantor. Myslím, že je 
to i poprvé, kdy v  červencovém  Odrazu 
nebyla na další ročník Dobytí vrchu Řivnáč 
během jediného dne bez použití kyslíku ani 
upoutávka, a tím jediným důvodem byl sa-
mozřejmě jeho vážný zdravotní stav. Popr-
vé za těch devět let se i zdálo, že dobývání 
neproběhne. V den, kdy jsme se smutnou 
zprávu o skonu Ládi Kantora dozvěděli, 
padlo ale jednoznačné rozhodnutí – Řiv-
náč bude! A bude věnován jeho památce. 

Sešlo se nás bratru padesát. V  žalovské 
restauraci Na Hřišti proběhlo vedle regis-
trace také plnění balonků heliem, a když 
vzácný plyn došel, pak vzduchem. Na je-
jich šňůrky dobrovolnický tým rozvěsil 
Láďovy momentky (v tomto bodě musím 
podotknout, že kolega Standa Marušák je 
nejen pan fotograf, ale i rozený kreativec – 
skvělý nápad!) a nezapomněli jsme ani na 

jeden z  nutných doprovodných atributů 
celé akce – na „přátelské posezení a debaty 
plné jemné ironie i vzpomínek“. A to jak 
před výstupem, tak i po něm.

Nevýhodou prvovýstupu je z  jeho pod-
staty vyplývající fakt, že podeváté jej reali-
zovat nelze, a tak samotný výstup na vrch 
Řivnáč proběhl v  podvečerních hodinách 
po již osvědčené trase. Na uvítanou zde 
vrcholový tým čekalo kvalitní tekuté ob-
čerstvení (oprava: děti ostrouhaly) a v du-
chu zavedené tradice následovaly proje-
vy. Za Láďu Kantora se proslovu ujal pan 
starosta, aby v něm vzpomněl neblahých 
událostí z 21. srpna 1968 i všech důsledků, 
což jak víme, je klíčové téma této bohuli-
bé akce. Tedy vedle znovuoživení tradice, 
kdy „poutníci vycházeli na Řivnáč, aby se 
pomodlili za trochu deště, který by zkropil 
jejich vyprahlá pole i zahrady“. A vlastně 
ve svém projevu neopomněl – již v duchu 
novější tradice – zmínit i vzkvétající sklád-
ky Regiosu. Já pak navázala stručnou reka-

pitulací, vzpomínkou na historicky první 
výstup a závazkem do budoucna (k tomu 
se ještě na konci vrátím).

A pak už jsme všichni vytvořili kruh, 
kterému vévodily housle páně Jaroslava 
Drdy, a nad vrchem Řivnáč se nesly tóny 
a slova písně Čechy krásné, Čechy mé, aby 
je pak do výšin následovaly dříve zmíněné 
heliové balonky, z  nichž některé se nesly 
docela daleko, směrem k Úholičkám. Ještě 
chvíli jsme na vrcholu pobyli, pak se roz-
vážným krokem vydali zpět a večer završili 
debatami, kvalitním občerstvením a přá-
telským posezením na zahrádce výše jme-
nované žalovské restaurace.

A ten závazek do budoucna? Příští rok 
nás čeká desáté výročí a již teď víme, že 
by zdaleka nemělo být poslední. Zároveň 
si tímto slibujeme, že se na kulaté výročí 
připravíme včas a důkladně! A mimocho-
dem, vy si zatím můžete připomenout 
proběhlé ročníky na nově spuštěných 
stránkách www.vystupnarivnac.cz. 

Jejich cílem je nejen zdokumentovat 
minulost, ale připravit i důstojnou oslavu 
kulatin. A protože se chystá i anglická jazy-
ková mutace, tak zopakovat úspěch z roku 
2007 a vrátit náš vrch do povědomí širší 
mezinárodní (horo)lezecké komunity.  l

P. S.: Láďo, díky nejen za tuhle akci!
S pocitem nepatřičnosti
za Občanské sdružení Levý Hradec
  Jana Chržová

Na Řivnáči již podeváté – s balonky za Otce zakladatele

Několik veršů z refrénu písně, v níž je zakó-
dováno poselství jedné generace. Genera-
ce, která vyrůstala a začala tvořit v dobách, 
kdy každý odklon z jediné správné cesty byl 
důvodem k  prásknutí bičem a zahnání do 
stáda. Je vůbec zázrak, že Generace, sklad-
ba i stejnojmenné album C&K Vocalu, před 
čtyřiceti lety vyšlo, a to dokonce nejdřív 
v anglické verzi. Pamětníci by dali možná 
dohromady i sestavu, která je pod ním po-
depsána: Jiří Cerha, Ladislav Kantor, Luboš 
Pospíšil, Helena Arnetová, Milena Červe-
ná, Petra Janů.

Autor většiny textů C&K Vocalu Ladi-
slav Kantor se vyšlapaným cestám vyhýbal. 
V  kumštu i v  životě. Skvělými a nekon-
venčními texty se podílel na deskách „ma-
teřského“ C&K Vocalu nebo Luboše Pospí-
šila, který se pak vydal na sólovou dráhu, 

produkoval první nahrávky Psích vojáků 
nebo kapely Už jsme doma, spolupracoval 
s řadou dalších výrazných muzikantů, na-
příklad s Michalem Prokopem, Otakarem 
Petřinou či s Václavem Neckářem, jemuž 
psal texty pro první díl trilogie Příběhů, 
písní a balad.

Po devětaosmdesátém prošel Ladislav 
Kantor řadou politických a společenských 
funkcí, řídil prezidentskou kancelář a byl 
poradcem Václava Havla, angažoval se 
v kampaních Občanské demokratické ali-
ance, tři roky vedl Českou filharmonii, byl 
hlavním dramaturgem Prahy – Evropské-
ho města kultury 2000, a všude byl jako 
důsledný, náročný šéf respektován, ale sa-
mozřejmě i zatracován. Stejně tak v zastu-
pitelstvu Roztok, jehož byl dvacet let ne-
přehlédnutelnou postavou. Myslel vlastní 

hlavou a hlasoval tak, jak mu říkal vlastní 
rozum. Klidně proti všem. A pokud zastu-
pitelstvo „vzalo na vědomí“ věc, která se 
mu příčila, objevil se v zápise záznam „za-
stupitel Kantor nebere na vědomí“.

Když někdo odejde, tak se říká, že sta-
nul na konci své životní cesty. Ale ten, kdo 
se cestám, které jsou všem známy, vyhýbal 
a nacházel to, co nám zůstávalo skryto?

Vyřiďte tam nahoře, že my tady dole tu 
zprávu s  černým rámečkem nebereme na 
vědomí. l

  Jarda Huk
V textu jsou použity úryvky z písní C&K Vocalu Generace 
(Cerha/Kantor) a Na kraji (Cerha/Kantor).

kdo je nám blízký, ten možná ocení,
že se chcem vyhnout cestám, 
který jsou všem známy.

Odcházení

Ten, kdo je na kraji, má jen jediný krok.
Má na rozmyšlenou jedinou chvíli.
Už stojí na kraji a má se rozhodnout.
Ten, kdo je na kraji, věří.
 
Objevit místa, co nejsou v mapách.
Spojit je cestou, kterou nikdo nezná.
Věřit na ráje, naději lásky.
Hledají chvíli blízkosti štěstí.
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Lichtenštejnové nemají v Čechách dobré 
renomé. Ba co více, v povědomí veřejnos-
ti jsou synonymem nepřátelské cizácké 
šlechty, která se v pobělohorském období 
negativně zapsala do našich národních dě-
jin. Částečně je tato neblahá pověst opráv-
něná, zčásti je však vůči tomuto prastaré-
mu šlechtickému rodu nespravedlivá. Jeho 
působení v Čechách a na Moravě nezačalo 
až porážkou stavovského povstání roku 
1620 a přetrvalo až do rozpadu rakousko-
-uherské monarchie. Lichtenštejnové měli 
svůj majetek na Moravě již téměř čtyři 
století před nešťastnou bitvou na Bílé hoře 
a zejména v 18. a 19. století svůj majetek 
příkladně a efektivně spravovali. Od po-
loviny 17. století v průběhu dvou století 
vybudovali překrásný Lednicko-valtický 
krajinný areál o rozloze téměř 300 km2, 
který je klenotem nejen českého, ale i ev-
ropského kulturního dědictví.

Příchod Lichtenštejnů 
na Moravu
Jejich nejstarším zbožím na Moravě byla 
vesnice Mikulov, kterou jim daroval král 
Přemysl Otakar II. Od té doby užíval Jin-
dřich I. z Lichtenštejnu též přídomek 
z Mikulova. Pro příslušníky rodu se stalo 
typické lavírování mezi vládnoucími rody 
na Moravě a v Rakousku, čímž postupně 
posilovali svou moc i majetek. Plnili na-
příklad i funkci rozhodce či komisaře při 
hraničních moravsko-rakouských sporech. 
V roce 1370 získali panství Lednice. Vlast-
nili též Valdice, které ovšem zemsky nále-
žely do Dolních Rakous (součástí ČSR se 
staly až v roce 1920).

Lichtenštejnové jsou spojeni s vlnou ná-
silné protirefomace počátkem 17. století. 
Přesto ještě ve století předchozím aktivně 
podporovali luteránství v Rakousích a Jed-
notu bratrskou na Moravě.

Neblaze proslulý Karel I. 
z Lichtenštejnu
Za velmi negativní historickou postavu po 
právu považujeme Karla I. Lichtenštejna 
(1569–1627), pobělohorského místodrží-
cího českého království a hlavního soudce 
vůdců stavovského povstání, tzn. českých 

(i německých) pánů a měšťanů, kteří byli 
odsouzeni k exemplárním hrdelním trestům 
a popraveni 21. června 1621 na Staroměst-
ském náměstí. Bez zajímavosti není ani to, 
že jeho synovec Maxmilián, polní maršálek, 
byl jedním z vojevůdců císařských vojsk 
v bitvě na Bílé hoře. Přitom otec Karla I.  
ve své závěti výslovně přikázal, aby byl i se 
svými bratry vychován v evangelickém ná-
boženství. To se také stalo, neboť byl vzdě-
lán ve škole Jednoty bratrské v Ivančicích 
na Hané. V roce 1599 však konvertoval ke 
katolictví, jeho dva bratři o několik let poz-
ději. Tím se mu otevřela cesta k císařskému 
dvoru, kde se stal vlivným finančním rád-
cem Rudolfa II., moravským zemským hejt-
manem, posléze nejvyšším hofmistrem čes-
kého království. Když však vystoupil proti 
Rudolfovi II. jeho bratr Matyáš, Karel I. včas 
vyhodnotil šance obou Habsburků a svého 
podivínského císaře opustil a přešel na Ma-
tyášovu stranu. Matyáš ho za to povýšil do 
knížecího stavu a udělil mu do léna Opavské 
knížectví. Ale ne dosti na tom. Tento bez-
skrupulózní kariérista si v rámci konfiskací 
(spíše rozkradení) majetku kališnické šlech-
ty přivlastnil rozsáhlý majetek, který z něj 
učinil ve své době třetího nejmocnějšího vel-
može v Čechách a na Moravě. Počínal si při-
tom tak bezohledně a tvrdě, že po jeho smrti 
bylo z iniciativy císaře zahájeno vyšetřování 
a trestní řízení a část takto získaného majet-
ku museli jeho dědici posléze vrátit (a ještě 
zaplatit pokutu jeden milion zlatých). Jeho 
syn i vnuk se kvůli tomuto „škraloupu“ ne-
mohli prosadit do nejvyšší kasty říšských 
knížat. Vnuk Jan Adam Ondřej pro změnu 
proslul drastickým zvýšením robotních po-

vinností svých poddaných, ale i velmi raci-
onálním hospodařením. Díky tomu značně 
rozšířil rodový majetek, v roce 1712 zakou-
pil i hrabství Vaduz, které se nakonec stalo 
sídelním knížectvím rodu po ztrátě jejich 
majetku v Čechách a na Moravě.

Další důvody špatné 
pověsti rodu
Druhým důvodem špatné pověsti Lichten-
štejnů v Čechách byl jejich dlouholetý spor 
s Republikou československou, který se roz-
hořel po vyvlastnění části rodového majetku 
v Čechách a na Moravě v rámci pozemkové 
reformy v roce 1919, resp. 1921. Vyvlastnění 
se týkalo zhruba poloviny výměry pozemků 
v ČSR. Tento majetek byl Lichtenštejnům 
vyvlastněn za náhradu, ale jen asi na úrovni 
třetiny tržní ceny. Spor se táhl celé obdo-
bí první republiky a byl ukončen až v roce 
1938. V návaznosti na tuto újmu zaslal po 
mnichovské dohodě kníže František Josef II. 
kancléři A. Hitlerovi blahopřejný telegram, 
neboť (marně) očekával, že tak získá zpět 
rozsáhlý majetek vyvlastněný českosloven-
ským státem. Nezůstalo bohužel jen u te-
legramu, ale i finančně podpořil vybavení 
německých spolků v protektorátu i na od-
stoupeném území bývalé republiky Říši. Na 
straně druhé si Lichtenštejnské knížectví 
zachovalo během války neutrální statut a od 
40. let již svou budoucnost vidělo jako sou-
část západní Evropy.

Třetí dějství konfliktních vztahů nasta-
lo po roce 1945, kdy byl knížecímu rodu 
zkonfiskován zbývající majetek v ČSR na 
základě dekretů č. 5, 12 a 108/1945 pre-
zidenta Beneše – jako osobám nepřátel-
ským republice (zrádcům, kolaborantům 
a Němcům). Toto označení české veřejné 
mínění ve zjitřené poválečné atmosféře ve-
směs akceptovalo, neboť bylo odkázáno jen 
na oficiální informační zdroje státu. 

Nechme však tyto historické souvislosti 
stranou a pohleďme na období, kdy Rozto-
ky patřily do majetku této vysoké šlechty.

Nucený prodej Roztok Karlu I.
Karel I. z Lichtenštejnu získal Roztoky po 
bitvě na Bílé hoře. Podle trhové smlou-
vy z listopadu 1623 tento majetek (včetně 
Klíčan, Klecánek, Hoštic a Lichocevse) 
řádně koupil za 60 tisíc kop grošů míšeň-
ských (německé měny) od Václava Boryně 
ze Lhoty, který se zapletl do stavovského 
povstání a byl donucen Roztoky prodat. 
Zpočátku z něj noví majitelé velký užitek 
neměli. 

Dlouhé období 180 let (1623–1803), kdy lichtenštejnové 
drželi Roztoky, není bohužel zatím českými badateli příliš 
podrobně zpracováno, možná i proto, že komplikované čes-
ko-lichtenštejnské vztahy přetrvaly i po listopadu 1989.

Roztoky pod vládou Lichtenštejnů (část 1.)

znak knížecího rodu lichtenštejnů
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A. V. Čikl pocházel z  Moravy, kde také 
strávil převážnou část svého života. Ve  
20. letech 20. století působil nejprve v řa-
dách Církve československé a později, 
a to až do konce života, v  řadách pravo-
slavné církve. Patřil mezi nejbližší a zá-
roveň nejlepší spolupracovníky biskupa 
Gorazda, který od roku 1925 stál v  čele 
pravoslavné církve. V roce 1938 A. V. Čikl 
odešel ze své farnosti v Přerově do Prahy, 
kde byl jmenován duchovním správcem 
kostela sv. Cyrila a Metoděje v  Resslově 
ulici. V rámci duchovních aktivit vyučo-
val i náboženství, a to ve školách ve Vršo-
vicích, Dejvicích, na Smíchově, v Nuslích 
a Roztokách. Později za okupace, kdy byla 
výuka náboženství zakázána, učil nábo-
ženství soukromě. V  Roztokách výuka 
probíhala v bytě ruské rodiny, která byd-
lela v Nádražní ulici čp. 25.

Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán 
atentát na zastupujícího říšského protektora 
R. Heydricha. Českoslovenští parašutisté, 
kteří spáchali tento atentát, se spolu s  ně-
kolika dalšími skrývali v  kostele sv. Cyrila 
a Metoděje. Kostel byl 18. června po něko-
likahodinovém boji dobyt jednotkami SS. 
Část parašutistů byla zabita v  boji a část 
spáchala sebevraždu.

Tentýž den byl zatčen gestapem A. V. 
Čikl spolu se svojí manželkou a  dalšími 
zástupci pravoslavné církve V. Petřekem,  
J. Sonnevendem, V. Ornestem a jejich ro-
dinami. Dne 25. června byl zatčen i biskup 
Gorazd. 

Soudní přelíčení před stanným soudem 
v Praze se konalo 3. září. Dne 4. září byli 
A. V. Čikl, biskup Gorazd a J. Sonnevend 
zastřeleni na střelnici v  Praze-Kobylisích 
a 24. října byla popravena v Mauthausenu 
i Marie Čiklová, manželka A. V. Čikla.

Po válce obdržel A. V. Čikl in memoriam 
Čs. válečný kříž 1939.

A. V. Čikl byl skromný, pracovitý a pří-
močarý člověk a zároveň typický prvore-
publikový vlastenec. Patřil mezi nejbližší 
spolupracovníky biskupa Gorazda. Zároveň 
jako představitel první generace mladých 
duchovních v  prvorepublikovém Česko-
slovensku se dokázal vypracovat mezi vý-
znamné duchovní i bez vyššího teologického 
vzdělání. Kromě duchovní činnosti a výuky 
náboženství byl znám i několika překlady 
duchovní literatury a jako autor katechismu 
pro mladé.  l

  Marcel Votípka

Literatura:
Raclavský, Libor. Cesta k oběti. Životní příběh kněze Aloise 
Václava Čikla. Zlín 2014.

Vopatrný, Gorazd. Pravoslavná církev v Protektorátu 
Čechy a Morava 1938 –1945. Theologická revue 3–4/2003.

Vacek, Ferdinand. Dodatečná vzpomínka na červen 1942. 
Zpravodaj vlastivědného klubu okolí Prahy 1–3/1968.

Dne 4. září uplynulo 73 let od zastřelení aloise václava čikla,  
pravoslavného duchovního, který působil mimo jiné i v Roztokách u Prahy. 

Alois Václav Čikl

Přes Roztoky a Žalov se převalilo za třiceti-
leté války několik válečných vln a naše obec 
„na dokonalou ruinu přišla“. Nejprve poničili 
Roztoky Sasové, posléze v roce 1639 Švédo-
vé, kteří si počínali zvláště brutálně. Horní 
patro zámku bylo vypáleno a bylo nutné pro-
vést jeho celkovou rekonstrukci. Podle někte-
rých historiků právě v tomto roce nastal ob-
rat v sympatiích obyvatel zemí Koruny české 
vůči „osvobozeneckým“ vojskům.

V roce 1693 bylo v Roztokách 70 čí-
sel, z toho jeden velkostatek, jeden selský 
grunt a ostatní chalupy.

Těžké období protireformace nemě-
lo v Roztokách dramatičtější průběh než 
v jiných regionech Čech, rozhodně nelze 
mluvit o „době temna“. Domovní inkvizič-
ní razie zaměřené na odhalení „knih kacíř-
ských“, které byly ještě v polovině 18. sto-
letí sporadicky prováděny, neměly přímou 
souvislost s vůlí feudála. S Lichtenštejny je 
naopak spojeno stoleté období stabilizace 
a hospodářského vzestupu Roztok. Lich-
tenštejnové zde nikdy nesídlili, svůj ma-
jetek spravovali prostřednictvím správce, 

který v roztockém zámku bydlel. Roztoky 
byly z hlediska jejich zájmu ve středních 
Čechách vždy periferií a hlavně hospo-
dářským zázemím pro jejich pražskou 

rezidenci. Centrem jejich středočeského 
panství bylo po získání majetku Valdštej-
nů, resp. Smiřických, rozsáhlé území na 
Černokostelecku s velkostatky Uhříněves 
a Škvorec. Celkově lze říci, že k poddaným 
se chovali v rámci standardních zvyklostí, 
rozhodně byli milosrdnější než třeba před-
chozí majitelé Roztok Boryňové ze Lhoty 
a své hospodářství řídili racionálně a efek-
tivně.  l

Dokončení v příštím čísle.

Literatura:
Kolektiv autorů: Česko-lichtenštejnské vztahy v ději-
nách a v současnosti, souhrnná zpráva česko-lichten-
štejnské komise historiků, Matice moravská, Brno 2014

Kolektiv autorů: Roztoky očima staletí,  
I. díl, Roztoky 2011

Wikipediekresba roztockého zámku z kroniky městyse Roztok 
u Prahy (B. Hosmana)

Stanislav Boloňský
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Například ironicky myšlené sluníčko-
vé Roztoky v  minulém vydání Odrazu se 
mi velmi líbí. Slunce, byť nás letos trochu 
potrápilo, je stále synonymem něčeho pří-
jemného, veselého, hřejivého, vlídného 
a životodárného. Hlásím se tedy k myšlen-
ce založení hnutí „Za Roztoky sluníčkové“.

Ano, pane Šalamone, máte pravdu, když 
píšete, že obrat herního průmyslu v  ČR 
v  loňském roce i přes veškeré snahy zákazů 
heren stoupl o 11,4 procenta. Což je podle 
vás důkaz, že zákaz výherních automatů na 
území měst je zcela zbytečný. Takto podaná 
informace je ale poněkud zavádějící. Je po-
třeba k  tomu dodat, že do tohoto statistic-
kého čísla patří také sázkové kanceláře, které 
mají za sebou sázkový super rok, jenž měl 

tři vrcholy – zimní olympijské hry v Soči, 
běloruské mistrovství světa v ledním hoke-
ji a fotbalový šampionát v  Brazílii. Sázkové 
kanceláře zaznamenaly dvojciferné růsty  
tržeb. V letošním roce dle všech předpokla-
dů zaznamená herní průmysl pro změnu po-
kles, protože u kurzového sázení je podstatný 
rozdíl mezi lichými a sudými roky. Zatímco 
v prvním případě probíhá z velkých akcí 
pouze mistrovství světa v hokeji, v sudých le-
tech je na programu ještě olympiáda a hlavně 
velká fotbalová akce – mistrovství Evropy či 
jako loni mistrovství světa. 

Protihlukovou vyhlášku již komentovat 
nebudu. Zavedení každé novinky, každého 
regulativu má své zastánce a své odpůrce, 
ale teprve čas ukáže, zda se jedná o dobrý či 

špatný počin. Jen si kladu otázku, proč po-
dobné vyhlášky již léta s  naprostou samo-
zřejmostí fungují na západ od našich hranic 
a v řadě českých měst, když jsou tak omezu-
jící a ignorují realitu?

Vaše návody, jak obejít daná pravidla, 
možná někteří zkusí aplikovat v praxi. Mě by 
ale zajímalo, zda Vy patříte mezi ty, kteří pro 
zdánlivý pocit svobody musejí na sebe upo-
zorňovat porušováním a obcházením pravi-
del, nebo zda pouze pokrytecky naočkujete 
jiné a sám raději pravidla dodržujete, abyste 
si zbytečně nepřidělával problémy…  l

P. S.: Ještě poznámka k  Vaší invektivě, že 
když v Solníkách rostla pšenice, znala jsem 
„Roztoky“ pouze z chemie. Nenechte se mý-
lit. V době, kdy jste ještě tahal dřevěného 
kačera po kuchyni, já jsem již v Roztokách 
randila. Kdyby v  té době existovala selfie, 
měla bych k tomu možná i důkaz.

Přistihla jsem se, že vždy před uzávěrkou nového odrazu se již těším 
na příspěvky některých autorů. mezi nimi například na články od pana 
místostarosty Huka, protože jeho lehkost psaní, výstižnost tématu a in-
teligentní humor mě vždy pobaví, byť názorově mohu být na opačné 
straně. ale překvapivě se těším i na příspěvky pana Šalamona, protože 
jsou pro mne inspirativní, i když asi ne v tom smyslu, v jakém by si asi 
pan Šalamon přál.

Ano, pane Šalamone…

Pokud občas jedete na Prahu městskou lin-
kou do Hostivaře, znáte staré „pantogra-
fy“, tedy soupravy kdysi označované jako 
řada EM 475 a nyní 450/451. Jejich první 
výrobní série z druhé poloviny šedesátých 
let měly normální stahovací okna, ale pak 
nějaký kreativec s  odkazem na porucho-
vost původních oken (pravda, v  zimě ne-
jde občas nějaké vytáhnout) vymyslel malá 
sklopná okénka. Kdo jel takovou soupra-
vou, vyhřátou hodinovým stáním na praží-
cím slunci, přečká i all inclusive last minu-
te zájezd s cestovní kanceláří, jejíž jediné 
letadlo definitivně zkolabuje po přistání 
v oáze uprostřed saharské pouště.
Stejně jako u pantografů, tak i u „auto-
busů na kolejích“ (kdysi řada M152, nyní 
809/810) se stavěly nejdřív soupravy se 
stahovacími okny, později vyklápěčky. 
Jenže zatímco pantograf uhání devadesát-
kou a vzduch přece jen trochu pecí uvnitř 
proudí, motoráky po mizerném železnič-
ním svršku lokálek mohou jet čtyřicet či 
padesát za hodinu a stavějí na každé mezi.
A u motoráků je ještě jedna přitěžující 
okolnost. Na mnoha tratích je už zaveden 

samoobslužný provoz (specifický způsob 
odbavení), a tak uslyšíte po každé zastáv-
ce: „Vážení cestující, tento vlak je bez prů-
vodčího. Předem zakoupenou jízdenku si 
označí cestující v označovači. Neoznačená 
jízdenka je neplatná. Cestující bez platné 
jízdenky je povinen si zakoupit jízdenku 
u strojvedoucího. Děkujeme vám, že vy-
užíváte našich služeb.“ Po každé zastávce. 
Kdyby se aspoň někdy ozvalo: „Vážení ces-
tující, tento vlak je bez brzd.“ Nebo: „Ces-
tující bez platné jízdenky bude vhozen pod 
vlak vyšší kategorie (rychlík, abyste rozu-
měli).“ Ne, pořád stejně. Čtyřicet stupňů, 
třicet lidí v kleci, patnáct zastávek. Brain-
storming s neuvěřitelnými výsledky.
Nejspíš právě v motoráku jsem začal uva-
žovat o bezlebkové dietě u kanibalů, se kte-
rou jsem zaskočil pak kolegy radní, když 
jsme se bavili o dodávkách bezlepkových 
jídel do mateřských škol pro celiakální 
děti. Ale představa kanibala-dietáře, který 
nemůže ohlodávat lebky a je odkázán na 
produkty z  agrofertních masen, jako jsou 
drůbeží salám nebo dětská šunka, je oprav-
du strašná.

V  půlce srpna, po měsíčním katastrofál-
ním suchu, jsem zase cestou motorákem 
do Velvar začal meditovat nad tím, co se 
stane s břehy, když vyschne řeka. Bude se 
tomu ještě říkat břehy? A pokud ne, ne-
bude tím ohroženo konání Slavností pra-
vého a levého břehu? Když jsme byli ve 
Velvarech z  pojízdné remosky vypuštěni, 
tak jsem si uvědomil, že i rokle má břehy, 
a uklidnil jsem se, i když jen částečně, ne-
boť v rokli se nepozná, který břeh je pravý 
a který levý.
Takže až zase někdy ten nahoře (za vydat-
né pomoci toho dole, protože ten přece 
přikládá pod kotel) v  létě dopustí to, co 
dopustil letos, vydejte se motorákem po 
českém venkově. Pokud to ve zdraví pře-
čkáte, tak vás v  dobře vypečeném vláčku 
třeba taky něco napadne. Nejspíš to, proč 
v Roztokách ani v Žalově nemáme žádnou 
nádražní hospodu. Takovou, jakou obno-
vili například v Neuměřicích. Z motoráč-
ku stoupajícího z  Kralup na Slaný jsem 
mnohokrát pozoroval idylický obrázek jak 
z  Hrabala. Na zahrádce před Starou hos-
podou vysedávají štamgasti, popíjejí z půl-
litrů, vedou řeči a vůbec jim nevadí, že ve 
stínu je pětatřicet a servírce pohříchu už 
taky tolik.  l

  Jarda Huk

ne, nebudu si stěžovat. moje schránka je na vysoké teploty dobře  
uzpůsobena, protože kosti se hned tak nepřepálí, a hlavně – jsem zocelen 
putováním po železnici.

Tento způsob léta…

Ing. Eva Frindtová 
zastupitelka za toP 09
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Myslím, že není zrovna dobré řešit koaliční rozpory na stránkách 
obecního časopisu, ale je vyzkoušenou praktikou, že když už jednou 
něco vyšlo, v paměti veřejnosti to uvízne, a proto je na veřejně pro-
jevené názory potřeba také veřejně reagovat. Nechci podrobně dis-
kutovat o věcném obsahu článků, patrně to udělají jiní, kteří proble-
matice lépe rozumějí, ale zarazila mě útočnost a ladění uvedených 
příspěvků. Ani já jsem „protihlukovou“ vyhlášku nepodporoval, ale 
diskutoval jsem o ní s partnery, nepřesvědčil jsem je svými argu-
menty a respektuji, že byla schválena. Dovedu pochopit, že někte-
rý z oponentů v koalici vyjádří své osobní výhrady nebo si pohlídá 
způsob, jak je vyhláška vymahatelná. Nemyslím si ale, že je normál-
ní naznačit, že ostatní zastupitelé jsou banda tupců, a rozhodně není 
pravdivé tvrzení, že „ve světě normálních, ale svobodných lidí si se 
sousedy vyjdeme vstříc a rozhodně k tomu nepotřebujeme žádné 
úřední lejstro“. Možná, až se kolega Jandík probudí ze svého krásné-
ho snu, všimne si opakované nekázně při odkládání odpadu kolem 
kontejnerů nebo hazardu účastníků silničního provozu a mnoha ji-
ných nešvarů..., a přitom na řadu z nich předpisy také jsou.

Docela úsměvné mi pak přišlo těsné sousedství o slibotechnách 
a sluníčkářích. Lépe to vyjít ani nemohlo. Je skutečně ukázkou ryzí 
pravicovosti, když zastupitelé města, kteří složili předepsaný slib 
a slouží nejen občanům města, ale i republice, chtějí ve svém městě 
prosazovat nápravu daňového systému (který v této podobě z větší 
části tvořila jejich vláda) a dostat se na hranu zákonnosti – pravdě-
podobně i za ni (povinnost odpovědného hospodáře obce, ale i jiné 
předpisy), rozdělováním obecních peněz. Rozumím tomu jako 
prvnímu kroku k vizi, že nebudeme vybírat žádné daně a necháme  
každého, ať se svými prostředky nakládá, jak umí. Pak ovšem nebu-
de také co rozdávat. Nebudeme mít však ani příjmy na chod obce 
– asi nám je stát těžko bude dávat. Je to pravicové pojetí státu 21. 
století? Chci věřit, že pánové chtěli zahnat nudu okurkové sezony 
a píchnout do vosího hnízda, vždyť je vos letos tolik. Povedlo se, 
nenudíme se. Je to věru pěkná taškařice, jinak bychom se s klasikem 
museli zeptat: „Komu to prospěje…?“  l

  Martin Štifter

Po přečtení prázdninového čísla odrazu jsem po počátečním překvapení 
nad články pánů Jandíka (Regulace H:uků, obecní slibotechny) a Šalamo-
na (slunečno) nabyl dojmu, že pan předseda chce o prázdninách oživit 
osvědčenou hru místní oDs, kterou se obec bavila již v minulosti při 
koalici oDs s uskupením Dost. tuto hru vypisuje pro vítěze komunál-
ních voleb pan předseda (nebo celé místní sdružení?) a spočívá v tom, 
že oDs se necítí koaliční dohodou zas tak moc vázána, pokud se vztahu 
k partnerům týká, ale výhody z postavení v koalici a práva s tím spojená 
si ponechává v plné výši.

Prázdninová hra na koalici

POUKÁZKA
platnost od 12.9.2015 do 12.10.2015 

rozvoz zdarma  
v roztokách

pizza z tradiční pece, pasta, 
gnocchi, speciality balkán-
ské kuchyně

U
ZÁMKU

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

www.pizzerie-roztoky.cz

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma2+1
10. pizza zdarma

platí i pro rozvoz

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma

1

7 8 9

5432

6 10pizza
zdarma

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz

InzERCE

In
zER

CETajemník MÚ Roztoky vyhlašuje  
výběrové řízení  

na obsazení pracovní pozice  
REFERENT PRO PŘÍPRAVU  

A REALIZACI STAVEB
Více informací na  

www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu  
nebo na tel. 721 943 221
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Jsem toho názoru, že smícháme-li sku-
pinu nadaných žáků/studentů s méně 
obdařenými, nepovede to k lepším vý-
sledkům těch horších, ba ani k jakémusi 
zprůměrování všech, nýbrž k tomu, že ti 
lepší spíše zamrznou na úrovni slabých. 
K tomuto poznání mě vede praxe peda-
goga na VŠE, kde v průběhu uplynulých 
zhruba deseti let v rámci snahy zpřístup-
nit vysokoškolské vzdělání širším vrstvám 
populace došlo k výraznému rozšíření 
počtu přijímaných studentů a s krátkým 
zpožděním následně ke snížení laťky ná-
ročnosti pro všechny. Od kolegů z jiných 
univerzit vím, že nejde jen o selhání naší 
školy, nýbrž o obecný trend. Troufám si 
tvrdit, že dnešní bakalářský diplom a 20 
let staré maturitní vysvědčení prakticky 
jedno jsou. Potvrzení tohoto pohledu, 
ovšem tentokrát z hlediska základního 
stupně vzdělávání, mi přineslo nedávné 
zhlédnutí dokumentárního seriálu „Třída 
8. A“ o romské škole v Brně (k nalezení na 
internetu, doporučuji), kde bylo fascinu-
jícím způsobem vidět, jak ti schopnější 
ve třídě jsou strháváni několika lemply 
a i přes neskutečné úsilí učitelů a ohrom-
né náklady (ve třídě se místy vyskytovali 
až čtyři pedagogičtí pracovníci součas-

ně!!!) bylo za úspěch považováno, když 
se absolvent alespoň vyučí! Daňoví po-
platníci tak vynakládají neadekvátní pro-
středky na šestnáctileté iliteráty navště-
vující bez zájmu základní školu (přičemž 
výraz „navštěvovat“ je v tomto případě 
výstižnější než „chodit do“ s ohledem na 
frekvenci zmíněné činnosti), místo aby 
společnost podporovala především to, co 
ji táhne kupředu: svoje elity. Elitářství sice 
nezní hezky, ale bohužel reflektuje fakt, že 
Pán Bůh nejspíš nikdy neslyšel o politické 
korektnosti, a tak nadělil lidem schop-
nosti všeho druhu dost nerovnoměrně 
a Gaussova křivka popisující rozdělení in-
teligence v populaci je neúprosná. S tím je 
lépe se smířit než se stavět na hlavu

A teď konečně, jak to souvisí s naším 
městem? Na sklonku bolševika existovala 
na roztocké ZŠ v každém ročníku jedna 
„třída s rozšířeným vyučováním matema-
tiky a přírodovědných předmětů“, zkrá-
ceně „matematická třída“. Přeřazovány 
do ní byly děti se studijními předpokla-
dy a osnovy obsahovaly více matematiky, 
fyziky a chemie, tuším na úkor pracovní 
výchovy a podobných okrajovějších před-
mětů, a celkově se k ní přistupovalo jako 
ke třídě výběrové. Jakožto absolvent této 

instituce jsem přesvědčen, že mi dala to 
nejlepší, co se na daném místě a v dané 
době dalo získat, a rozhodně mi pomohla 
v následném studiu a rozvoji. Před časem 
jsem potkal někdejšího spolužáka a poza-
stavovali jsme se nad tím, že momentálně 
roztocká ZŠ nic takového nenabízí. Naše 
děti se v horizontu několika nejbližších 
let (což v systému s vysokou setrvačností, 
jakým školství je, představuje termín pří-
mo šibeniční) stanou klienty základního 
stupně vzdělávání. Bylo by moc pěkné 
(samozřejmě, prokáží-li příslušné schop-
nosti), kdyby jim roztocká základka doká-
zala nabídnout alespoň takové možnosti 
rozvoje, jaké nabídla nám. Považuji totiž 
za nešťastné, pokud je jedinou stávající 
šancí pro nadané roztocké děti dojíždět 
do Prahy.

Roztocká ODS chce (nejprve na půdě 
městských komisí) otevřít debatu o mož-
nosti obnovení matematických tříd, pří-
padně jiných cest výběrového vzdělávání 
nadaných dětí. Samozřejmě, vzdělávací 
systém nepředěláme. Pokud ale roztocká 
základní škola nenabídne nic, selekci pro-
vedou rodiče sami – Praha na(ne)štěstí 
není daleko. Až totiž naše děti vyrostou, 
na globálním pracovním trhu budou 
o úspěch bojovat ne za ty „inkludované“, 
ale jen samy za sebe.  l

  Tomáš Šalamon
autor je členem  

kontrolního výboru za oDs,
přednáší na vysoké škole ekonomické

nejsem fanouškem stávajícího pana prezidenta, ale tu a tam se stane,  
že plácne cosi, pod co bych se podepsal. Před pár měsíci takto vyvolal 
vášně svými výroky proti inkluzivnímu vzdělávání. Hned byl nesmyslně ob-
viněn, že chce segregovat vozíčkáře. tento text inkluzi ve vzdělávání také 
zmíní. abych se vyhnul nedorozumění, hned zkraje výslovně deklaruji, že 
nemám na mysli integraci tělesně postižených či třeba cizinců do vzděláva-
cího procesu, ale výhradně „glajchšaltování“ dětí s různými schopnostmi.

Měla by roztocká základka nabízet matematické třídy?

Romanu Jandíkovi se dávno divím, že je 
s pravdoláskařskou kavárnou (sluníčkovou 
partou, to je jedno) ještě v koalici. Bylo to 
tak už v minulém volebním období a je to 
tak i nyní. Uzavřít koalici a pak partnerům 
okopávat kotníky a vydávat letáčky a psát 
články, ve kterých se distancuji tu od toho, 
tu od onoho, to je opravdu, ale opravdu ne-
zralé. Jak se panu šéfovi finančního výboru 
nedostává racionálních argumentů, přitvr-

zuje. Vyhláška je pro práskače, lidi přišli 
o kus svobody, píše silácky. Naivita a silná 
(prý) pravicová rétorika, to je guláš, který 
nejen já sleduju už pár let s jistou fascinací. 
Nepolevuje to!

Jeho stranický soukmenovec Ing. Šala-
mon zase ironizuje z nějakého neznámého 
důvodu kolegyni zastupitelku Frindtovou, 
snad až nepřiměřeně. Proč to dělá, těžko 
říci. Snad je pak šťastný. Dramatická scén-

ka, kterou nám napsal do letního Odrazu 
a do které obsadil Strážníka a Majitele, ta 
je vážně k popukání. Voskovec s Werichem 
v Oslu a stínu nenapsali snad lepší!

Ale co. Roman Jandík z  koalice nevy-
stoupí. Takový frajer on není. Nadává sice 
partnerům a posmívá se jim pořád dokola, 
ale podpis na koaliční listině neodvolá. Tu 
a tam mu někdo z kolegů na zastupitelstvu 
domluví, aby se nechoval tak nezrale a aby 
držel basu, když už jednou do nějaké party 
dobrovolně vlezl. Jemu to bude jedno. 
A tak jde náš život.  l

zatímco kolega místostarosta Huk mne v článku Roztoky po 30 letech 
srdečně pobavil svou vizí Roztok roku 2045 (ale postrádám vily, Jaroslave 
– nepíšeš o radostném kolotání hlásků dětí malých a také dětí neziskových 
kolem té větší z nich a o bezvadné, světově v té době již proslulé expozici 
židovského průmyslnictví v té menší, nepíšeš o stařičkých /tehdy/ iniciá-
torech této akce, kteří se již dnes těší, jak budou vily na důchod spravovat 
a poklízet v nich…), pak články jeho partajních kolegů Šalamona a Jandíka 
jsou spíše trapné. 

Pořád dokola

Tomáš Novotný
místostarosta za sakuru
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Hřiště na školní zahradě – zkušenost
Během posledního roku jsem se 
svými malými dětmi zamířila 
dvakrát dopoledne na klouzač-
ky u roztocké školy. Nešli jsme 
tam jako na veřejné dětské hři-
ště, nýbrž jednou místo kroužku 
v Rožálku, který byl zrušen, a já 
jsem chtěla dětem dopřát jinou 
zábavu, podruhé po skonče-
ní kroužku na snědení svačiny 
na čerstvém vzduchu. V obou 
případech přišel pan školník 
a sdělil nám, že to není veřejné 
dětské hřiště a ať opustíme daný 
prostor. Poprvé jsem s ním dis-
kutovala, neboť jsem nechápala, 
proč na dětské klouzačky, které 
jsou volně přístupné, nemohou 
děti (bylo mi vysvětleno, že hři-
ště není veřejné a je pouze pro 
školní děti), v druhém případě 
jsem již počítala s tím, že budu 
vyzvána k  odchodu, a nekladla 
jsem odpor.

Vyjádření pana ředitele Bez-
děka v Odraze č. 6/2015, že 
„rodiče a děti nikdo z hřiště 
nevyhazuje“, není tedy tak úpl-

ně pravdivé. (Pravda, nebyli 
jsme „vyhozeni“, jen vykázáni 
pryč.) Myslím si, že pokud ne-
dochází k narušování školních 
činností a při současném tren-
du zpřístupňování a otvírání 
školních hřišť a ostatních zaří-
zení veřejnosti, není tento pří-
stup správný.

Věřím, že po dobudování 
hřiště a celkových úpravách 
pozemku u školy a zejména 
po stanovení jasných pravi-
del / provozního řádu pro uží-
vání školního hřiště, již nebude 
docházet k takovýmto situa-
cím. Zároveň doufám, že pra-
vidla pro užívání areálu budou 
nastavena tak, jako je běžné 
například na školních hřištích 
v některých pražských měst-
ských částech, aby je mohla 
využívat kromě školních dětí 
i veřejnost (např. v odpoled-
ních hodinách přes týden, o ví-
kendu či prázdninách po celý 
den).  l

  Alžběta Kořínková

Sportovat od… do…
Nevycházím z údivu. Podělím se 
s  vámi o zážitek. Je pozdní svěží 
večer, před osmou, skupina dva-
nácti dospělých lidí hrající volej-
bal a skupina osmi dospělých lidí 
hrající stolní tenis, v osm přichá-
zejí městští strážníci, kteří všech-
ny sportovce slušně vypoklonkují 
z hřiště. My jsme jen sklopili zra-
ky, sklapli podpatky a potupně 
opustili herní prvky – pingpon-
gový stůl nevyjímaje, ač ten není 
„za plotem – v prostorách hřiště“, 
stejně jsme byli vykázáni. 

Sport – to je přece ta nejlep-
ší aktivita v  dnešní uspěchané 
době, individuálním světě. Při 
sportu lidi relaxují, baví se a se-
znamují se. Sejdou se nadšenci, 
sportuchtiví lidé, kteří si spolu 
rádi zahrají volejbal, nohej-
bal, basket, ping-pong či jiný 
kolektivní sport. Dle mého by 
se tato aktivita měla co nejví-
ce podporovat, ale ne, alespoň  
v Roztokách ne. Tady se vymýš-
lí stále nějaké vyhlášky, zákazy 
a zavírací doby. 

Nerozumím tomu, že se sport 
v  dnešní době omezuje od–do. 
Nemělo by to být náhodou od 
nevidím do nevidím?

Provozní řád hřiště včetně za-
vírací doby? Jsem snad v bance? 
Město jistě vynaložilo nemalé pe-
níze na jeho vybudování, aby slou-
žilo jen do osmi? O prázdninách?  
A když je vidět nejméně do dese-
ti, uzamkne se v osm?

Proč se berou ohledy na jed-
noho stěžovatele, kterého prý 
ruší zvuky z hřiště, ale nebere se 
v potaz blaho většiny lidí a dětí, 
kteří chtějí sportovat? Proč v Če-
chách vždy vyhrává menšina 
proti většině? 

Vyzývám tímto zastupitele či 
úřad mající nad tímto moc, aby 
zvážili či odsouhlasili prodlou-
žení provozního řádu, alespoň 
o prázdninách do 22 hodin, kdy 
je obecní vyhláškou upraven 
noční klid. Pro upřesnění: Jed-
ná se o sportoviště na Žalově,  
u restaurace U Hřiště.  l

  Lenka Vozková

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Dlouholetá praxe–22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž  
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

inz HAR 42 mes_A6_22_let.indd   2 05.02.14   19:40

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

fotoknihy

od 
249 Kč

ONLINE 
objednávka 
do 10 minut

vyzvednutí 

ZDARMA

InzERCE
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Zákon o ochraně přírody a kra-
jiny v § 8 (Povolení ke kácení 
dřevin), odst. 4, uvádí: „Povo-
lení není třeba ke kácení dře-
vin, je-li jejich stavem zřejmě 
a bezprostředně ohrožen život 
či zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu. Ten, kdo za 
těchto podmínek provede ká-
cení, oznámí je orgánu ochrany 
přírody do 15 dnů od provede-
ní kácení.“ Jde tedy o situace, 
kdy hrozí riziko z prodlení, 
které nastává u konstrukčně 
narušených stromů po silném 
větru a přírodních katastro-
fách. Důvod pro havarijní ká-
cení tak nesplňuje dlouhodobě 
narušený strom ani parkující 
automobil pod ním, který lze 

naopak zaparkovat jinam. Celé 
znění zákona najdete na: 
http://www.zakonyprolidi.cz/
cs/1992-114.

Zákon o ochraně přírody ani 
prováděcí vyhláška č. 395/1992 
Sb. nestanoví výslovně formu 
a náležitosti oznámení kácení 
takových stromů. Vzhledem 
k dostatečné určitosti a srozu-
mitelnosti oznámení se ozna-
movatelům doporučuje jej 
provést písemnou formou s ob-
sahem korespondujícím s před-
běžným oznámením u pěsteb-
ních a zdravotních důvodů. 
Oznamovací povinnost má ten, 
kdo ohrožující dřevinu fakticky 
odstraňuje, nemusí se vždy jed-
nat o vlastníka (nájemce).

Děkuji všem za sdílení zku-
šeností s  péčí o roztockou ve-
řejnou zeleň.

V příštím článku Stromy 
a my – odpovědi uvedu souhrn 
toho, co jsem z nich zjistil a co 
si o tom myslím. Všem, kteří 
mají nějaký dotaz nebo pro-
blém s  péčí o veřejnou zeleň, 
doporučuji jako první kontak-
tovat Odbor životního prostře-
dí MěÚ Roztoky. Jsem přesvěd-
čený, že se setkáte s  ochotou 
a dostanete jasnou odpověď.

Obecně si myslím, že péče 
o roztockou zeleň je v dobrém 
stavu. Denní práce lidí, kte-
ří se o ni starají, není, kromě 
sekání trávy a kácení stromů, 
tolik vidět, a tak myslím, že 

o tom, co dělají a plánují, by 
měli pravidelně a předem psát, 
aby nevznikala nedorozumění 
a mylné informace. Co roz-
tocké zeleni opravdu chybí, je 
plán péče, sepsaná dlouhodobá 
koncepce a především, přede-
vším štědřejší rozpočet, napří-
klad na pravidelnou aktualizaci 
pasportu zeleně.

Navrhuji, aby na www.rozto-
ky.cz vznikla kolonka: Veřejná 
zeleň.  l

 S přáním šťastných domovů
  Jiří Macák
 člen kontrolního výboru 
 a strany zelených
 www.szroztoky.cz

Stromy a my – havarijní kácení & péče o veřejnou zeleň

Od září 2015 bude dětské stře-
disko Roztoky nabízet nový typ 
vyšetření zraku kojenců a ma-
lých dětí. Nejprve do zkušební-
ho a následně do řádného pro-
vozu zařadí přístroj PlusoptiX 
S09. Jde o moderní screeningo-

vý autorefraktor, přístroj, kte-
rým je možné snadným bez-
kontaktním způsobem odhalit 
oční vady již od šesti měsíců 
věku dítěte. Zařízením lze mě-
řit refrakci (dioptrické vady), 
rohovkové reflexy a další fak-

Psychologové říkají, že je ži-
vot snazší, když se dokážeme 
radovat z maličkostí. V duchu 
této zásady jsem se zaradoval 
z nové úpravy parku na Tyr-
šově náměstí, kde kromě re-
dukce přerostlých tújí vznikl 

roztomilý záhon „lučního 
kvítí“. Zpočátku jsem kolem 
nového záhonu procházel se 
zjevnou skepsí, neb mi ne-
bylo jasné, co to tam roste 
místo běžného trávníku za 
plevel, který pracovníci TS 

tak poctivě kropí? V červenci 
se však vyloupl do krásy. Ten-
to pestrobarevný a současně 
prostý záhon byl příjemným 
osvěžením na duši a pěkně 
oživil jinak dosti strohou ze-
leň na tomto našem hlavním 

náměstí. Dovolím si doufat, 
že postupně dojde k prořezá-
ní i dalších přerostlých keřů 
a že po nutné probírce dřevin 
dojde také na nějakou zajíma-
vou dosadbu.  l

  Stanislav Boloňský

Dětské středisko má nový  
přístroj na vyšetření zraku dětí

Luční kvítí mě potěšilo

tory, nejpřínosnější je ale pro 
včasné odhalení tupozrakosti 
(amblyopie).

„Tupozrakost je poměrně 
častá vada zraku, kterou trpí 
dvě až čtyři procenta popula-
ce. Z různých příčin je při ní 
potlačen vjem z jednoho oka 
a mozek si zvykne zpracovávat 
obraz přednostně z oka dru-
hého,“ říká MUDr. Margita 
Poláková z dětského střediska 
Roztoky. Obraz z postižené-
ho oka je pak neostrý, schop-
nost vidět prostorově je po-
tlačena. „Charakteristické pro 
tuto vadu je, že ji umíme léčit 
pouze tehdy, pokud je odha-
lena ještě v době, kdy se zrak 
vyvíjí, nejpozději ve čtyřech 
až šesti letech věku. Pozdě-
ji se již prakticky léčit nedá,” 
dodává MUDr. Silvia Bajová 
z roztockého střediska. Oční 
vady jsou sledovány v rámci 
běžných preventivních prohlí-

dek, ne vždy se je ale zejména 
u malých dětí podaří zachytit. 
Přínosem nového přístroje je, 
že ke screeningovému vyšetře-
ní je třeba jen minimální spo-
lupráce dítěte, která v tomto 
věku může být problematická. 
Je-li vyšetřením možná vada 
zraku odhalena, dítě je odeslá-
no k dalšímu vyšetření a léčbě 
k očnímu lékaři. Výhodou je, 
že lze vyšetřovat i velmi malé 
děti. Pokud se podaří problém 
najít v raném věku, úspěšnost 
léčby samozřejmě roste.

Vyšetření je rychlé, bezbo-
lestné a jen minimálně závislé 
na spolupráci malého pacienta. 
Momentálně PlusoptiX jakožto 
poměrně nákladné zařízení pro-
vozuje jen několik desítek praco-
višť v České republice. V Rozto-
kách bude k dispozici od září pro 
pacienty roztockého střediska 
i jiných dětských ordinací.  l

 Dětské středisko Roztoky
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Důsledky katastrofálního sucha jsou však 
neméně dramatické, snad jen že nám su-
cho neodnese střechu nad hlavou..., i když 
pesimisté říkají, že příští globální válečný 
konflikt bude o vodní zdroje.
Záludností sucha je to, že přichází plíživě 
a neudeří naráz jako povodeň. Prostě pře-
stane pršet a udeří tropická vedra, jak jsme 
toho byli svědky v letošním létě. V době nej-
větších veder nepršelo v Roztokách 19 dní 
v řadě! Jestliže nejvyšší letošní teplota 39,8 °C 
i další rekordní teploty byly naměřeny v sou-
sední Řeži a nedalekých Dobřichovicích, lze 
považovat za jisté, že stejné vedro panovalo 
v první polovině srpna i v Roztokách. 

Sucho je hůře změřitelné než povodeň 
a vlastně se mu i hůře čelí. Žádným technic-
kým ani stavebním opatřením nezajistíte, 

aby začalo pršet, aby se ochladilo či aby tla-
kovou výši vystřídala tlaková níže. Že nepo-
ručíme větru a dešti, už dobře víme. Víme 
i to, jak vlastním přičiněním přirozené pří-
rodní podmínky zhoršujeme. Z hlediska 
hospodaření s vodou je nejhorší extenzivní 
rozšiřování zpevněných ploch v souvislosti 
s novou výstavbou. Dešťová voda po nich 
rychle steče, aniž by se vsákla do půdy, což 
zvyšuje i riziko lokální povodně.

Velké sucho (patrně tzv. padesátileté), 
které mnozí z nás nepamatují a jemuž udě-
laly rázný konec až třídenní deště, ničilo ve-
getaci a ohrozilo část úrody, zejména bram-
bor, kukuřice, cukrovky, vinné révy, okurek, 
chmele a dalších plodin. Voda ve Vltavě, 
připomínající spíše olej, pomalu plynula na 
úrovni 25 procent normálního stavu. Úby-

tek vody v Roztokách nebyl na první pohled 
tak markantní jako třeba na dolním toku 
Labe, kde byl naměřen nejnižší stav od roku 
1952, protože vltavská kaskáda udržuje mi-
nimální zůstatkový průtok vody řečištěm. 
Starý brod pod hradištěm Zámka ani tzv. 
hladové kameny v řečišti se neukázaly. Hla-
dina spodní vody klesá, půda, zcela zbave-
na přirozené vláhy do velké hloubky, někde 
připomínala spíše beton. Stromy shazovaly 
nejen sluncem spálené listí, ale i plody. Lou-
ky připomínaly spíše step. V lese vidíme ne-
zvyklý jev, že usychají mělčeji kořenící keře. 
Velké důsledky sucha jsou zřejmé například 
na vegetaci Sedleckých skal.

Letošní suché léto zřejmě nepřekoná 
dvě největší sucha 20. století v letech 1947 
a 1904, ale i tak je jevem výjimečným. 
Hydrologové varují, že budeme častěji čelit 
nejen povodním (to už jsme vzali na vědo-
mí), ale i důsledkům devastujícího sucha, 
neboť změna klimatu je patrně realitou.

Bude proto nutné nejen budovat proti-
povodňová opatření, ale vážně se zamýšlet 
i nad způsoby efektivnějšího zadržování 
vody v krajině a ve městě. Roztoky sice 
označujeme za zahradní město, ale je po-
třeba si přiznat, že naše zahrady prochá-
zejí v posledních letech velkou proměnou. 
Počet stromů na našich zahradách rychle 
klesá – v souvislosti s tím, jak se mění jejich 
charakter z užitkových na okrasné či rela-
xační. Místo rozložitých třešní (jejichž květ 
máme v městském znaku), ořešáků, hrušní 
a jabloní, poskytujících příjemný stín, vidí-
me na nově zakládaných zahradách nejvý-
še meruňku či malý ovocný zákrsek a pár 
ozdobných dřevin doplněných bazénem. 
To je trend, který celkovou situaci s vodou 
ještě zhoršuje. Intenzivnější péči vyžaduje 
i veřejná zeleň. Vypěstování nového strom-
ku na veřejném prostranství je dnes možná 
obtížnější, než bylo před dvaceti či třiceti 
lety. Zatímco tehdy ničilo stromy znečištěné 
ovzduší a nadměrné solení chodníků a ko-
munikací, dnes je problémem zejména ne-
dostatek vody. Paradoxně k tomu přispívá 
i velká nabídka výpěstků v zahradnických 
centrech, kde můžete zakoupit prakticky 
již „hotový“ stromek. Záludnost spočívá 
v tom, že čím dospělejší výpěstky se vysa-
zují (aby to brzy pěkně vypadalo), o to lepší 
podmínky k životu je sazenicím nutno vy-
tvořit, o to intenzivnější musí být zejména 
jejich zálivka v prvních třech letech – jinak 
strádají a uschnou. 

Co s tím můžeme udělat my, vlastní-
ci roztockých zahrad? Třeba zasadíme na 
podzim alespoň jeden nový strom. Zlepší-
me tím mikroklima na své zahradě a sou-
časně pomůžeme městu jako celku.  l

  Stanislav Boloňský

za největší přírodní katastrofu (v našich zeměpisných šířkách) 
považujeme celkem logicky povodně. kdo zažil pětisetletou 
gigapovodeň v roce 2002 i tu předloňskou padesátiletou, bude 
se mnou jistě souhlasit.

Padesátileté sucho

Oprava a omluva
v minulém dvojčísle 7/8 si zařádil šotek a přelstil i jazykovou korektorku s redaktorem 
dohromady.

v mém článku Roztoky před 30 lety aneb takoví jsme byli… jsem psal mimo jiné o miloslavu 
Pejřilovi, „duši“ loutkového divadélka kvítko, a v jednom případě jsem ho chybným kliknutím 
překřtil na miroslava, za což se čtenářům a zejména rodině Pejřilově omlouvám.

kromě klasických překlepů byla druhá chyba neméně nepříjemná, když v článku zapomenuté 
výročí jsem ohromil veřejnost objevem rotundy levohradeckého typu, přičemž mělo jít samo-
zřejmě o rotundu typu velkomoravského.

omlouvám se za tuto poplašnou zprávu a budu se snažit, abych byl pozornější.

 stanislav Boloňský

vyschlá půda nedaleko klecan, srpen 2015
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Milí spoluobčané, 

 

dovoluji si Vás pozvat na veřejnou prezentaci 

Územní studie Roztoky - Dubečnice, 
která se uskuteční  

ve čtvrtek 17. září 2015 od 18.00 hodin 

ve velké sborovně Základní školy Roztoky, 
Školní nám. 470, Roztoky. 

 
Veřejné prezentace se kromě představitelů 

města zúčastní i autoři studie  
z architektonické kanceláře DGGG  

Ing. arch. I. Gogolák a Ing. arch. L. Grasse. 

 
Na setkání s Vámi se těší 

    
                Jan Jakob, starosta 

19zÁŘí 2015
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Mezi technologiemi, které Eaton ve spolu-
práci se studenty ČVUT postupně zkou-
má a vyvíjí, byly již od počátku například 
speciální elektronické brýle, které uživateli 
promítnou informace o elektrickém napětí 
nebo teplotě ve výrobním stroji.  Součástí 
plánů je i chytrý systém, který uvnitř domu 
řídí topení, klimatizaci či osvětlení podle 
toho, jak to jeho obyvatelé potřebují.  V 
současné době pracuje v Inovačním centru 

okolo 75 zaměstnanců. Do budoucnosti se 
plánuje jejich navýšení až na 300.
Vzhledem k obsazenosti jsou nyní v Parku 
vědy volné už jen některé prostory v horní 
části budovy, které jsou vhodné například 
pro softwarový a hardwarový vývoj, vývoj 
elektroniky a mikroelektroniky či automa-
tizace a optimalizace procesů. 

Investiční výstavba vědeckotechnického 
parku v Roztokách byla dotována částkou 

přesahující 155 milionů korun z Operač-
ního programu Podnikání a inovace – 
program Prosperita, který je financovaný 
ze strukturálních fondů EU a ze státního 
rozpočtu ČR. Celkové investiční náklady 
činily 327,7 milionu korun.

Cílem Parku vědy je vytvořit příznivé 
prostředí pro inovační firmy a poskytovat 
jim služby a prostory umožňující spolupráci 
mezi vysokými školami či výzkumnými or-
ganizacemi a podnikatelskou sférou. Park 
vědy navazuje na již vybudovaný Vědecko-
technický park, který je v jeho těsné blíz-
kosti. Je koncipován jako víceoborový areál, 
složený z kanceláří a výzkumných pracovišť, 
laboratoří v oblasti lehkého průmyslu.  l

  Radek Polák

Park vědy Roztoky, který poskytuje více než 4 tisíce m2 ploch 
vědeckých pracovišť, ukončil koncem srpna zkušební provoz  
a vstoupil do plného fungování. v investici za téměř 330 mili-
onů korun si po otevření, jež proběhlo vloni v říjnu, větší část 
prostor pronajal americký průmyslový gigant Eaton.

Park vědy Roztoky vstoupil do plného provozu

Letošní léto kosila smrtka ve velkém... Dne 
17. srpna zemřel v požehnaném věku 89 let 
pan Ing. Jiří Machalický, CSc., povoláním 
strojař, ale také aktivní sportovec a zejmé-
na nadšený muzikant.

Pana Machalického jsem znal dlouhá 
léta především jako houslistu Komorního 
orchestru Dvořákova kraje a též jako skvě-
lého a skromného člověka.

Ing. Jiří Machalický přednášel na katedře 
fyziky ČVUT v Praze a běžně jsme ho oslo-
vovali „pane docente“, ačkoli mu bylo ofici-
ální jmenování do této pedagogické funkce 
(po splnění všech předepsaných podmínek) 
z politických důvodů odepřeno. Po odchodu 
do důchodu se věnoval organizaci celostát-
ního kola matematicko-fyzikální olympiády.

Byl průkopníkem badmintonu v Če-
chách, hrával s Roztockými krajskou sou-
těž. Kromě toho hrál rekreačně tenis, byl 
jedním ze zakladatelů tenisového oddílu 

TJ Slovan Roztoky a jeho dlouholetým 
předsedou. To s sebou přinášelo i nepsa-
nou povinnost podílet se na vybudování 
tenisových kurtů v Máchově ulici...

Jeho hlavní životní vášní však byla váž-
ná hudba. V roce 1965 byl zakládajícím 

členem Roztockého zámeckého orchestru 
a od roku 1978 koncertoval s Komorním 
orchestrem Dvořákova kraje. Jeho zápal 
pro hudbu byl obdivuhodný do pozdní-
ho věku. Aktivně hrál do svých 85 (!) let 
a v době, kdy už nemohl pro stáří aktivně 
účinkovat, alespoň dojížděl na zkoušky or-
chestru do Kralup.

Život se s panem Machalickým nijak ne-
mazlil. Za války byl totálně nasazen v Říši, 
později mu byla odepřena habilitace, těžkou 
ranou pro něj byla ztráta syna v roce 1999 
a manželky v roce následujícím. Žil pak 
řadu lét sám, nikoli však osamocen, v dom-
ku Na Vrškách. Až v závěru života přesídlil 
do domu s pečovatelskou službou. Když už 
ho neduhy stáří sužovaly, rodina mu byla 
velkou oporou.

Na pana Jiřího Machalického budu rád 
a s vděčností vzpomínat.  l

  Stanislav Boloňský

Zemřel nadšený muzikant

InzERCE

K 85. narozeninám gratulují  

panu učiteli Václavu Majerovi  
jeho roztočtí žáci, kolegové a přátelé. 
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naBíDka ŠkolÁm: 

Novinka: 
LÉTO V ROZTOCKÝCH VILÁCH – za-
žijte expozici Život v letovisku aneb Jak se 
jezdilo do Roztok na letní byt jinak, s pra-
covními listy věnovanými pražským „luf-
ťákům“. Komentovaná prohlídka s příplat-
kem 10 Kč. Vždy jen ve čtvrtek!
BARVÍŘSKÉ DÍLNY – barvení přírod-
ních materiálů přírodními barvivy. Výsled-
kem se stane barevný vzorník z příze nebo 
třeba hedvábný šátek. Náročnost upravíme 
věku a požadavkům účastníků. 
Základní cena 50 Kč + cena materiálu. 
Nutné objednat předem – objednávky na 
tel. 233 029 042, 
e-mail: propagace@muzeum-roztoky.cz. 

stÁlÉ EXPozICE:

Jak bydlel a úřadoval pan správce 
/ Vrchnostenská 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 pozná-
me životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 
19. století, a to včetně prezentované dobo-
vé módy.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934) 
– JIŽ OTEVŘEN!
 Stálá expozice malířky, grafičky, knižní vý-
tvarnice a organizátorky kulturního života. 
Přijďte si prohlédnout po povodni zre-
konstruovaný interiér. Vstup do Ateliéru 
(měsíce duben–říjen) na časové vstupen-
ky, rezervace na tel. 233 029 060 nebo na 
e-mailu pokladna@muzeum-roztoky.cz, 
max. počet osob ve skupině je 7. 
Vstupné 30 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč 
pro dospělé; rodinné vstupné 130 Kč (2 do-
spělí + max. 4 děti)

vÝstavY:

Prodlouženo do 30. 11.!: 
Dobřichovické vily – pozoruhodná sídla 
pražské honorace. 
Každá metropole měla ve svém okolí sa-
telitní obce s víkendovými a letními rezi-
dencemi úspěšných. Vedle Roztok to byly 
i Dobřichovice. … Malá výstavní síň

do 31. 10.: 
XXII. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA 
– Svou tvorbu letos představuje 24 tvůrců 
ve více než 100 uměleckých kouscích. Ve 
venkovní expozici na vás čeká Julie – spros-
tá holka, Bědující píďalkové, Sušené tresky 
či Trychtýř s  ručičkami a řada dalších děl 
z tuzemska i zahraničí. … Areál muzea

do 28. 10. – v pondělí otevřeno!: 
ČESKÝ PLAKÁT… 
Přehlídka tvorby představuje nejrůz-
nější výtvarné styly od přelomu 19. 
a 20. století do 80. let 20. století v pla-
kátech s obchodní reklamou, filmovou 
propagací a politickou propagandou…  
Velká výstavní síň / Galerie

PŘIPRavUJEmE:

Od 15. 10.: PŘÍBĚHY ČESKÉ PŘÍRODY 
Výstava fotografií zachycujících zajímavé 
příběhy... 
17. 10.: MEZINÁRODNÍ DEN
ARCHEOLOGIE 
Od 23. 10.: PELLÉ – BRAUNEROVÁ, 
zkřížené osudy mezi Čechami a Francií / 
PELLÉ-BRAUNER destins croisés entre la 
Bohême et la France  l

Více informací na www.muzeum-roztoky.cz
  Marcela Uhlíková
 středočeské muzeum  
 v Roztokách u Prahy, p. o.

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY 
ROZTOKy, ZáMEK 1, TEL. 233 029 011, E-MAIL: MUZEUM@MUZEUM-ROZTOKy.CZ, 
OTEVřENO: ST–NE 10–18 HOD. V NáVŠTěVNí DOBě JE OTEVřENA KAVáRNIčKA „PRO VáS“. 
KNIHOVNA MUZEA OTEVřENA: ST 8–12 A 12.30–16.30 HOD.
VSTUPNé: VýSTAVy – ZáKLADNí 50 Kč, SNíŽENé 30 Kč; ZáMEK – ZáKLADNí 50 Kč, SNíŽENé 30 Kč.

…Když Jarmila (Pellé, roz. Braunerová) jela za 
manželem na konferenci do Lausanne, vystou-
pila z vlaku, aby si dala šálek kávy v nádražní 
restauraci. Měla u sebe jen peněženku. Když 
se vrátila na nástupiště, vlak byl pryč. Po ně-
kolika hodinách nastoupila do dalšího vlaku 
a bez klobouku, zavazadel i bez deštníku (lilo 
jako z konve) dorazila do konferenčního palá-
ce. Služba ji zdvořile vykázala, neboť nemohla 
předložit žádný osobní průkaz. Co je to za mla-
dou ženu, rozcuchanou a neupravenou, která 
tvrdí, že je ženou generála Pellého? Trvá na tom, 
že je Češka. „Dokažte to,“ žádal vrátný. Jak má 
podstoupit tuto zkoušku? Jednoduše! Zazpívá  
árii ze Smetanovy Prodané nevěsty, česky 
a v  dešti… Přilákán nečekanou produkcí do-
svědčil generál Pellé bez obtíží identitu své 
manželky. Dokonce se mu podařilo získat na-
zpět zavazadla i deštník…
(Ze vzpomínek Maryšky Sandiford Pellé)

O čem výstava bude a co přinese?
Francouzský generál, diplomat a česká 
umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osob-
nosti, které spojuje podobný původ, kulti-
vovaný intelekt a rozhled, široké spektrum 
zájmů, ryzí vlastenectví a oddanost idejím. 

Jejich cesty se ubírají ke stejným cílům, kří-
ží se – aniž to tuší, aby se na sklonku živo-
ta setkaly... Porovná rodinné zázemí obou 
hlavních protagonistů, původ, vzdělání, 
názor na svět a kariéru. Pokusí se zachytit 
odraz oboustranného obdivu: k osobnosti, 
k zemi toho druhého. Grafologický rozbor 
rozšifruje charakteristiku obou ústředních 
postav a prostřednictvím dochovaných 
dokumentů poodhalí zrod milostného 
vzplanutí generála Pellého k Járince, neteři  
Z. Braunerové. 
Autorky výstavy: 
Marcela Šášinková, historička a kurátorka 
historických sbírek Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy, p. o.
Isabelle Monzini (Sandiford-Pellé), au-
torka edičních titulů věnovaných M. Pellé-
mu (majitelka rodinné pozůstalosti Pellé-
ových)
Výstava v  Galerii/Kabinetu Středočes-
kého muzea v  Roztokách u Prahy začne  
23. října 2015.  l

  Marcela Uhlíková
 středočeské muzeum  
 v Roztokách u Prahy, p. o.

JIŽ BRZy: 

Pellé – Braunerová, zkřížené osudy mezi Čechami a Francií  
Pellé - Brauner, destins croisés entre la Bohe^me et la France 

Foto z roku 1923: maurice a Jarmila Pelléovi  
na konferenci v lausanne
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Mlsné jazýčky jistě zaujme široký 
výběr dobrot, které bude možné 
na letošním festivalu ochutnat. 
Občerstvení bude klasické i ve-
ganské, slané i sladké, jako na-
příklad koláčky a muffiny.
Návštěvníci nebudou ochuze-
ni ani o oblíbenou kávovarnu 
s nabídkou kvalitní kávy a pro 
žíznivé bude připraveno též 
pivo, víno, burčák, medovina 
a domácí limonády.
Pro zvídavé zde budou ukázky 
tkalcovského a kovářského ře-
mesla a také kamenická dílna, 
kde si budete moci práci ka-
meníka sami vyzkoušet. Chy-
bět nebude ani výtvarná dílna 
a střelnice.

V  programu se představí na-
příklad oblíbené divadlo Ani-
ma Candida či stálice této akce 
taneční skupina Seamróg. Vy-
stoupí také taneční skupina 
roztocké ZUŠ a divadlo Kejklíř 
se známou pohádkou Hrnečku, 
vař. Bavit vás budou i kejklíři 
ze skupiny Agripa a další.
Hudební nadšence nalákáme 
hlavně na skupinu S.Q.O.S.T. 
Tito výborní hudebníci vás za-
ujmou muzikou 60. a 70. let, 
ale nebrání se ani novějším vli-
vům. l

Těšíme se na vás 19. září 
od 10.00 v parku na Tyršově 
náměstí. 
  Tereza Hejná

v sobotu 19. září se tyršovo náměstí rozezní desátým 
ročníkem řemeslných trhů. ty vás ani letos neochudí 
o pestrou nabídku nejrůznějších tradičních i netradič-
ních řemesel. najdete zde hotovou záplavu rukodělných 
výrobků z rozličných materiálů – hedvábné šátky, voňavá 
mýdla, ještě voňavější polštářky s levandulí, zdobené per-
níčky, šperky, ošatky a košíky, výrobky řezbářů a brašná-
řů, originální oblečení, keramiku všeho druhu, Honza volf 
opět přiveze své originální kalendáře a zápisníky. Prostě 
všechno možné i nemožné, krásné i praktické.

Festero 2015

InzERCE

In
zER

CE
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BElEtRIE
Hartl, P.: Malý pražský eroti-
kon (Román je díky autoro-
vu nekonformnímu nadhledu 
a smyslu pro humor určený 
i těm, kteří bývají ke knížkám 
o lásce zpravidla nedůvěřiví.) 
Kettu, K.: Porodní bába
Rushdie, S.: Satanské verše (Nový 
překlad světoznámého románu)

DEtEktIvkY

De la Motte, A.: MemoRandom
Nesbö, J.: Krev na sněhu
Preston, R.: Případ Kobra

HIstoRICkÉ RomÁnY

Bauer, J.: Vražedná mše (Histo-
rická detektivka odehrávající se 
během Kutnohorského sněmu)
Vondruška, V.: Zločin na Bez-
dězu (Historická detektivka 
nejpůjčovanějšího autora)

Whitton, H.: Poslední Lucem-
burk (Život Ladislava Pohrobka)

PRo DětI a mlÁDEŽ

Donaldson, J.: Gruffalo
Johnson, R.: Julinka a její zví-
řátka. (Tři knihy o malé „zvě-
rolékařce“)
Harris, Ch.: Pravá krev (13.): 
Navždy mrtví

naUčnÁ 

Navara, L.: Na útěku (Josef 
Bryks, válečný letec RAF a no-
sitel Řádu Britského impéria, se 
proslavil odvážnými a riskant-
ními útěky z německého zajetí.) 
Sandler, M.: Bosé běhání (Proč 
a jak běhat bos?)  l

Více informací na webových 
stránkách knihovny. 
 za městskou knihovnu 
 Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje

Vážení spoluobčané, ráda bych 
vás jménem Veroniky Souralo-
vé pozvala na aktuální výstavu, 
která probíhá ve velmi omeze-
ném termínu 3. 9. – 3. 10. 2015.  
V  galerii Academic vysta-
vuje celosvětově uznávaný  
fotograf divoké přírody Petr 
Bambousek (www.sulasula.com) 
nádherné fotografie ze série Pří-
rodní krásy ostrova Borneo.  
Těšíme se na shledání při besedě 
s autorem, která proběhne 24. 9. 
od 19.00 hod. v  galerii Acade-
mic. Tematicky budeme serví-
rovat i cvrčky a červy. Předpo-
kládáme, že účast bude veliká 
a kapacita omezená. Registrovat 
se můžete e-mailem na adrese  
kazdova@academic.cz, a to nej-
později do 16. 9. 2015.

Zimní provoz bowlingu byl 
zahájen 3. 9. s otevírací dobou 
čtvrtek–sobota 17.00–24.00, 
neděle 14.00–22.00. Pro skupi-
ny nad 8 osob, při minimální 
konzumaci 1000 Kč/hodina, 
s rezervací týden dopředu, ote-

vřeme téměř kdykoli. Dle zpět-
né vazby vás, návštěvníků, jsme 
upravili hodinovou sazbu, a to 
na 200 Kč do 18.00 a 250 Kč od 
18.00.

První podzimní den startuje-
me s novým večerním jídel-
ním lístkem. Opět vycházíme 
z  přání strávníků a vyplně-
ných dotazníků spokojenosti. 
Těšit se můžete na návrat tolik 
oblíbených bestsellerů a čes-
kých klasik.

Od října zasedne v ředitelském 
křesle pan Ivo Havránek, který 
má velmi bohaté zkušenosti 
z hotelového prostředí. Nahra-
dí pana Jana Patrmana, který se 
chystá stát penzistou na plný 
úvazek.
Jinak intenzivně pracujeme na 
přípravě vánočního takeaway. 
Budete moci objednávat již od 
října.  l 
Na návštěvu se těší  
  Petra Kazdová 
 operations & sales manager

Podzim v Academicu

nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny během měsíců července a srpna 2015. 
více informací v katalogu knihovny knihovna.roztoky.cz

Máte doma nepotřebné věci?
Sháníte něco s duší a příběhem? 
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit! 

·· nezbytné i zbytné věci · umění ·· 
····· řemesla · dětské výrobky ····· 
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy 
KDY: sobota   3.10. 2015  od 9  h  do 15  h 
Počet prodejních míst omezen      rezervace nutná 

www.blesak-roztoky.cz        777 852 195

pro radost vám zahraje výtečná kapela Appendixie

Bleší trh se koná pod záštitou města Roztoky

 a s podporou Sdružení Roztoč

• ••
•

••••••••••••••••••••••••••
12. bleší trh v roztokách

Máte doma nepotřebné věci?
Sháníte něco s duší a příběhem? 
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit! 

·· nezbytné i zbytné věci · umění ·· 
····· řemesla · dětské výrobky ····· 
· občerstvení · aktivity pro děti ·

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy 
KDY: sobota   3.10. 2015  od 9  h  do 15  h 
Počet prodejních míst omezen      rezervace nutná 

www.blesak-roztoky.cz        777 852 195

pro radost vám zahraje výtečná kapela Appendixie

Bleší trh se koná pod záštitou města Roztoky

 a s podporou Sdružení Roztoč

• ••
•

••••••••••••••••••••••••••
12. bleší trh v roztokách

12. 9. 
Slavnosti pravého a levého břehu – i knihovna 
bude mít své zastoupení na našem břehu.

15. 9. 
Smích – lekce smíchu pomáhá zbavit se stresu 
a nabít se energií  
(přihlášení na spacek@roztoky.cz)

17. 9. 
Seminář na téma:  
Co je opravdu Time management  
– lenka Švecová, od 10.00 do 12.00 hod. 

22. 9. 
Houby v okolí Roztok – Karel Tejkal  
– přednáška roztockého mykologa o tom,  
co lze najít v našem okolí.

22. 10. 

Mentoring projektu Empowering women 
– téma osobní prezentace a vystupování – 
venda vaníčková,  
od 18.00 do 20.00 hod. 

PROgRAM NA Září

PROgRAM NA říJEN: PřIPRAVUJEME

In
zER

CE
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MĚSTO
ROZTOKY

Zveme vás na seminář

Co je opravdu Time management

Přednášející: Lenka Švecová

17. 9. 2015,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

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

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

Vstup zdarma

Jak si poradit s nedostatkem času, když den má jen 24 hodin.

Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MĚSTO
ROZTOKY

Zveme vás na seminář

Co je opravdu Time management

Přednášející: Lenka Švecová

17. 9. 2015,  od 10 do 12.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

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

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

Vstup zdarma

Jak si poradit s nedostatkem času, když den má jen 24 hodin.

17. 9. 2015, od 10 do 12.00 hod.

Co je opravdu Time management
Jak si poradit s nedostatkem času, když den má jen 24 hodin.

Vstup zdarma Přednášející: Lenka Švecová

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

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

Spolupracujeme s:

20. 6. – 31. 10. Letní keramická plastika – mezinárodní výstava výtvarných děl. středočeské muzeum, Roztoky

9. 7. – 1. 11. Český plakát – přehlídka plakátové tvorby ze sbírky agentury Provás. středočeské muzeum, Roztoky 

Pá 11. 9. Divadlo – Travesti show. 
od: 20.00 hod. občerstvení U Šraněk, Plavidlo

so 12. 9. Hanspaulský rock – koncert.  
od: 20.00 hod. občerstvení U Šraněk, Plavidlo

so 12. 9. Slavnosti pravého a levého břehu – tradiční festival u vltavy. Po celý den  
je připraven kulturně-sportovní program pro všechny věkové skupiny. Přívoz Roztoky, klecany

čt 17. 9. Co je opravdu Time management – seminář. vstup zdarma. 
od: 10.00 do 12.00 hod. městská knihovna, Roztoky

so 19. 9. Festero – roztocké řemeslnické trhy. zahraje divadlo anima Candida,  
zatančí skupina roztocké zUŠ, kejklíři agripa a další.  
od: 10.00 hod.

Park tyršovo náměstí, Roztoky

so 19. 9. Typáci – koncert.  
od: 20.00 hod. občerstvení U Šraněk, Plavidlo

Út 22. 9. Mezinárodní sborový koncert – účinkují sheldon singers,  
komorní smíšený pěvecký sbor Rosa.  
od: 18.00 hod.

zámek Roztoky

ne 27. 9. O slepičce – spolek roztockých loutkářů kvítko. 
od: 15.00 hod. tJ sokol, tyršovo nám.

so 3. 10. Roztocký bleší trh – rezervace prodejních míst předem nutná,  
více info na www.blesak-roztoky.cz  
od: 9.00 do 15.00 hod.

Park tyršovo náměstí, Roztoky

ne 11. 10. Tři medvědi a drzá Máša – loutky bez hranic. Divadelní představení.  
od: 15.00 hod. tJ sokol, tyršovo nám.

ne 18. 10. Jak se Honza učil čarovat – pohádkové představení.
od: 15.00 hod. Hotel academic

ne 18. 10. J. Cocteau – Lidský hlas – slavné divadelní představení.
od: 19.30 hod. Hotel academic

so 31. 10. Láska je konec i začátek – autorský pořad v. a J. Drdových.
od: 19.00 hod. Hotel academic

KULTURNí KALENDáRIUM – Září

InzERCE
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A nyní podle podkladů zpracovaných ve-
dením školy nabízím stručný přehled toho, 
co se podařilo v obou budovách školy rea-
lizovat a co budete moci obdivovat na dni 
otevřených dveří, který bude jako vždy 
v polovině prosince.

Budova na Školním náměstí: Proběhla 
zde výměna oken na fasádě do zahrady, 
oprava střechy, výměna podlahy ve třech 
učebnách, malování chodeb a tříd, dovy-
bavení všech učeben učitelskými PC, vy-
budování nájezdové rampy pro vozíčkáře, 
rozšíření okénka odběru použitého nádo-
bí ve školní jídelně a přidání odvětrávání 
a výměna vodovodního řadu pod jídelnou. 
V  tělocvičně pak přibyla penetrace stěn, 
ochranná síť na strop, tlumicí prvky na stě-
ny. Poslední úpravy finišují na nově vybu-
dovaném multifunkčním venkovním hřišti 
na basketbal, volejbal, fotbal atd. 

Budova v Zaorálkově ulici: I zde proběh-
la výměna oken v šatnách a penetrace pro-
ti plísním, malování chodeb a tříd, přibyla 
jedna interaktivní tabule, došlo k rekon-
strukci rozvodu elektrické sítě v  přízemí 
a školní jídelna dostala nový plynový kotel 
na polévky. V obou budovách se zasíťovaly 
všechny učebny na školní server.

Informace o škole můžete získat také na 
našich webových stránkách, které se v prů-
běhu září budou aktualizovat. Za vedení 
školy a všechny pedagogické pracovníky 
přeje hodně zdaru v novém školním roce 
všem našim školákům 
  Věra Zelenková

Sebeobrana – FAST DEFENSE  
s panem Ing. J. Kolcunem 
a jeho týmem
V  květnu u nás na škole již druhým ro-
kem žáci dalších tříd procházeli kurzem 
sebeobrany s  panem Ing. J. Kolcunem 
a jeho zkušeným týmem. Na druhém stup-
ni byl tento kurz upraven pro starší žáky. 
V  místnosti školního parlamentu, která 
je dostatečně velká a vzdušná, se naši žáci 

seznamovali s tím, jak se bránit agresoro-
vi ve škole i mimo ni. Po úvodním slovu 
se všichni připravili na praktické ukázky, 
které si všichni žáci vyzkoušeli pod ve-
dením zkušeného týmu. Třídy se střídaly 
a všechny ohlasy byly stejné – je to skvělé. 
S  tímto názorem se ztotožňovali i všichni 
zúčastnění pedagogové. V  dnešní době si 
myslím, že je zapotřebí se ve školách věno-
vat sebeobraně. Program FAST DEFENSE 
tuto problematiku řeší, celý tým jde do jed-
notlivých akcí s  maximálním nasazením. 
Na příští školní rok jsme se domluvili s pa-
nem Ing. Kolcunem na ukázce pro rodiče, 
kteří budou mít zájem se s programem se-
beobrany blíže seznámit.
  Michaela černá 

Letní tábor kroužku Putování
Náš letní tábor provázelo více než letní 
počasí. Předpověď počasí hlásila po celý 
týden nebe bez mraků a teplo téměř jako 
na rovníku. První den Putování po sto-
pách našich předků jsme prozkoumávali 
archeologické vykopávky z Levého Hrad-
ce a navštívili jsme starodávnou Budeč. 
Zaujala nás výška rotundy i kazatelna ve 
tvaru kalicha. V úterý nás čekal výlet na 
Říp. Šplhali jsme cestičkou z  Vražkova, 
cestu nám zpříjemňoval stín stromů a vítr 
na vrcholu kopce. Prohlédli jsme si rotun-
du sv. Jiří a zahráli si dračí hru. Cestou 
dolů jsme sbírali kameny, hledali vzácné 
druhy včel a jiného hmyzu, hráli další hry 
a bloudili Krabčicemi (hledali jsme auto-
busovou zastávku a trochu stínu). Ve stře-
du jsme se vydali na Vyšehrad k rotundě 
sv. Martina. Třetí rotunda, kterou jsme již 
tento týden viděli, se lišila svou malou lu-
cernou na střeše. V největším horku jsme 
zalezli do podzemních kasemat a do Gor-
lice, odpoledne jsme hráli hru o Horymí-
rovi a hru o kupecké osadě, prozkoumá-
vali Slavín a krásnou baziliku. Ve čtvrtek 
nás čekala výroba vlastního másla, mlé-
ka a medu a také výlet do Máslovic a do 
včelařského ústavu v Dole. Mohli jsme si 
vyzkoušet, jaké to je, ušlehat si smetanu, 

držet v ruce rámek plný včel, hledali jsme 
včelí královnu a ochočili si trubce, kteří 
nám lezli po rukách, a zaháněli jsme (stá-
le) všudypřítomné vosy. U přívozu se pak 
strhla vodní bitva o tři kbelíky vody, kte-
rá však byla velice příjemná, protože rtuť 
teploměru stále stoupala výš a výš. V pá-
tek jsme zamířili za Ctiradem a Šárkou, 
jak jinak než do Divoké Šárky. Procházeli 
jsme chráněným územím od Lysolají po 
vyhlídkách až po koupaliště, kde jsme 
strávili zbytek odpoledne. Čekal nás ná-
vrat do Roztok, oheň a nocování ve škole. 
Ráno se nám moc nechtělo ze spacáků, ale 
kupci přiváželi časně své zboží a bylo tře-
ba upravit trh, kde se za groše dalo nakou-
pit mnoho zajímavých věcí. Před obědem 
jsme mezi námi přivítali rodiče a kamará-
dy na společné promítání fotek z  celého 
tábora a pak následovalo rozloučení. Ško-
la se už blíží a s  ní další výlety v  novém 
školním roce. 
 Poutníci z kroužku Putování

Projekt Kvalitně učit
Naše škola obdržela 937 984 korun na re-
alizaci projektu Kvalitně učit v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost – výzva č. 56.

Během prázdnin realizační tým připravil 
výběrová řízení na jazykový pobyt učitelů 
ve Velké Británii, stínování našich pedago-
gů v zahraniční škole v Chorvatsku, Ang-
lii a Rakousku včetně jazykového pobytu 
pro 42 žáků v Anglii a Rakousku. V  sou-
časné době ukončují 14denní jazykový 
kurz v  Brightonu dvě učitelky 1. stupně. 
Koncem září je připraveno k  vycestování 
27 žáků na jazykově-vzdělávací pobyt do 
Worthingu v  Anglii a 15 žáků do Vídně 
v Rakousku. Vybráno a nakoupeno je i 300 
knih do „čtenářských dílen“, které budou 
realizovány žáky 1. a 2. stupně během září 
až prosince 2015.

vážení rodiče,
a je to tu zas – nový školní rok! Dva měsíce prázdnin uběhly neuvěřitel-
ným tempem a my jsme tu opět s informacemi o dění na naší škole. a není 
toho málo, co se v průběhu prázdnin změnilo, přibylo či se teď koncem 
srpna právě dokončuje. zatím se sice teprve rozjíždíme, ale věřte, že na 
nové změny se mohou těšit nejen žáci, učitelé, strávníci či roztočtí spor-
tovci, ale samozřejmě i vy. Dětí přibývá, a tedy i nových pedagogů, takže 
kromě nových tváří učitelů můžeme letos našim žákům nabídnout krásně 
vybavené třídy a na tento školní rok opět bohatou nabídku aktivit.  
Celá škola je perfektně připravena, tak věřím, že se i našim prvňáčkům 
bude u nás líbit.

Školní okénko
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

letní tábor
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Již několikátý rok přes léto neleníme, ale 
pořádáme několik příměstských tábo-
rů (a jeden klasický). Letos byly tábo-
ry už čtyři. A protože jeden z  nich ještě 
v  čase uzávěrky nebyl u konce, přečíst si  
můžete o třech z nich.

Šest dní s cirkusem
(TáBOR ŽONgLéRSKý)

Poslední týden v červenci proběhl největ-
ší žonglérský workshop, jaký kdy Roztoky 
u Prahy zatím viděly. Celkem náš tábor na-
vštívilo dvacet lidí, dvě berle a jedna zlome-
ná noha. Všech čtrnáct žonglérských nadějí 

okusilo mnoho disciplín cirkusového světa. 
Žonglováním a párovou akrobacií počínaje 
a stojkami na rukou a hrazdami konče. Závě-
rem našeho týdenního snažení bylo předsta-
vení na téma Stopařův průvodce po galaxii, 
které mělo nečekaný úspěch. Tábor nám sice 
skončil, ale kdo ví, příští rok zas?
  Jakub Mirovský

Prázdniny na stepi
(TáBOR PříRODOVěDNě-VýTVARNý)

Táborek byl úžasný a myslím si, že si ho uži-
li i všichni vedoucí. Já jsem si ho teda užila. 
Během tábora jsem byla zabavená na každou 

vteřinu, zkrátka jsem se ani chvíli nenudila. 
Doufám, že tábor bude i příští rok. Určitě 
bych si ho nenechala ujít. Udělat tenhle tá-
bor byl dobrý nápad a příběh byl úžasný. Už 
k tomu nemám co říct, bylo to prostě super.
  Helenka Frydrychová

Holky si tábor moc užily, domů chodily spo-
kojené, plné zážitků a Maruška už teď spon-
tánně mluví o příštím roce. Jestli mohu soudit 
dle slov našich dcer, tak byl program velmi 
pestrý, užily si hry i setkání se zajímavými 
lidmi. Mě osobně velmi bavila závěrečná ver-
nisáž, kdy jsem objevil místa, o kterých jsem 
neměl ani ponětí. Rád budu lobbovat za koná-
ní obdobného tábora i příští rok...
  Petr Hošek

Akce se konala v  rámci projektu Obnova 
dlouhodobě neudržovaných biologicky cen-
ných mokřadních biotopů a vřesovišť, který 
realizuje Beleco a sdružení Roztoč. Více in-
formací o projektu najdete na www.roztoc.cz,  
www.beleco.cz. Podpořeno grantem z Islan-
du, Lichtenštejnska a Norska v  rámci EHP 
fondů.www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Prázdniny s hudbou
(TáBOR HUDEBNí ZáMECKý)

První srpnový týden proběhl v roztockém 
zámečku a okolním parku hudební pří-

Volby zástupců rodičů a pedagogického 
sboru organizuje základní škola, zástupce 
města bude volit zastupitelstvo.
Pravomoci školské rady vymezuje § 168 
školského zákona, který stanoví, že školská 
rada při základní škole:
a)  vyjadřuje se k návrhům školních vzdě-

lávacích programů a k jejich následné-
mu uskutečňování,

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení vý-
sledků vzdělávání žáků,

e)  podílí se na zpracování koncepčních zá-
měrů rozvoje školy,

f)  projednává návrh rozpočtu školy na 
další rok a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření,

g)  projednává inspekční zprávy České 
školní inspekce,

h)  podává podněty a oznámení řediteli 
školy, zřizovateli, orgánům vykonáva-

jícím státní správu ve školství a dalším 
orgánům státní správy,

i)  podává návrh na odvolání ředitele,
j)  podává návrh na vyhlášení konkurzu na 

ředitele školy.
Školská rada tedy není nadána žádnou 

výkonnou pravomocí, přesto však může 
chod školy významně ovlivňovat. 

Rodiče žáků základní školy budou o or-
ganizačních otázkách volby svých zástup-
ců informováni vedením školy. Vlastní 
volby by měly proběhnout pravděpodobně 
v prosinci tohoto roku.  l

  Jaroslav Drda

Vzpomínky na léto ve sdružení Roztoč

na konci tohoto roku vyprší tříleté funkční období školské rady při roztoc-
ké základní škole a budou vypsány volby nových členů. v roztocké školské 
radě je po třech zástupcích města, rodičů a pedagogického kolektivu.

Končí funkční období školské rady

Rozvoj dovedností 
ZŠ Roztoky předložila žádost o finanční pod-
poru v rámci Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost – výzva č. 57. 

Žádáme o finanční prostředky na Rozvoj 
technických dovedností žáků na druhém 
stupni základní školy. Jedná se o aktivitu za-
měřenou na rozvoj technických dovedností 
žáků ZŠ, včetně dovybavení školní dílny pro 
potřeby výuky ve vzdělávací oblasti Svět práce.

Pouze jeden učitel 2. stupně se zapojí do 
rozvoje ústních komunikačních dovedností 
v anglickém jazyce formou blended learnin-
gu. Cílem této aktivity je podpora rozvoje 
individuálních ústních komunikačních do-
vedností učitelů v oblasti anglického jazyka 
na základních školách formou řízené, kom-
binované a individualizované výuky, tj. po-
slech – mluvení – čtení – psaní. Naopak 60 
žáků 2. stupně máme zájem zapojit do roz-

voje individuálních ústních komunikačních 
dovedností v anglickém a německém jazyce 
také formou blended learningu. Tato metoda 
je velmi vhodná pro žáky s poruchami učení, 
ale nejen pro ně. Celkové náklady na projekt 
Dovednosti jsou 360 236 korun. Projekt bude 
realizován v období září až prosinec 2015.  l

  Marie Bartulíková
 věcný manažer
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Začínám dnes citátem, neboť se mi zdá, že se 
sem hodí. Prázdniny jsou minulostí a naše 
studenty čeká další rok vzdělávání, budou 
mít plné ruce práce, ale jak jsem je mohla 
poznat, jistě to zvládnou. Bez dlouhých řečí  
se pojďme podívat, co nás všechny čeká v nad-
cházejícím čase.

Opakování – matka moudrosti
Přesně v  duchu přísloví shrnuji pár in-
formací: od září začíná pedagogicko-psy-
chologická poradna Lexik pracovat jako 
samostatné školské zařízení s  jednodušší 
administrativou. Všechna naše vyšetření 
mají stejnou platnost jako vyšetření ve státní 
PPP a certifikovaná potvrzení, která bude-
te pro vaše děti potřebovat, jsou v  souladu 
s platnými právními předpisy. Logopedie 
pod vedením zkušené klinické logopedky 
začala fungovat každé liché úterý. Objedná-
vat se můžete telefonicky či e-mailem. Gra-
fomotorika pro zdárný rozvoj předškoláků 
bude probíhat každý čtvrtek od 17. září a ka-
ždý účastník obdrží soubor pracovních listů.

Myslíme na všechny
Protože je naší snahou uspokojit studijní 
zájmy všech věkových kategorií, otvíráme 
letos nové jazykové kurzy pro seniory, kte-
rým nabízíme výuku angličtiny, němčiny 
a francouzštiny s možností docházení lekto-
ra do seniorského domu či klubovny, pokud 
zdravotní stav studentů nedovolí docházet 
do Lexiku. Pro velký zájem v loňském škol-
ním roce o kreativně-vzdělávací blok pro 
předškoláky nazvaný Malý objevitel s an-
gličtinou jsme pro nový školní rok přidali 

ještě jeden den. Děti tak budou rozděleny 
do dvou skupin podle věku. V  minulosti 
oblíbené kurzy češtiny pro cizince nabízíme 
letos přes angličtinu a ruštinu. 

Kromě vzdělávání i něco navíc
V naší recepci se můžete i občerstvit. Podá-
váme kvalitní kávu (s naší kartičkou je kaž-
dá šestá zdarma), čaj, nealkoholické nápoje 
a nějakou tu sladkost. Pokud si studenti za-
pomenou psací potřeby, nemusejí zoufat. 
K  zakoupení zde najdete i sešity a tužky, 
po návštěvě pedagogicko-psychologické 
poradny u nás můžete pořídit potřebné 
publikace na téma dyslexie, dysgrafie nebo 
například příručku s návodem, jak pracovat 
s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi.

Když je chuť pracovat…
Ženy 50+, které se účastní rekvalifikace 
v rámci projektu Profesionální péče o děti, 
mají již za sebou půl roku pilného studia 
i praxe. Projekt podpořený Operačním pro-
gramem Praha – Adaptibilita bude v  říjnu 
ukončen zkouškou pod kontrolou Minister-
stva práce a sociálních věcí. Současně probí-
há i třetí běh rekvalifikací pro chůvičky. Le-
xik těmito kurzy dosud umožnil již více než 
padesáti ženám uplatnit se v nových pracov-
ních pozicích.

Chystá se: Začátkem podzimu se mohou 
zájemci znovu ponořit do tajů novinářské 
práce v dalších mediálních kurzech.

Čtvrtý ročník oblíbeného Novinářského 
tábora, letos na téma Zvířátka, proběhl 
koncem léta. Výsledek práce mladých 
žurnalistů pod vedením publicistky  
JUDr. Jitky Lenkové najdete na našich webo-
vých stránkách v ročence Roztocký lexikon.
Více na www.lexik.cz, nově i na Facebooku. 
V případě jakýchkoli dotazů pište na 
info@lexik.cz nebo volejte na 739 034 000. l

 za kolektiv lexiku 
Renáta Šťastná

Neučíme se pro školu, ale pro život …

městský tábor pro 30 malých muzikantů. 
V dopoledních ateliérech se děti věnovaly 
zdokonalování hry na své nástroje – flét-
na, kytara, klavír a zpěv – a odpoledne si 
vyzkoušely hru souborovou v různém ná-
strojovém obsazení i hravou zážitkovou 
pedagogiku v duchu Carla Orffa. Muziku 
doplňovala spousta her, tance, výtvarné 
činnosti i výprava na velkou plavbu lodí po 

Únětickém potoce. V pátek odpoledne jsme 
pozvali rodiče a přátele na hudební rozlou-
čení s malou ukázkou našeho společného 
muzicírování.
Děkujeme mnohokrát Středočeskému mu-
zeu za velkou vstřícnost a laskavost, díky 
které jsme mohli tábor v nádherných pro-
storách zámku uspořádat.  l

  Dita Votavová

Rožálek v září
I přes nadprůměrné letní teploty proběhl 
v srpnu v roztockém mateřském centru 
týden řemesel.

Před horkem jsme se s dětmi schovali 
hned do několika ateliérů a řemeslných 
dílen. zde děti viděly techniku zdobení 
smaltovaného nádobí a každý si na-
smaltoval vlastní hrneček s talířkem. 
následující den jsme pak v keramickém 
ateliéru točili na hrnčířském kruhu.

Během týdne jsme navštívili také krá-
lovství železnic a zoopark v zájezdě, kde 
se děti seznámily nejen se zvířátky, ale 
také s péčí o ně a jejich obydlí.

Bohužel jsme kvůli téměř tropickým 
vedrům letos nenavštívili řemeslnou 
vesničku Botanicus, tento výlet bychom 
rádi uskutečnili v měsíci září.

Děkujeme všem, kteří se na týdnu řeme-
sel podíleli, a městu Roztoky za podporu 
akce.

na přelomu července a srpna se do-
čkaly rekonstrukce toalety a umývárna 
v herničce mateřského centra. zde patří 
poděkování šikovným řemeslníkům 
a především letišti Praha za finanční dar.

ve druhé polovině září připravujeme 
BazÁREk podzimního a zimního obleče-
ní a 2. října se můžete těšit na PoDzImní 
slavnost s Beruška Bandem. 
více informací o harmonogramu akcí 
naleznete na www.rozalek.cz l

  Václava Bromovská

Bezlepkově upravovanou stravu pro při-
hlášené zájemce budeme do školních jí-
delen ZŠ v Žalově i Roztokách dovážet.

Vzhledem k nízkému počtu zájemců 
o bezlepkově upravovanou stravu se ve-
dení města a ZŠ rozhodly pro ekonomič-
tější variantu uspokojení potřeb strávníků 
„bezlepkařů“. Ve spolupráci s MŠ v Ha-
vlíčkově ulici, která má se službou dováže-
ných bezlepkově upravovaných jídel velmi 
dobré zkušenosti, se budou do obou škol-
ních jídelen ZŠ v Žalově i Roztokách takto 
upravovaná jídla dovážet.

Prosíme všechny zájemce, aby přihlášky 
k odběru této stravy zasílali paní Draho-
míře Moravcové – e-mail: drahomira.mo-
ravcova@zsroztoky.cz, tel. 797 979 103. l

  Vladimíra Drdová
 místopředsedkyně školské rady
 a členka školské komise

Bezlepková strava

výprava za reportáží do zákulisí pražské zoo
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Letní pobyt pro rodiče s dětmi je tradiční 
akcí pořádanou v době letních prázdnin. 

Letos poprvé byl každý turnus na jiném 
místě, ale se stejným programem. Vypravili 
jsme se do lesa „Řáholce“ za loupežnickou 
rodinkou. Rozdělili jsme se do tří družstev, 
vyrobili si vlastní vlajky a každé družstvo si 
vymyslelo svůj bojový pokřik, kterým jsme 
každý den zahajovali i zakončovali soutěž-
ní klání. Všechny děti si hned na začátku 
vyrobily za pomoci rodičů nebo prarodičů 
bodovník, do kterého pak po celý týden 
sbíraly body. 

Dopoledne jsme vždy něco vyráběli 
a potom si zacvičili. A tak nám po chvíli 
snažení před chaloupkami svítily lucernič-
ky a  v chatičkách všem dětem přibývaly 
jejich výrobky. Rodiče si mohli svou zruč-
nost vyzkoušet i při večerní výrobě, kde si 
vyrobili nádherné papírové kytky.

Odpolední programy byly soutěžní, a tedy 
i více sportovní. Závodili jsme v Šestiboji 

družstev a Olympiádě. Prošli jsme dva Po-
hádkové lesy s úkoly, zašli na poštu s vlast-
noručně vyrobenými pohledy a  na  závěr 
týdne se zúčastnili i oblíbené Pouti. V lese 
„Řáholci“ bylo připraveno devět úkolů, za 
které děti dostávaly body, jež pak ve  smě-
nárně vyměnily za táborové peníze a mohly 
nakupovat v krámku na závěrečné Pouti. 

Ani po večeři program nekončil. Byl ná-
stup s rozdáváním nových bodů a skota-
čením při dětských písničkách. Stihli jsme 
i táboráky s opékáním hadů a buřtů. Dosta-
lo se dokonce i na stezku odvahy. Nejdříve 
šly po setmění samy děti. Po svítících kou-
lích došly až k Cipískovi, který pro ně měl 
odměnu za statečnost. A  když byla úplná 
tma a všechny děti spaly, vydali se do lesa 
i rodiče. 

Týden nám rychle utekl a už tu byl závě-
rečný večer. Rozdaly se táborové diplomy, 
medaile, dárečky a spočítaly body, aby-
chom věděli, kdo vyhrál. 

Počasí nám i letos přálo a ve volném čase 
jsme si užili koupání a hraní jak s rodiči, 
tak i s novými kamarády. 

Já i kolektiv všech lektorek se těšíme 
na  setkání s vámi na  pohybových nebo 
výtvarných kurzech pro rodiče s dětmi 
od dvou let, na pohybových kurzech pro 
děti a na ostatních akcích Studia Nepo-
sedná pastelka a také na cvičeních v TJ 
Sokol Roztoky. Informace o volných mís-
tech najdete na níže uvedených webových 
stránkách.  l

  Martina Sasková
 www.neposedna-pastelka.wz.cz,
 www.sokroz.cz

Letní tábor rodičů s dětmi – desátý ročník

Klub Jujutsu Roztoky vznikl již v  únoru 
roku 2012 a následně se v  rámci města 
Roztok několikrát stěhoval stále do větších 
prostor, aby se následně zabydlel v  nově 
postavené tělocvičně Základní školy Roz-
toky. Cílem dětského klubu je samozřejmě 
výuka japonského bojového umění jujutsu, 
spolu s etikou, filozofií a historií bojových 
umění. Kromě toho se v klubu zaměřuje-
me i na pravidelnou osvětu prevence šika-
ny tak, aby děti (ve věku 5–12 let) dokázaly 
aplikovat naučené jujutsu techniky do kon-
fliktních situací, ale aby samozřejmě také 
viděly celou konfliktní situaci v patřičném 
kontextu a byly si tak vědomy možných 
následků svých dalších rozhodnutí. 
A přestože je fyzická sebeobrana v  rámci 
klubu vyučovaná, daleko větší důraz je 
kladen na sebeobranu verbální. Věříme, že 
to je skutečná prevence konfliktu, kdy děti, 
pokud dokážou správně verbálně komuni-
kovat s agresorem, nemusejí následně řešit 
konflikt fyzickou cestou, kdy již hrozí rizi-
ko zranění na obou stranách. 

Kromě toho všeho děti systematicky 
rozvíjíme i po stránce kondiční tak, aby 
získané dovednosti dokázaly využít i při 
jiných pohybových aktivitách. Vycházíme 
z poznatků vývojové kineziologie a samo-
zřejmě i nejnovějších poznatků z  oblasti 
výuky úpolových disciplín. 
Klub tak u dětí rozvíjí nejen fyzickou 
stránku (prostřednictvím technik jujutsu 

i kondičního rozvoje), ale i stránku psy-
chickou (interaktivními přednáškami ze 
světa bojových umění, tak aby viděly tento 
svět v celé jeho kráse a bohatosti). Výsled-
kem pak je student, který rozumí úskalím 
konfliktu a snaží se jej řešit takovým způ-
sobem, aby pokud možno nedošlo k fyzic-
kému střetu. 

Je také fyzický a technicky zdatný do 
té míry, že případný fyzický střet zvládne 
s  minimálním zraněním jak obránce, tak 
i útočníka, jelikož se jedná o konflikt mezi 
dětmi, a nikoli dospělými osobami, kde je 
dynamika konfliktu zcela odlišná. Přesně 
dle filozofie jujutsu: „Není uměním v kon-
fliktu zranit člověka. Uměním je zranit jej 
pouze tak málo, abyste měli situaci plně pod 
kontrolou.“ Profesor Wally Jay, zakladatel 

školy Small Circle Jiu jitsu. Více informací 
o našem klubu naleznete na http://bojov-
ky.info.

Právě díky obsahu i způsobu výuky v roz-
tockém klubu jujutsu k nám pravidelně jezdí 
i děti z Průhonic, Prahy-Pankráce i Bohnic, 
a samozřejmě i okolních vesnic, za což jim 
velmi děkujeme. I nadále se proto vynasna-
žíme rozvíjet děti v duchu řeckého systému 
kalokagathia, jenž zdůrazňoval harmonický 
vývoj těla i ducha.

V  neposlední řadě patří náš obrov-
ský dík městu Roztoky za jeho podporu 
v  uplynulém období a budeme se těšit 
v září opět na tatami. l

 
  Jaroslav Kolcun a Zdeněk Novák
 instruktoři roztockého klubu jujutsu

Představení roztockého klubu Jujutsu
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Zdravím všechny čtenáře po 
letošním krásném tropickém 
létě, ale i když neradi, musí-
me se s  ním pomalu rozloučit 
a zase se pohnout kupředu. 
Tenisová škola VV pro vás 
opět chystá zimní nereligu 
(ligu neregistrovaných hráčů) 
dvoučlenných týmů v kategorii 
mužů, žen i dětí, proto se nevá-
hejte hlásit. Konkurence bude 
rozšířená o týmy z  našich dal-
ších tréninkových lokalit, takže 
o pěkné zápasy a zábavu určitě 
nebude nouze.

Kromě tenisových trénin-
ků a nereligy se snažíme na-
bídnout zajímavé akce i ši-
roké veřejnosti – nejbližší 
takovou zážitkovou akcí je výlet 
SE STRAŠIDLY ZA STRAŠI-
DLY TAJEMNÝMI ZÁKOU-
TÍMI STARÉ PRAHY v neděli  
13. září. V tenisovém areálu také 
organizujeme pravidelné turna-
je dětí i dospělých – v  září vás 
čekají turnaje mužů, žen i dětí 

a na konci měsíce také víkend 
pro ženy zaměřený na zdraví 
a krásu… Kromě toho můžete 
náš areál využít například jako 
zajímavé místo k narozeninové 
oslavě. Veškeré potřebné infor-
mace najdete na našich webech 
tenis-skola.cz, tenis-zalov.cz 
a facebook.com/tenis.skola.

Formou pravidelných tré-
ninků, turnajů a soustředění 
se dětem snažíme nabídnout 
zajímavou alternativu v  sou-
časném elektronickém světě 
a tenis je určitě vhodná volba 
– rozvíjí rychlost, obratnost, 
zlepšuje reakci, obecnou i jem-
nou nervosvalovou koordina-
ci, posiluje kostní tkáň (u dětí 
a mládeže), imunitní systém, 
zlepšuje schopnost  koncentra-
ce, vede k systematičnosti…
Ať už s  tenisem, nebo jiným 
sportem vám přeji příjem-
ný vstup do nového školního 
roku.  l

  Jan Šrámek

Tenisová škola VV a její aktivity

CvIčEní PRo DětI

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
pro děti od 3 do 5 let, pondělí 
15.00–16.00 hod.,  
16.00–17.00 hod.
Procvičování běhu, házení, cvi-
ky na obratnost a odvahu, jem-
nou i hrubou motoriku, zdra-
votní cviky, cvičení s padákem, 
opičí dráha a jiné.
SPORTOVKY pro děti před-
školní a z 1. tříd (5 až 7 let), 
čtvrtek 15.00–16.00 hod., 
16.00–17.00 hod.
Základy atletiky, gymnasti-
ky, pohybové a míčové hry,  
správné držení těla, zdravotní 
cvičení.
MÍČOVÉ HRY pro děti  
z 1. až 3. tříd,  
čtvrtek 17.00–18.00 hod.
Hry s míčem, nácvik chytání, 
házení, vrhání, driblink, míčové 
hry.
GYMNASTIKA pro děti  
od 1. třídy, pondělí  
17.00–18.30 hod.
Rozcvička – aerobik s hudbou, 
cvičení na nářadí, s náčiním aj.

CvIčEní PRo DosPělÉ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, 
pondělí 18.30–19.30 hod., 
středa 13.45–14.45 hod.
Udržování svalové rovnováhy 
těla, posilování a protahování 
svalů, rozhýbání „zatuhlých“ 
kloubů, relaxační, balanční 
a dechová cvičení.
AEROBIK,  
pondělí 20.00–21.05 hod.
Aerobní část – choreografie/
kardio, spalování tuků, zlepše-
ní koordinace, obratnosti a  fy-
zické kondice. Posilovací část 
– zejména břicho, hýždě, nohy 
a závěrečné protažení. Lekce ae-
robic mix, dance, bodyforming, 
cvičení s overbally, theraban-
dy aj.
GYMBALY,  
pátek 20.00–21.00 hod.
Procvičení celého těla, rozvoj 
všech pohybových schopností, 
rovnováhy a koordinace. Zlepše-
ní svalového napětí a držení těla.
Aktuální informace na 
www.sokroz.cz  l

 Cvičitelky tJ sokol Roztoky

právě nám začala fotbalová 
sezona 2015/2016. Je pro nás 
zvláštní tím, že naše „A“ muž-
stvo hraje v Okresním přeboru. 
O to jsme usilovali dlouhou 
dobu a konečně se to podařilo. 
Doufáme, že se v této soutěži 
neztratíme a že budeme dále 
propagovat dobré jméno fot-
balu v Roztokách i po dalších 
místech okresu Praha-západ. 

Již jsme odehráli první soutěž-
ní utkání, ve kterém jsme zvítě-
zili na hřišti Úhonic 3:0. Nutno 
říct, že po velmi dobrém výkonu.
Odehráli jsme již i první po-
hárové utkání, ve kterém jsme 
zvítězili na hřišti Statenic 8:2. 
Statenice jsou postupující ze 
čtvrté do třetí třídy Prahy-zá-
pad, tedy do soutěže, kterou 
jsme hráli ještě loni i my.

Tyto výsledky, ale i vyšší soutěž 
jsou dostatečnou pozvánkou 
pro vás, abyste chodili na zá-
pasy všech našich mužstev v co 
největším počtu. 
Naše béčko v prvním zápase 
hrálo s Dobříčí B nerozhodně 
1:1 a dorost prohrál v Hostouni 
2:3. Obě mužstva ovšem poda-
la také velice dobré výkony.
Naši nejmladší začínají až prv-
ní týden v září.
Všechny rozpisy zápasů budou 
pravidelně na plakátovacích 
plochách v Roztokách. Kom-
pletní přehled zápasů je na 
www.skroztoky.cz.
Přijďte nás podpořit, rádi vás 
uvítáme.  l

  Tomáš Novotný  
  prezident sk Roztoky

s novým školním rokem začínají v sokole Roztoky opět 
pravidelná cvičení. oddíl všestrannosti nabízí cvičení 
jak pro děti, tak dospělé. oproti loňskému roku došlo 
k mírným změnám v časovém rozvrhu. 

TJ Sokol – oddíl všestrannosti

Vážení fanoušci,

Mgr. Filip  Tretiník
realitní makléř

NOVÁ NABÍDKA
stavebního  pozemku
1416 m2

(Tiché údolí)

608 055 943
filip.tretinik@re-max.cz

PRÁVĚ PRODÁNO

InzERCE
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n Prodám rozkládací pohovku modrou 
s  úložným prostorem ve výborném stavu 
za 3000 Kč. Prodám pračku Tatramat starší 
typ za 500 Kč. Tel. 737 169 031
n Koupím volný hrob na Levém Hradci. 
Tel. 602 132 011
n Gastro firma přijme k okamžitému ná-
stupu ženy či muže na pozici kantýnská-
-pokladní do kantýny v Roztokách u Pra-
hy. Stálá ranní směna Po–Pá. Jen invalidní 
důchodce. HPP, popřípadě zkrácený úva-
zek dle domluvy. Volat Po–Pá 10.00–14.00 
na tel. 739 364 000
n Přímo od majitele: Nabízím pronájem 
bytu 3+1, 103 m2, 3. patro, balkon, přímo 
na náměstí v Roztokách, od 1. 9. 2015. Ná-
jem činí 11 200 Kč/měsíc + služby + 3mě-
síční kauce. V  případě zájmu se písemně 
obracejte na: RealSprom, s. r. o., Přemy-
slovská 1468, 252 63 Roztoky nebo na  
e-mail info@sprom.cz
n Hledám pronájem pokoje (možno 
i bez přístupu do kuchyně, nezařízený) 
či levnější garsonku v Roztokách nebo 
okolí. Nekuřák, čistotný, tichý, spolehli-
vý, reference k dispozici. K rozumnému 
nájmu mohu nabídnout např. i pomoc 
seniorovi/ce. Děkuji. Tel. 730  658 645,  
boldsparrow77@gmail.com
n Vyměním velký slunný byt 3+kk s  bal-
konem v novějším objektu, jen pár metrů 

od zastávky MHD Rozcestí Žalov, za ro-
dinný dům v  Roztokách nebo na Žalově. 
K bytu náleží garážové stání uvnitř objektu 
a sklepní kóje. Rozdíl v ceně doplatím. Se-
riózní jednání. Tel. 603 575 824 
n Pronajmu byt 2+kk v Roztokách, v Ma-
sarykově ulici, 2. podlaží. Volný od října 
2015. Nájem 8000 Kč + poplatky 2000 
Kč. Preferuji dlouhodobé zájemce. Volejte  
737 208 981
n SCREWS & WIRE Libčice, a. s. (bývalá  
Šroubárna Libčice) hledá na HPP soustruž-
níka kovů-nástrojaře. Pož. OU/ÚSO strojní, 
praxe v oboru. Nab. dobré plat. podmínky, 
příspěvek na dopravu a na dovolenou. Ná-
stup možný ihned. Kontakt. tel.: PERS sl. 
Hajná 233 004 387 nebo vedoucí výroby p. 
Poláček 602 660 808, e-mail: hajna@sli.cz. 
n 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. +420 725 069 062
n Restaurace, hospoda Bernard-In přijme 
personál na pozici obsluha restaurace. 
Vyučení nebo praxe v oboru podmínkou. 
Možno i brigádně. Info v  restauraci nebo 
na tel. 608 341 483 

n Prodám světlý a prostorný byt 3+kk 
v klidné části Roztok, 83,5 m2. Novostav-
ba z  r. 2007. Vybaven kuch. linkou, ve-
stavěné skříně, klimatizace, sklep, soukr. 
parkovací stání. Přímý majitel. Pro více 
info pište, volejte: danny617@seznam.cz, 
604 361 411
n Zubní ordinace a laboratoř přijme paní 
na každodenní úklid. Práce přibližně 
na 1 hod./denně. Kontakt: 220  911  674, 
220 911 420
n Pronajmu nebytový prostor, obchod, 
22 m2, pasáž Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 
603 851 651
n Prodám stříbrného Renaulta Megane 
15cdi, najeto 28 000 km. Tel. 775 982 891
n Hledám doučování českého jazyka pro 
syna, 6. třída ZŠ. Výuka v Roztokách, učeb-
nu mám k  dispozici, 90 minut 1x týdně. 
Kvalifikovaný pedagog nebo student VŠ. 
E-mail: zuza.sucha@gmail.com
n Pronajmu nebytový prostor, 20 m2 + 
příslušenství, Jungmannova 255, Roztoky 
(naproti pekárně). Vhodný pro masáže, 
ordinaci, kancelář atd. Tel. 602 941 509
n Rodinný dům o dispozici 3+kk s  tera-
sou, garáží a zahradou k pronájmu v uli-
ci U Zastávky, Roztoky-Žalov. Nájemné 
17 000 Kč, volné od 10/2015. Radek Dvo-
řáček, tel. 602 524 107 
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AUTOSERVIS NÁHLOVSKÝ
SERVIS A OPRAVA VOZŮ

PNEUSERVIS – PRODEJ PNEU

Po-Čt 8.00-12.00 13.00-17.00
Pá 8.00-12.00 13.00-16.00

Jana Palacha 342 Náhlovský Lukáš, tel. 606 434 832
252 63 Roztoky Náhlovský Marek, tel. 723 251 580
Info@autonahlovsky.cz  www.autonahlovsky.cz

Nepřerušený servisní provoz i v době opravy ulice!

HLÍDACÍ AGENTURA  
VÁCLAVKA 

Hlídací tety k dětem k vám domů
Pohlídáme, převedeme, uspíme:-)

hlidaciagentura@centrum.cz
Stále nabíráme i nové tety!

tel. 607 863 150

HLÍDÁNÍ VÁCLAVKA 

Pro děti od malička formou školky
Poslední volná místa na nový školní rok! 

hlidanivaclavka@centrum.cz
www.hlidanivaclavka.webnode.cz

tel. 607 863 259



Vážení inzerenti,

naší snahou je, aby váš inzerát byl maximálně 

účinný, proto velmi dbáme na jeho tiskovou 

kvalitu. k tomu ale potřebujeme vaši spolupráci. 

věnujte prosím před zasláním podkladů pro vaši 

inzerci pozornost níže uvedeným technickým 

parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme 

zaručit kvalitu vaší prezentace a tím  

i její účinnost.

HOTOVé pODKLaDy:

n  adobe acrobat – ve formátu PDF v tiskové  

kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky  

rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).  

Bez přímých barev.

n  Doporučená minimální velikost písma  

je 6 bodů.

n  velikost zpracovaného inzerátu musí přesně 

odpovídat rozměru uvedenému v objednávce. 

Podklady nelze dále upravovat.

pODKLaDy pRO DaLší zpRaCOVání:

n  Dodání loga 

a) v křivkách adobe Illustrator a PDF  

(texty převést do křivek nebo přiložit fonty, 

barvy CmYk) 

b) v rastru tIFF a JPEG rozlišení 600 dpi  

(barvy CmYk). Při nedodržení barevnosti  

CmYk neručíme za správnou barevnost loga. 

Barvy nesmí klesnout pod 5 %  

jednotlivého CmYk.

n  Dodání obrázků 

a) ve formátu EPs, tIFF a JPEG v rozlišení  

min. 304 dpi, barvy CmYk  

(min. velikost u barevné fotografie JPEG  

je 315 kB a u tIFF 1,3 mB) 

b) kvalitní fotografie (maximální použití  

je do 100 % velikosti fotografie)

Při nedodržení zde uvedených technických  

specifikací budou podklady vráceny k přepra-

cování. nepoužitelné jsou obrázky a loga ve 

formátu DoC, GIF, PPt či v nízkém rozlišení.
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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


