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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

70.000 KÈAŽ  

HLÍDÁNÍ VÁCLAVKA
PRO DĚTI OD MALIČKA FORMOU ŠKOLKY

VOLNÁ MÍSTA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

       
e-mail: hlidanivaclavka@centrum.cz
www.hlidanivaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 259

HLÍDACÍ AGENTURA 
VÁCLAVKA

HLÍDACÍ TETY K DĚTEM K VÁM DOMŮ
POHLÍDÁME, PŘEVEDEME, USPÍME :-)

e-mail: hlidaciagentura@centrum.cz
www.hlidaci-agentura-vaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 150

STÁLE NABÍRÁME NOVÉ TETY A CHŮVY DO RODIN! 
Příležitost pro studentky, mámy na mateřské, aktivní babičky a další. 

Přivýdělek jistý, na dohodu nebo ŽL.

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

15. 7. jsme otevřeli novou 
výrobnu pizzy

Pizzu pečeme z originálních čerstvých  
italských surovin.

Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách  
nebo Vám ji dovezeme domu  

(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na: www.prima-pizza.cz
E-mail: info@prima-pizza.cz 

Objednávky přijímáme osobně  
nebo na tel. čísle 702 118 558 

od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nerudova 1652 
252 63 Roztoky
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Tak my už jdeme do finále…

V tomto čísle vrcholí přípravy na volby do obecního zastupitel-
stva. Všem kandidujícím stranám jsme poskytli zdarma jednu 
tiskovou stranu, některé si připlatily za další inzertní prostor. 
Kromě toho se také dozvíte, kdy a kde se volí, i jaké máte při 
výběru svých favoritů možnosti.
Vedle toho se po prázdninách opět rozběhl kolotoč nejrůz-
nějších kulturních programů, jejichž pořadatelé o nich v čísle 
obsáhle informují. 

Tím nám zářijové vydání nakynulo na úctyhodných 40 stran. Nepomohlo ani ohlá-
šené vypuštění rubriky Názory, komentáře, naopak jsme museli odmítnout některé 
další příspěvky a jiné citelně (a doufám i citlivě) pokrátit.
V příštím čísle už snad budou volby jen doznívat (přineseme samozřejmě jejich 
výsledky). Snažili jsme se v neklidné předvolební době zachovat otevřenost všem 
názorům a korigovat vyjádření, která se ocitla za hranicí korektnosti. Snad se nám 
to podařilo. Každopádně už se těšíme na to, že se Odraz bude moci vrátit ke svému 
hlavnímu poslání a ke standardní práci.  l

� �Jaroslav�Drda

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.

Místo	vydávání	Roztoky.
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se	řídí	autorským	zákonem.
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Starosta�města
vypisuje výběrové řízení  
na	obsazení	místa		
strážníka městské policie.
	

Tajemník�MÚ�
vypisuje výběrové řízení  
na	obsazení	místa		
vedoucí odboru financí  
MÚ Roztoky
	
Více	informací	na	
www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu
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Zahájení�školního�roku
Na  začátku září jsme zahájili nový školní 
rok. Letos byl první školní den výjimečný. 
Naše základní škola se totiž přejmenovala 
na  Základní školu Zdenky Braunerové. 
Všem roztockým a  žalovským žákům 
a studentům přeji úspěšný školní rok. Pev-
né nervy, ale i radost z práce přeji pedago-
gům a  ostatním zaměstnancům naší zá-
kladní školy, všech mateřských škol 
i základní umělecké školy. Za jejich obdi-
vuhodnou práci jim moc děkuji.

Prázdninové�opravy
V  průběhu prázdnin probíhala celá řada 
oprav zejména ve  školských zařízeních. 
Po  červnové havárii vody v  žalovské 
budově školy zde bylo napilno do posledních 
srpnových dní. Vše se podařilo a naši 
školáci se zde mohou učit. V průběhu září 
bude ještě položena nová podlaha v žalovské 
tělocvičně. I v roztocké budově naší základní 
školy došlo k  významným úpravám. Stará 
budova dostala po letech novou střechu.

V mateřské škole ve Spěšného ulici bylo 
přes prázdniny také rušno. Kompletní re-
konstrukcí prošla školní kuchyně s jídelnou 
a rovněž kotelna.

Základní umělecká škola má nově opra-
vený taneční sál.

Z ostatních investic bych vypíchl rekon-
strukci Braunerovy ulice u bytovek. Hoto-
vo by mělo být do konce září.

Všem, kteří se na těchto a dalších investi-
cích podíleli, moc děkuji. Zejména se jed-
ná o kolegy z odboru správy a rozvoje měs-
ta, vedení všech školských zařízení, 
technický dozor, ale i naše radní a koaliční 
partnery.

Školka�za�úřadem
Čile se pracovalo i na nové školce za 
úřadem. V  těchto dnech již probíhá ko-
laudace a v příštích týdnech bude vyhlá-
šen zápis. Proto prosím rodiče, kteří mají 
zájem o to, aby sem jejich ratolesti chodi-
ly, aby pečlivě sledovali internetové strán-
ky města a mateřské školy Spěšného, kde 
vás na termín zápisu upozorníme. 
Do  těchto dvou nových tříd bude přijato 
dalších 37 dětí.

Atletický�stadion
V  minulých měsících probíhal intenzivní 
stavební ruch i v areálu sokolovny. Pro ty, 

kteří v průběhu léta neviděli práce na  re-
konstrukci atletického oválu, musí být 
nový pohled velkým překvapením. Dílo se 
opravdu velmi podařilo. Jsem hrdý na to, 
že zastupitelé napříč politickým spektrem 
tuto investici podpořili. Moc děkuji staros-
tovi Sokola Martinu Švarcovi, Martinu 
Matasovi z  oddílu atletiky a  všem ostat-
ním, kteří se na přerodu stadionu podíleli. 
Díky podpoře zastupitelů bude atletický 
ovál k dispozici i veřejnosti, a to konkrét-
ně každé úterý, čtvrtek, sobotu a  neděli 
od 18.00 do 20.00 hodin.

Posílení�dopravy
Od začátku září se nám podařilo posílit au-
tobusovou linku č. 340. K  posílení došlo 
v  ranní špičce směrem do  Prahy o  dva 
spoje a další dva spoje byly přidány v prů-
běhu odpoledne směrem do Roztok. Posí-
len byl také jízdní řád o  nedělích a  svát-
cích, takže nyní jezdí autobusy stejně často 
jako o sobotách.

Volby
V pátek 5. a sobotu 6. října proběhnou vol-
by do našeho zastupitelstva. Pevně věřím, 
že volební kampaň proběhne v duchu fair 
play. Prosím, abyste k volbám přišli a vo-
lili se vší zodpovědností.  l

V úctě

Vážení	spoluobčané,	čas	prázdnin	a	dovolených	skončil.	Ale	
i	za	poslední	týdny	se	toho	v	našem	městě	událo	hodně.

Slovo starosty

Podpora�sportu
Zastupitelstvo města napříč politickým 
spektrem schválilo dodatek k veřejnopráv-
ní smlouvě s TJ Sokol Roztoky. Podstatou 
dodatku je především rozšíření předplace-
ných hodin pro využívání prostor sokolov-
ny v  hodnotě 1,5 milionu Kč. Díky tomu 
bude moci zejména škola bezplatně využí-
vat atletický ovál i tělocvičnu po dobu ně-
kolika příštích let. Hodiny jsou předplace-
ny i  pro veřejnost, která může atletickou 
dráhu využívat každé úterý, čtvrtek, sobotu 
a neděli od 18.00 do 20.00 hodin. Je dobře, 

že takto podpořili sportování úplně všichni 
zastupitelé.

Byla také schválena mimořádná dotace 
pro fotbalový oddíl SK Roztoky ve  výši 
50 000 Kč na dostavbu tolik potřebných 
kabin.

Rozpočtová�opatření
Po  čase se sešla celá řada rozpočtových 
opatření. Těch bylo schváleno celkem 14. 
Týkala se zejména přijatých dotací, přijaté-
ho doplatku za  nájemné dle koncesní 
smlouvy, přijatých darů, přeplatků za ener-

gie, navýšení příspěvku pro rozšířenou 
školku Spěšného, některých přečerpaných 
výdajových položek a  dvou výše zmíně-
ných podpor sportu. 

Majetkoprávní�
pozemkové�záležitosti
Zastupitelstvo schválilo jednu směnu po-
zemků, které jsou potřebné pro budoucí 
rekonstrukci průtahu městem, tři záměry 
prodeje pozemků, o které se starají vlastní-
ci sousedních nemovitostí a některé z nich 
mají dokonce historicky přeploceny, a  tři 
věcná břemena. Naopak jeden záměr pro-
deje pozemku schválen nebyl. Dále byl od-
souhlasen bezúplatný převod tří menších 

Srpnové zastupitelstvo
Prázdninové	zastupitelstvo	se	neslo	v	duchu	podpory	sportu,	
rozpočtových	opatření	a	řešení	majetkoprávních	pozemko-
vých	záležitostí.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Téměř hotový interiér nové školky
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Rada se zabývala žádostí občanky o  pro-
jednání stížnosti a věc postoupila k vyříze-
ní tajemníkovi města. Upravila své usnese-
ní ohledně schodiště ve vznikající mateřské 
škole u úřadu a uložila místostarostovi, aby 
projednal s  šéfem TS svoz komunálního 
odpadu až 4krát týdně v nejexponovaněj-
ších místech obce.

Radní souhlasili se změnou termínu čer-
pání grantu Sdružením Roztoč a souhlasili 
po  jisté debatě i  s  tím, aby nejkřiklavější 
dluhy ve městě (na komunálním odpadu) 
vymohl exekutorský úřad. 

Hladký byl pozemkový blok pronájmů 
a  také pachtovních smluv. Rada naopak 
odložila rozhodnutí o  výpůjčce pozemku 
pro subjekt, který chtěl provozovat za dět-
ským hřištěm na  Masarykově dráhu pro 
dálkově řízené modely aut. 

Rada potvrdila výsledek výběrového ří-
zení na modernizaci obecních domů v Ná-
dražní ulici, totéž čekalo na výběrové říze-
ní přístavby roztocké školní jídelny. 

Při výstavbě MŠ Spěšného vznikly víceprá-
ce v hodnotě cca 206 000 Kč bez daně. Rada 
s vědomím náročnosti přebudování starého 
objektu v  moderní vývařovnu a  jídelnu 
s navýšením souhlasila. Souhlas získal i po-
stup odboru správy města týkající se opravy 
žalovské tělocvičny, v červnu vyplavené. 

Radní se dále věnovali stavebnímu blo-
ku, namátkou plánované výstavbě vily 
na  Bělině a  úpravám rodinného domku 
ve Svojsíkových sadech. Rada nedala zele-
nou nové administrativní budově firmy 
Pohl, zejména z  důvodu výšky světlíku, 
resp. celkové výšky objektu včetně techno-
logických zařízení. 

Radní požádali stavební komisi, aby pro-
věřila, zda nový objekt domu – kostky 
na kraji Tichého údolí vznikl zcela přesně 
v souladu s platným územním povolením. 

Přitakání se dostalo navýšenému roz-
počtu mateřinky ve Spěšného ulici (z dů-
vodu vyššího počtu dětí) a  také postupu 
při opravách opěrné zdi potoka v Žalově. 

Ta by, pokud se podaří vysoutěžit vhodnou 
firmu, měla začít letos na podzim. 

Ropid předložil městské radě návrh jízd-
ních řádů, kde největší změnou jsou dva 
nové ranní spoje do Prahy. Marie Šlancaro-
vá informovala o své vlakové výpravě, kte-
rou podnikla s  pisatelem těchto řádků 
a během které bylo ověřeno, zda nám sprá-
va železniční a dopravní cesty podává přes-
né informace ohledně budování výtaho-
vých šachet v plánované velké rekonstrukci 
nádraží. Nu, nepodávala. Rada kvitovala 
iniciativu při jednání se správou železnic, 
jež se týká jednak budoucích výtahů, pero-
nů a podchodů, ale měla by také znamenat 
vylepšení stavu historické budovy. A  kdy 
že se dočkáme? Za dva či tři roky, když vše 
půjde dobře.

V  informačním bloku pak zazněly po-
vzbudivé zprávy o  výstavbě kolumbária 
na Levém Hradci a také pár slov o tom, že 
na (částečně) zrekonstruované radnici při-
budou za čas hodiny a velký nápis.  l

Srpnová rada 
Městská	rada	se	k	jednomu	ze	svých	posledních	jednání	
v	tomto	volebním	období	sešla	v	půlce	srpna.	Měla	na	pro-
gramu	pětadvacet	bodů	plus	asi	pět	doplněných	přímo	
na	místě	a	vypořádala	se	s	nimi	za	tři	hodiny.

pozemků pod komunikacemi, které by měl 
městu postoupit stát.

Ostatní
Důležitá byla zpráva o tom, jaké jsou krizo-
vé varianty zabezpečení dostatečné kapaci-
ty školy, kdyby se do roka nepodařilo po-

stavit nadstavbu žalovské školy. Dobrou 
zprávou je, že by bylo možné pronajmout si 
potřebný počet kontejnerových tříd. Ná-
kup by byl totiž značně neefektivní. O ta-
kovém případném řešení je nezbytné roz-
hodnout nejpozději v lednu 2019.
Zastupitelé dále vyslechli zprávy o činnosti 

městské policie, o  reklamaci opravených 
zídek na Masarykově ulici, o přípravách re-
konstrukce roztockého nádraží, o  stavu 
areálu bývalého Barumu či o akcích, které 
chystá spolek Svatá Ludmila.� l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Klobouk dolů před borci, kteří v  třiceti-
stupňových vedrech šplhali po  střeše roz-
tocké školy a měnili starou krytinu za no-
vou nebo se opékali na  pražícím slunci 
v  rekonstruované Braunerově ulici. V  re-
kordním čase se zvládla oprava vytopené 
žalovské školy (ještěže voda praskla disci-
plinovaně pár dní před koncem školy a byly 
před námi prázdniny), pokročila stavba 
kolumbária a klidové zóny na Levém Hrad-
ci. Pilně se pracovalo na historické vile, kde 
jsou dnes již hotové rozvody topení, elek-
třiny a  vody, jsou kompletně vybourané 
shnilé a dřevomorkou napadené příčky či 
podhledy a hotové nové podlahy a začíná 

se pokládat střešní krytina. Ke cti předkům 
budiž řečeno, že dřevěná vazba střechy 
Haurovitzovy vily je velmi bytelná a nebylo 
potřeba do ní příliš zasahovat. 

V červnu jsme přebrali zmodernizovaný 
vodojem po  více než půlroční kompletní 
rekonstrukci výstroje a technologie. 

Generální rekonstrukcí prošla jídelna 
a vyvařovna mateřské školy ve Spěšného 
ulici, nová je rovněž plynová kotelna 
tamtéž. Rozjela se potřebná oprava scho-
dů mezi horními a  dolními Roztoky. 
Bude alespoň provizorně opraven po-
slední úsek Kroupky, ten nejhorší, a no-
vého povrchu se dočká plácek kolem 

křížku u  někdejší lékárny v  Nádražní. 
Ostatně, křížek je z velké části zdařile re-
konstruován též, čekáme jen (od  květ-
na...) na  odlití chybějících komponentů 
litinového zábradlí. 

V  září bude zadána oprava propadlého 
terénu a opěrné zdi kolem žalovského po-
toka. Je hotov přechod pro chodce na Pa-
nenské, natírají se okna lékárny a bylo za-
počato s  rekonstrukcí obecních domů 
v Nádražní. 

Je nově omítnuta budova radnice a upra-
veny některé kanceláře. Vybavení leckde 
pamatovalo sametovou revoluci, bylo to 
opravdu potřeba. Na  konci srpna začala 
úprava parkoviště před pekárnou. Školka 
v Palackého je hotova, další, za úřadem, je 
před dokončením.

Léto	bylo	ve	znamení	mohutné	vlny	staveb	a	oprav		
po	celé	obci.	

Vlna vedra, vlna oprav

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Pokročily i věci, které běžný občan nevidí: 
bezmála za milion byla vyměněna dvě ka-
lová čerpadla v  čerpací stanici kalových 
vod v Žalově. 

Nerad bych, aby to vypadalo jen jako 
předvolební holedbání. Jsou také věci, kte-
ré se nedaří. Máme na ně peníze, pánové 
z  příslušného odboru městského úřadu 
připravují přesně podle zákona soutěže – 
a  nikdo se nepřihlásí. Nebo se přihlásí – 
a když má nastoupit, s omluvou od smlou-
vy odstoupí. Má kšeft jinde a lepší. Přesně 
takhle to bylo se soutěží na  Braunerovu 
ulici. První v  pořadí vycouval – ale měli 
jsme kliku, druhý zájemce v  pořadí měl 
volnou kapacitu a byl ochoten nastoupit. 

Horší to bylo se soutěží na realizaci tak-
zvaných tlakových pásem (laicky: nové 
trubky přímo z vodojemu v Žalově, které 

zlepší tlak a dodávku vody v Lidické, Levo-
hradecké a celém Žalově). Do řádné soutě-
že se přihlásil jediný zájemce – a před pár 
týdny to vzdal. Nová soutěž, nové zdržení. 
Je nám to líto, ale i v Roztokách se naplno 
projevuje krize pracovních sil, která druhý 
či třetí rok drtí celou republiku skoro tak 
nepříjemně jako vedra. 

Jsem v komunální politice už pěknou řád-
ku let, snad mohu srovnávat. Město investu-
je jako málokdy předtím. Množství staveb, 
množství kontrolních dní, dohadování s do-
davateli, koordinace se stavebním úřadem, 
potřeba stavebního dozoru, podněty od ob-
čanů - to všechno zvládají dvě až tři duše 
z radnice. Mrzí mne, že například na jedná-
ní finančního výboru nedojde jejich práce 
většího ocenění. Pokud má snad někdo 
představu, že můžeme vybírat ze zástupu zá-

jemců o drobné i větší stavební práce, je ve-
dle jak ta .jolka.

Nedělám to věru často, ale ocituji jedno-
ho známého komunálního politika z ODS. 
„Modlíme se, aby už byla krize. V součas-
nosti se nám za stanovenou cenu do výbě-
rových řízení nikdo nehlásí,“ nechal se pri-
mátor Teplic slyšet na  konci května 
v  Hospodářských novinách. Roztoky jsou 
v sousedství Prahy, situace je tu ještě horší 
než na divokém Kuberově severu. 

Děkuji tedy kolegům, kteří vpravdě ma-
kají a snaží se vyhovět usnesením městské 
rady, která přicházejí jako na běžícím pásu. 
V našem městě je to myslím vidět. 

 l

Tomáš�Novotný
místostarosta

První okruh schůzek se týkal vybudování 
modernějšího podchodu v místě toho stá-
vajícího, souvisejících výtahů, nové dlažby 
v historické letní čekárně a vzhledu nástu-
pišť. 

Schůzek se účastnila vždy početná, ně-
kdy až osmičlenná delegace Správy želez-
niční cesty, naše město jsem zastupovala 
s kolegou místostarostou Tomášem Novot-
ným, městským architektem Tomášem Sla-
víkem a pány Schillem a Skřivanem z od-
boru správy města. 

Majitelé nádraží s námi, podle vlastního 
vyjádření, jednají zejména proto, že budo-
va je památkově chráněná. 

Vzali jsme na  vědomí, že vznikne nový 
podchod s modernějším osvětlením. Zvažo-
vali jsme různé verze povrchové úpravy, po-
kud možno takové, která odradí vandaly. 
Investor nabídl pohledový beton s  tím, že 
město by si podchod na vlastní náklady oz-
dobilo mozaikou nebo například dětskými 
kresbami. Po  důkladných konzultacích 
s městským architektem jsme však prefero-
vali verzi standardního obkladu, kterou zná-
me například z hlavního nádraží v Praze.

Vlastní provedení nástupišť připomín-
koval zejména pan architekt Slavík, s odka-
zy na srovnatelná zmodernizovaná nádraží 
z našich zemí i z ciziny. Jsme v dobré víře, 
že ke specifikaci, kterou jsme SŽDC předa-
li, jejich architekti výrazně přihlédnou. 

Tvrdým oříškem se ukázalo být provede-
ní výtahových šachet a  vlastních kabin 

dvou výtahů, které jsou na  naše nádraží 
plánovány. 

Roztocká strana podpořila stanovisko 
památkové péče. Preferujeme prosklenou 
šachtu i kabinu. Je elegantní, méně „hmot-
ná“ a lépe se hodí zejména do prostoru his-
torické čekárny, která již tak utrpěla minu-
lou, ne zcela citlivou přestavbou a  jejíž 
údržba je dlouhodobě zanedbávána. Proti-
strana poměrně neústupně trvala na  ne-
průhledné betonové šachtě a ocelové výta-
hové kabině (sklo se nedá prý udržovat, vše 
je víc poruchové, předpis navíc vůbec neu-
možňuje prosklenou kabinu). S  kolegou 
Novotným jsme se rozhodli prověřit tolik 
„betonových argumentů“ v terénu. 

Druhý okruh problémů se týkal stavu 
historické budovy. Nevypadá nijak vábně. 
Na  obranu současných majitelů lze uvést, 
že budovu spravují jen cca rok, předtím pa-
třila Českým drahám. Trvali jsme na tom, 
aby byly odstraněny ohavné mříže, které 
byly umístěny bez souhlasu památkářů 
a na budovu se nehodí. Na nádraží jsou ne-
smyslné a nevyužívané stojany, nevzhledné 
koše, svítidla jsou plná pavučin. Řešení 
mříží a  odstranění stojanů by mělo pro-
běhnout v brzké době. 

Oceňuji snahu a  účast správců budovy 
na schůzce, nicméně přehnaný optimismus 
není zřejmě na místě. Čistého, vymalované-
ho nádraží s doplněnými luxfery se zřejmě 
dočkáme nejdříve za dva či tři roky, zejmé-
na vydrží-li nám a našim nástupcům ener-

gie pro důrazné jednání se SŽDC a přihléd-
ne-li majitel během rekonstrukce peronů 
k  historické hodnotě staré budovy. Tolik 
potřebná přítomnost živých lidí na  dráze 
(správců, výpravčích) je už želbohu navždy 
minulostí, byli jsme odkázáni na kamery. 

O několik dní později jsme s Tomášem 
Novotným vyrazili vlakem do Čerčan, pře-
svědčit se, jak je to s  těmi výtahy. Cestou 
jsme studovali železniční předpisy. Ten 
slavný, na který jsme byli odkazováni, sa-
mozřejmě povoluje jak prosklenou kabinu, 
tak prosklenou šachtu. A  na  trati Hlavní 
nádraží – Čerčany jsme těch prosklených 
šachet napočítali v šesti zastávkách asi de-
set. V Čerčanech jsme vše probrali s pra-
covníkem železniční správy. Bylo zajímavé 
poslouchat jeden den jeho šéfy – a  o  pár 
dní později jeho, praktika, který je na drá-
ze desítky let a  nad mnoha věcmi kroutí 
hlavou. 

V angažmá kolem našeho nádraží budu 
ráda pokračovat, budu-li mít tu příležitost. 
Je to výzva!  l

P. S. A to jsem vlastně ještě nenapsala, že 
jsme kolegy ze SŽDC překvapili návrhem, 
aby byl vybudován další krátký podchod, 
tentokrát směrem k  muzeu. Proč by ná-
vštěvníci našeho zámku nemohli v  roce 
2021 vystoupit z vlaku, vyhnout se rušné 
Nádražní ulici a  pohodlně vkráčet 
do zámku?

Přípravy na rekonstrukci nádraží jsou v plném proudu
Během	léta	proběhla	série	jednání	se	zástupci	Správy	železniční	dopravní	cesty	
(SŽDC).	Iniciovala	jsem	je	s	cílem	ujasnit	podmínky,	za	kterých	bude	probíhat	
plánovaná	velká	rekonstrukce	nádražního	podchodu	a	nástupišť.	Tu	SŽDC	plánu-
je	započít	cca	za	dva	roky.	

Marie�Šlancarová
místostarostka
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Městský�úřad�Roztoky
oznamuje,	že	v	jedné	z	roztockých	bank	
byla	nalezena	finanční	hotovost,	jejíhož	
majitele	se	nepodařilo	zjistit.
Vlastník	hotovosti	se	může	přihlásit	u	ta-
jemníka	MÚ,	přičemž	je	povinen:
a)	před	převzetím	věci	prokázat	svoji	
totožnost,
b)	odpovídat	vizuálně	záznamu	z	kamery,
c)	prokázat,	že	je	klientem	příslušné	
banky,
d)	sdělit	městu	dobu	a	místo,	kdy	a	kde	
peníze	ztratil,
e)	sdělit	výši	ztracené	částky	a	z	jakých	
bankovek	byla	hotovost	složena.		 l

Mgr.�Jaroslav�Drda
tajemník

Vítání�dětí�v�Roztokách
Vážení	rodiče,	dne	4.	října	2018	se	pod	
záštitou	starosty	města	Roztok	usku-
teční	slavnostní	akt	vítání	dětí,	které	se	
narodily	v	období	od	1.	ledna	2018	do	
30.	června	2018.
Máte-li	zájem,	aby	vaše	děťátko	bylo	
v	tento	den	přivítáno	mezi	občany	
města	Roztoky,	sdělte	prosím	jméno	
a	příjmení	dítěte,	datum	jeho	naro-
zení	a	vaši	adresu	na	Městský	úřad	
Roztoky,	a	to	buď	e-mailem	na	adresu	
korunkova@roztoky.cz,	osobně	u	paní	
Korunkové,	nebo	telefonicky	na	čísle	
220	400	226,	a	to	nejpozději	do		
21.	září	2018.
Pozvánka	s	uvedením	místa	a	času	
konání	bude	včas	zaslána	poštou.	
Podmínkou	slavnostního	přivítání	je	
trvalý	pobyt	dítěte	v	našem	městě.	l

Ivana�Korunková
matrika

n�ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen 
průkaz zdravotního pojištění – zjištěn ma-
jitel, majiteli v  následujících dnech tento 
doklad předán;
n�ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen 
řidičský průkaz – provedeno vyrozumění 
majitelky tohoto dokladu, v  následujících 
dnech nalezený doklad předán majitelce; 
n�oznámeno narušení občanského soužití 
na  Tyršově náměstí – výjezd na  místo, 
v  době příjezdu hlídky na  místě již klid, 
přestupek proti občanskému soužití vyře-
šen napomenutím; 
n�oznámeno porušení OZV hlukem z cir-
kulační pily v ulici Legií v době, kdy je to 
touto vyhláškou zakázáno, tj. v  neděli – 
práce ukončena, přestupek vyřešen napo-
menutím;
n�oznámen volně pobíhající pes v  ulici 
Spěšného – výjezd na místo, pes odchycen 

a umístěn do záchytného kotce MP Rozto-
ky, zjištěn majitel, nalezený pes předán 
v pořádku majiteli, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty; 
n�oznámeno narušení občanského soužití 
mezi sousedy v bytovém domě v Najdrově 
ulici – věc na místě kvalifikována a šetřena 
jako podezření z  přestupku proti občan-
skému soužití; 
n�ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen 
svazek 2 ks klíčů od zámku FAB – nalezený 
svazek klíčů je uložen na MP Roztoky; 
n�oznámeno napadení psa jiným volně po-
bíhajícím psem v ulici Václavská – výjezd 
na místo, na místě odchycen volně pobíha-
jící pes rasy bullteriér, jenž napadl jiného 
psa, jemuž způsobil tržná zranění, která si 
vyžádala veterinární ošetření, bullteriér 
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, 
následně zjištěn majitel tohoto psa, pes vy-

dán v pořádku, přestupek byl vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě;
n�oznámena tíseň z  jednoho z  bytů DPS 
v  Jungmannově ulici – výjezd na  místo, 
provedeno otevření bytu, na místě obyva-
telka bytu po  pádu, kterým si způsobila 
poranění nohy, přivolána rychlá lékařská 
pomoc, jež převezla zraněnou seniorku 
do nemocničního zařízení FN Motol;
n�oznámeno poškození pneumatik u vozi-
dla tov. zn. Golf, zaparkovaného na parko-
višti u Zámečku – výjezd na místo, zado-
kumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku; 
n�oznámeno volné pobíhání psa v  ulici 
Chelčického, oznamovatel psa osobně při-
vezl na služebnu MP – zjištěn majitel psa, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě; 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	
a	to	za	období	od	12.	7.	do	25.	8.	2018:

 ➔

Debatu na zastupitelstvu ovládl tehdy ná-
zor, že Braunerová byla prostopášná, pro-
tože – sic! - byla na chlapy, koupala se nahá 
ve  Vltavě, něco si čmárala do  skicáře – 
a vůbec!

V tomhle jsme tedy chvála bohu pokro-
čili. Jsem tomu rád. Naše škola nese jméno 
zajímavé a odvážné ženy a díky všem, kdo 
se o to byť malým dílkem zasloužili. 

O grafickou podobu se postaral architekt 
Ondřej Smolík, dílo bleskově provedla fir-
ma Martina Ryneše. Bezvadně se s  nimi 

spolupracovalo. Rád jim děkuji, stejně jako 
Vendovi Pavlíkovi, který po přejmenování 
volal už před dávnými dvaceti roky, a těm, 
kdo ve  škole, v  radách a  komisích a  také 
v  zastupitelstvu dali novému jménu zele-
nou.  l

Před nějakými dvanácti lety Zdéna  
ne a neprošla 

Pod novým názvem školy se sešli jeho iniciátoři se zástupci města, školy a školské rady.

Tomáš�Novotný
místostarosta
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n�oznámena tíseň z  jednoho z  bytů DPS 
v  Jungmannově ulici – výjezd na  místo, 
provedeno otevření bytu, zjištěny zdravotní 
komplikace uživatelky bytu, vyžádána RZS, 
předána do péče rodinného příslušníka; 
n�oznámení dopravní nehoda se zraněním 
mezi motocyklem a  osobním vozidlem 
v  křižovatce ulic Přemyslovská a  Přílep-
ská – výjezd na místo, na místo dále hasiči 
a  rychlá lékařská pomoc, usměrňování 
dopravy, věc si na místě převzali policisté 
skupiny dopravních nehod PČR; 
n�oznámena dopravní nehoda dvou osob-
ních vozidel se zraněním v ulici Lidická – 
výjezd na místo, na místo též hasičský zá-
chranný sbor a  osádka sanitního vozu 
rychlé lékařské pomoci, usměrňování do-
pravy, věc si na místě převzali policisté sku-
piny dopravních nehod PČR; 
n�v pozdních nočních hodinách oznámeno 
poškození vozidla, zaparkovaného v  ulici 
Na Panenské s  tím, že podezřelá osoba se 
pohybuje v okolí místa poškození – výjezd 
na místo, na místě zadržena podezřelá oso-
ba, na místo též hlídka PČR Libčice, zjiště-
no, že podezřelá osoba poškodila vozidlo 
úmyslně kamenem, a vzhledem k výši způ-
sobené škody si věc na místě převzala PČR 
Libčice jako podezření z trestného činu po-
škozování cizí věci i s podezřelou osobou; 
n�na služebnu MP přivezen dezorientova-
ný muž, který se pohyboval po komunikaci 
v  serpentinách, bez osobních dokladů – 
provedeným šetřením zjištěno, že je klien-
tem Alzheimer centra v  Roztokách, ná-
sledně předán personálu centra;
n�v  nočních hodinách oznámeno rušení 
nočního klidu z prostor areálu SK Roztoky 
na  Tyršově náměstí – výjezd na  místo, 
zjednána náprava, přestupek řešen napo-
menutím; 
n�oznámen volně pobíhající pes v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí – proveden od-
chyt volně pobíhajícího psa, pes umístěn 
do  záchytného kotce MP, následující den 
zjištěna majitelka tohoto psa, majitelce pes 
předán v pořádku, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě; 

n�oznámen nález slunečních brýlí na scho-
dech u serpentiny – nalezené sluneční brý-
le uloženy na  MP, nález bude zveřejněn 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky; 
n�oznámeno narušení občanského soužití 
mezi manželi v bytě domu v ulici Zahrad-
ní – výjezd na  místo, kvalifikováno jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití spáchanému mezi příbuznými;
n�oznámeno volné pobíhání psa, který za-
běhl do čekárny ORL v ulici Lidická – pro-
veden odchyt psa, umístění do  kotce MP, 
zjištěna majitelka, které byl pes předán 
v pořádku, vyřešeno uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení;
n�v  rámci hlídkové činnosti nalezena 
na náměstí 5. května v místě před budovou 
MÚ Roztoky dámská příruční taštička zn. 
Parfums Christian Dior – nalezená taštička 
je uložena na MP Roztoky; 
n�oznámeno rušení nočního klidu z  po-
zemku domu v  ulici Felklova – výjezd 
na místo, zjištěna rodinná oslava, zjednána 
náprava, rušení nočního klidu vyřešeno 
napomenutím;
n�oznámeno volné pobíhání psa rasy re-
triever v  ulici Tiché údolí, kterého ozna-
movatelka přivedla na MP Roztoky – pes 
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, 
zjištěna majitelka, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení; 
n�ve schránce důvěry MP Roztoky naleze-
na látková peněženka s osobními doklady 
a finanční hotovostí – nalezená peněženka 
uložena na  MP Roztoky, proveden pokus 
o vyrozumění majitelky; 
n�oznámena krádež dámského jízdního 
kola před prodejnou Albert na Tyršově ná-
městí – zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, provedeno místní pátrání po od-
cizeném jízdním kole;
n�oznámen nález autoklíče s  dálkovým 
ovládáním od vozidla tov. zn. Škoda v ulici 
Felklova – nalezený klíč uložen na  MP 
Roztoky, nález bude zveřejněn na  webo-
vých stránkách MP Roztoky a města Roz-
toky;

n�oznámena krádež zboží v  prodejně Al-
bert s tím, že podezřelá osoba z místa utek-
la i s odcizeným zbožím – výjezd na místo, 
dle získaného popisu provedeno místní 
pátrání, v  ulici Nádražní zadržena pode-
zřelá osoba odpovídající popisu pachatele, 
u této podezřelé osoby zajištěno i odcizené 
zboží, podezřelá osoba se ke  krádeži do-
znala, v souvislosti s podezřením i na jinou 
majetkovou trestnou činnost předána poli-
cistům PČR Libčice; 
n�oznámeno rušení nočního klidu v  ulici 
Levohradecká – na  místě zjištěna oslava, 
zjednána náprava, přestupek rušení noční-
ho klidu vyřešen napomenutím; 
n�oznámeno cestou PČR Libčice, že v ulici 
Čechova se nachází zmatená seniorka, kte-
rá nedokáže sdělit, jak se jmenuje a odkud 
je – výjezd na  místo, na  místě i  vozidlo 
Rychlé lékařské pomoci, zjištěno, že se-
niorka odešla z Alzheimer centra v Rozto-
kách, předána personálu centra; 
n�oznámeno rušení nočního klidu z  pro-
stor jednoho z pokojů na ubytovně Renova 
v  Přílepské ulici v  Roztokách – výjezd 
na  místo, zjištěna hlasitá reprodukovaná 
hudba z jednoho z pokojů, na místě řešeno 
s obyvatelem tohoto bytu, zjednána nápra-
va, hudba ztišena, rušení nočního klidu 
vyřešeno napomenutím.
  

Ve dnech  29. 6., 21. 7., 28. 7. a 10. 8. byly 
provedeny v součinnosti s PČR dopravně-
-bezpečnostní akce.

V rámci hlídkové činnosti za toto období 
bylo kontrolováno celkem 112 vozidel 
a 130 osob, a to zejména v nočních hodi-
nách.  

Za uvedené období bylo řešeno celkem 
95 přestupků v dopravě (místní úprava).   

Za  uvedené období bylo MP na  poku-
tách uděleno 16  200 Kč blokově (z  toho 
3000 Kč na blok na pokutu na místě neza-
placenou),  z  toho 10  700 Kč přestupky 
v dopravě, 4000 Kč přestupky proti veřej-
nému pořádku a 1500 Kč přestupky místní 
samospráva.� l

Petr�Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky

V tomto čísle Odrazu najdete nový jízdní 
řád, který platí od  začátku září. V  ranní 
špičce byly přidány 2 spoje linky 340 a do-
chází proto k  posunu většiny odjezdů 
z Roztok kolem 7. až 8. hodiny. Odpoledne 
byly také přidány 2 spoje a zaveden pravi-
delný interval z  Dejvické do  Roztok. Bě-
hem října proběhne dopravní průzkum, 
který změny vyhodnotí. Podle toho bude 

eventuálně při pravidelných prosincových 
změnách upraven jízdní řád pro příští rok.
V neděli byl zaveden provoz na  lince 340 
už od rána, a tak je nyní stejný jízdní řád 
jako v sobotu.

U linky 359 je v jízdních řádech uveden 
pravidelný provoz, který začne po skonče-
ní uzavírky silnice v Úněticích. Do té doby 
bude jezdit druhý ranní spoj k  nádraží 

v  7.50 a  usnadní tak přestup na  vlaky 
do Libně i na Masarykovo nádraží.

Zároveň od září mimo území Prahy platí 
75procentní sleva na  jízdné pro studenty 
a seniory. Více informací naleznete na 
https://pid.cz/novinky-nakupu-jizdneho-
-nove-celostatni-slevy-od-zari-2018/
� l

Změny v autobusové dopravě od září



zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 29 47* 7 35* 7 00 13 14° 25* 43 7 47*
8 04 17 32 47* 8 05 35* 8 01* 14° 18 31 46 8 18 48*
9 02 17 47* 9 05 35* 9 01* 16 31 9 18 48*

10 17 47* 10 05 35* 10 01* 04° 31 10 18 48*
11 17 47* 11 05 35* 11 01* 31 11 18 48*
12 17 47* 12 05 35* 12 01* 04° 31 12 18 48*
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 12 22 32* 42 52 14 05 35* 14 01 04° 16* 26 36 46* 56 14 18 48*
15 02* 12 22 32* 42 52 15 05 35* 15 04° 06 16* 26 36 46* 56 15 18 48*
16 02* 10 17 25 32* 42 52 16 05 35* 16 04° 06 16* 24 31 39 46* 56 16 18 48*
17 02* 12 22 32* 42 52 17 05 35* 17 04° 06 16* 26 36 46* 56 17 18 48*
18 02* 10 17 25 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 06 16* 24 31 39 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 57 6 6 00 12 20 27 35 42 48 55 6
7 03 05 10 18 25 28 33 41 47 50 7 08 37 7 01 03 08 16 23 26 31 39 45 48 58 7 07 35
8 00 08 15 25 35 47 8 09 39 8 06 13 23 33 45 8 07 37
9 02 15 35 55 9 09 39 9 00 13 33 53 9 07 37

10 15 48 10 09 39 10 13 46 10 07 37
11 15 48 11 09 39 11 13 46 11 07 37
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 03 10 18 25 35 45 57 17 09 39 17 01 08 16 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 36 21 07 36 21 06 34 21 06 34
22 27 22 12 22 26 22 11
23 11 23 11 23 09 23 09

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 25 41 58 5 26 5 23 56 5
6 11 18 25 33 41 46 53 59 6 6 16 23 31 44 51 57 6
7 01 06 14 21 24 29 37 43 46 56 7 06 33 7 04 12 19 27 35 41 54 7 31
8 04 11 21 31 43 58 8 06 35 8 02 19 29 41 56 8 33
9 11 31 51 9 06 35 9 29 49 9 33

10 11 44 10 06 35 10 42 10 33
11 11 44 11 06 35 11 42 11 33
12 11 44 12 06 35 12 42 12 33
13 11 31 51 13 06 35 13 29 49 13 33
14 11 26 41 51 14 06 35 14 24 39 59 14 33
15 01 11 21 31 41 51 15 06 35 15 09 29 39 59 15 33
16 01 11 21 31 41 51 59 16 06 35 16 09 29 39 57 16 33
17 06 14 21 31 41 53 17 06 35 17 04 12 29 39 51 17 33
18 06 21 36 51 18 06 35 18 19 34 49 18 33
19 06 25 45 19 06 35 19 23 43 19 33
20 06 35 20 06 35 20 33 20 33
21 05 33 21 05 33 21 31 21 31
22 25 22 10 22 22
23 08 23 08 23 06 23 06

6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43 01 42 42 42 42 12 12 12 12 12 13 43 44 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (09)

359 / Roztoky, Masarykova – nádraží                   PO-PÁ

pondělí–pátek

359 / Roztoky, Masarykova – Suchdol (Únětice)           PO-PÁ

pondělí–pátek pondělí–pátek

pondělí–pátek so+nepondělí–pátek

so+ne

pondělí–pátek

Roztoky, Tyršovo nám. – Dejvická

Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 1. 9. 2018

Roztoky, rozcestí Žalov – Dejvická Roztoky, Levý Hradec – Dejvická
so+ne

so+ne

Dejvická – Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží – horní Roztoky včetně 359 (°)

Roztoky, U rybníčku – Dejvická 

so+ne so+ne
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Nejčastěji se objevují v  souvislosti se zlo-
movými událostmi národních i světových 
dějin. Jaký by byl například další vývoj 
v zemích Koruny české, kdyby v roce 1620 
nezvítězili na Bílé hoře císařští, ale vojsko 
(česko-německých) protestantských stavů? 
Co kdyby Gavrilo Princip v  Sarajevu ná-
sledníka rakouského trůnu a jeho nebohou 
ženu Žofii nezastřelil? Co kdyby Prahu už 
6. května 1945 osvobodili Američané? 

Před deseti lety vyšla zajímavá kniha ko-
lektivu autorů Co kdyby to dopadlo jinak? 
Křižovatky českých dějin (Dokořán, 2008), 
která na některé z nich odpovídá s výbor-
nou znalostí historických faktů i dobových 
souvislostí. Trochu jsem se jí inspiroval.

Mohli�jsme�se�v�roce�1938�
Hitlerovi�ubránit?
V těchto dnech, kdy si připomínáme 80. vý-
ročí neblahé dohody velmocí z Mnicho-
va – „o nás bez nás“, není od věci malá alter-
nativní úvaha, co by následovalo, kdyby 
československá vláda a  prezident Beneš 
mnichovský diktát, resp. již britsko-fran-
couzské ultimatum z 21. září 1938, nepřijali.

Tehdejší kapitulace čsl. branných sil bez 
boje se považuje za projev českého defétis-
mu a zbabělosti, za zdroj následné kocovi-

ny takzvané 2. republiky a změnu politic-
kého kurzu ČSR po  skončení války. 
Za hlavního viníka je zjednodušeně ozna-
čován tehdejší prezident Edvard Beneš, 
který v těchto kritických dnech na sebe vzal 
veškerou odpovědnost a mimo jiné prohlá-
sil: „Bylo by ode mne lehkomyslné, kdy-
bych chtěl vésti národ na jatka v této chvíli, 
v izolované válce (bez podpory spojenců).“

O tom, že kapitulace bez boje způsobila 
těžké národní trauma, není pochyb. Mohli 
jsme však tehdy úspěšně odolat vojenské 
agresi? Mohli jsme doufat v  pomoc spo-
jenců?

Ve prospěch našeho vojenského odporu 
se argumentuje vysokou bojovou morál-
kou československé armády, kvalitními 
zbraňovými systémy i promyšlenými linie-
mi obranných opevnění, pevností a  pev-
nůstek, schopných odolat i přímé dělostře-
lecké palbě. V  úvahu se bere i  tehdejší 
nepříliš pevná pozice A. Hitlera ve vztahu 
k  velení německé armády, které střízlivě 
posuzovalo svou bojovou připravenost 
a  hodnotilo agresivní vojenskou strategii 
svého vůdce se značným despektem. 

Hitlerův�plán�„Fall�Grün“
Je prakticky jisté, že odmítnutí mnichovské 
dohody by znamenalo neodvratný frontál-

ní útok Německa na Československo („Fall 
Grün“), možná i s částečnou účastí Polska 
v  moravsko-slezském regionu (viz polské 
ultimátum z 30. září 1938). Jistě lze počítat 
i  s  tím, že při úspěšném postupu wehr-
machtu v Čechách a na Moravě by do vál-
ky vstoupilo z jižního směru též Maďarsko. 
Není ani jistá loajalita slovenských politic-
kých elit k československému státu, jak na-
značilo jednání se slovenskými autonomis-
ty 29. září 1938 i  politický vývoj od  října 
1938 do března 1939. 

ČSR byla schopna mobilizovat do zbra-
ně cca 1,5 milionu mužů, wehrmacht však 
byl několikanásobně početnější (poměr sil 
1 : 3, možná až 1 : 4), disponoval materiální 
převahou ve  všech směrech, například 
2500 bojovými letouny oproti 950 česko-
slovenským a 1500 tanky. S masivním na-
sazením nepřátelského letectva, zejména 
bombardovacích svazů, bylo třeba vážně 
počítat. Českoslovenští piloti sice svou vy-
sokou kvalitu později dokázali v  bitvě 
o Anglii, kvantitativně ani technickými pa-
rametry se však naše letecké síly nemohly 
s  luftwaffe měřit. Konečně neblahý osud 
polského letectva o rok později mnohé na-
povídá. Nelze přehlédnout ani fakt, že kaž-
dý čtvrtý voják čsl. armády byl německé 
národnosti.

Srovnání s nasazením německé armády 
při přepadení Polska („Fall Weiss“) o  rok 
později se nelze vyhnout. Wehrmacht 
v září 1939 nasadil do boje 1 850 000 vojá-
ků (z  toho jen 8000 padlo), 10  000 děl, 
2800 tanků (ztráta 217 ks) a  2300 letadel 
(ztráta 400 ks). Vojenská porážka Polska 
byla přitom totální, přičemž o  bojovém 
odhodlání Poláků a jejich statečnosti nelze 
pochybovat.

Hlavní úder německých sil do Čech se 
očekával 12 divizemi z  Bavorska smě-
rem na Plzeň a dále na Prahu a z Horních 
Rakous do  jižních Čech, kde v cestě ne-
stály přirozené přírodní překážky a  byl 
zde dobudován jen pás lehkého opevně-
ní. V Pošumaví, kde pohraniční opevnění 
rovněž nebylo dobudováno, žilo navíc 
převážně německé etnikum. Tento pro-
blém se týkal prakticky celého pohraničí. 
Podpůrné údery by směřovaly z několika 
dalších směrů, například ze Slezska 
na  Opavu a  Ostravu. Systém obraných 
pevností v  severních a  západních Če-
chách by tak bylo možné částečně obejít, 
podobně jako později francouzskou Ma-
ginotovu linii. 

Co kdybychom v roce 1938 bojovali?
Osmičková výročí

Mnozí	historikové	odmítají	spekulace	o	alternativních	mož-
nostech	historického	vývoje,	když	se	drží	zásady,	že	v	his-
torii	žádná	kdyby	neexistují…	V	obecném	povědomí	jsou	
však	tyto	provokativní	otázky,	co	se	mohlo	případně	stát	
jinak,	kdyby…,	stále	živé	a	jsou	součástí	novodobé	národní	
mytologie.

Lehká pevnůstka pod silnicí nedaleko Bratronic v okrese Kladno, asi 30 kilometrů od Prahy.
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Také Vám kazí náladu přecpané vlaky? Udělejte si pondělní ráno příjemnější. Pojeďte do práce či školy s námi. 
Budeme usilovat o to, aby Středočeský kraj a Hl.m. Praha objednaly další pravidelné odjezdy pohodlnými vlaky.

POZVÁNKA NA PALUBU DVOU MIMOŘÁDNÝCH VLAKŮ
V pondělí 24. září 2018 v 6:57 a 8:18 vypravíme dva mimořádné vlaky z roztockého nádraží.
Zastavujeme ve všech stanicích. Po 20 minutách Vám popřejeme krásný den na Masarykově nádraží.

Možnost neformální diskuse s kandidáty PRO Roztoky a Žalov. Jízdným nechť je Váš úsměv a dobrá nálada. 

Rychlé wi-fi připojení. 
Elektrické zásuvky. 
Palubní servis.
Malé občerstvení 
zdarma.

INZERCE

Stanislav�Boloňský

Otázka přímého vojenského střetnutí 
na  podzim roku 1938 je svým způsobem 
zajímavá i pro obyvatele Roztok a okolních 
obcí na levém břehu Vltavy, protože právě 
toto nepříliš členité území mělo být po-
slední obrannou linií Prahy.

Obranné�boje�před�Prahou
Obranný plán čsl. armády předpokládal 
ústupové boje v  oblasti západních Čech 
a ztrátu Plzně (s největší zbrojovkou v re-
publice) již v prvních dnech války a zasta-
vení útočníka na obrané linii před Prahou, 
ze severního směru na Vysočině, eventuál-
ně na  Slovensku. Bylo jasné, že opevnění 
jsou schopna zadržet jen první nápor útoč-
níka, nikoli ho zcela zastavit. Měla spíše 
krýt taktický ústup armády do  připrave-
ných obranných pozic. Obranu státu ale 
ztěžovalo i  to, že délka hranice s  nepříte-
lem byla na podzim roku 1938 dlouhá té-
měř 4000 km! 

Pokud by se obranné síly soustředily 
v „pevnosti Praha“, lze si představit podob-
né důsledky jako později ve Varšavě, která 
byla po bojích s agresorem v troskách. 

Přišli�by�nám�spojenci�
na�pomoc?
Lze považovat za jisté, že západ by ve pro-
spěch ČSR žádnou konkrétní vojenskou 
operaci nepodnikl, podobně jako reálně 
nepomohl později Polsku, a patrně by ml-
čel i politicky, stejně jako při anexi Rakous-
ka. Francie a Velká Británie měly pocit, že 
dohodou s Hitlerem a Mussolinim zachrá-
nily světový mír a vzpurné Československo 
jim to jen komplikuje. Nic pozitivního ne-
bylo možné očekávat ani od Stalinova So-

větského svazu, jak dokládá vpád Rudé ar-
mády do Polska v polovině září 1939, když 
se zoufale bránilo drtivému německému 
útoku. Nehledě na to, že z archivních do-
kumentů vyplývá (viz např. zářijová ná-
vštěva generálního tajemníka Kominterny 
J. Dimitrova v Praze), že pomoc Sovětské-
ho svazu by byla vázána na změnu režimu 
v ČSR – výrazně promoskevského, když ne 
rovnou komunistického (o  fašistický pře-
vrat se v září ovšem pokusila i pravice).

I další spojenci Československa, Jugoslá-
vie a  Rumunsko (tzv. Malá dohoda), dali 
jasně v  srpnu 1938 najevo, že kvůli ČSR 
do  války s  Německem nepůjdou a  zůsta-
nou neutrální. Československo tak bylo 
vzhledem k celkové politické situaci v Ev-
ropě v  roce 1938 skutečně osamoceno 
a ztraceno, a Dr. Edvard Beneš, ať se nám 
to líbí nebo ne, to pochopil velmi přesně. 
Stejně tak správně odhadl i to, že mnichov-
ská dohoda bude spouštěcím mechanis-
mem budoucí války v Evropě, i to, že Fran-
cie a Anglie zaplatí za svou vstřícnost vůči 
Hitlerovi vysokou cenu.

Budoucí vývoj v  Evropě měl podle něj 
směřovat k  evropské sociální revoluci, je-
jímž produktem bude nové samostatné 
Československo, opírající se o spojenectví 
s (demokratický ?) Sovětským svazem. 

Obrana�na�„pražské�
čáře“�a�Roztoky
Jako třetí obranná linie (vesměs lehkých 
„řopíků“ vzor 37) byla vybudována 112 ki-
lometrů dlouhá prstencová „Pražská čára“, 
směřující od Mělníka přes Velvary a Smeč-
no k Nižboru a Berounu a dále po  levém 
břehu Berounky k  Brdským Hřebenům, 

na jih k Mníšku pod Brdy a Slapům na Vl-
tavě. V  tomto prostoru bylo vybudováno 
celkem 830 betonových pevnůstek, které 
byly za války Němci vesměs zničeny, takže 
se jich zachovalo jen několik (viz obr.). Je-
jich schopnost zastavit opravdu razantní 
postup nepřítele je nutno, z hlediska prů-
běhu následující války, považovat za  ilu-
zorní. 

Je možné si reálně představit, jak by vy-
padaly Roztoky a okolní obce na předpolí 
Prahy po  strategickém bombardování 
s  frontálním tankovým útokem wehr-
machtu a houževnaté obraně českosloven-
ské armády. Lze se oprávněně domnívat, že 
devastace tohoto prostoru by byla strašná 
a  ztráty civilních obyvatel fatální. Když 
tedy máme dnes tendenci odsuzovat Ed-
varda Beneše za  jeho kapitulantství, měli 
bychom si uvědomit i druhou stranu této 
mince. Možná by dnes bylo v turistických 
průvodcích lakonicky uvedeno: „Tady 
v údolí Vltavy stávaly před válkou Rozto-
ky...“  l

Zdroj: 
Dejmek Jindřich: Československo a jeho případná válka 
v roce 1938: Alternativa k přijetí velmocenské Mnichovské 
dohody na přelomu září a října 1938; In: Co kdyby to 
dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin, Dokořán, 2007. 
Klimek Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české, 
svazek XIV., Paseka, 2002
Hrbek Jaroslav: Polské tažení 1939, In: ĎaS, 4/99, s. 34–39.
Pfaff Ivan: Dny, které otřásly republikou, In: ĎaS 5/98,  
s. 34–37.



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova12

HISTORIE MĚSTA

Upřesnění�k�článku��
Uplynulo 50 let od vojenské invaze  
Varšavské smlouvy do Československa

V	minulém	čísle	Odrazu	(7–8/2018)		
jsem	v	článku	s	tímto	názvem	na	stra-	
ně	12	připomněl	příběh	průvodce	roz-
tockého	muzea	pana	Václavíka,	který	při	
bojové	akci	před	pražským	rozhlasem	
na	Vinohradské	třídě	přišel	21.	srpna	
1968	o	byt	a	jeho	vybavení.	Napsal	jsem,	
že	dům,	kde	bydlel,	dostal	přímý	zásah	
z	ruského	tanku.		
Pozorný	čtenář,	pan	J.	G.,	který	tehdy	nad	
budovou	rozhlasu	bydlel	a	na	rozdíl	ode	
mě	zde	byl	přímým	svědkem	těchto	udá-
lostí,	mě	však	upozornil,	že	se	to	seběhlo	
trochu	jinak.	Uvedený	dům	nebyl	destru-
ován	výstřelem	z	tanku,	ale	explozí	auta	
sovětské	armády	s	municí.	Kromě	mohut-
né	tlakové	vlny	a	následného	požáru	si	
exploze	vyžádala	i	nejméně	jeden	lidský	
život,	třiadvacetiletého	J.	Málka,	jednoho	
ze	17	pražských	obětí	prvního	dne	inva-
ze,	jehož	usmrtila	střepina	granátu.		
V	zájmu	pravdivé	informace	proto	tuto	
věc	uvádím	na	pravou	míru	a	panu	J.	G.	
za	upozornění	děkuji.		 l

Stanislav�Boloňský

Stolperstein je po německu kámen, o kte-
rý by měl chodec zakopnout. Samozřejmě 
ne doslova, i  když na  některých roztoc-
kých chodnících je ještě potřeba pod 
nohy koukat pořád, uznávám. Měli by-
chom se na  vteřinku zastavit v  letu dne 
a  uvědomit si, že i  v  Roztokách žili lidé, 
které náckové vykořenili z domovů a od-
vlekli do koncentračních táborů, kde vět-
šinou zahynuli. 

Jiří Plachý a jeho paní, kteří mne inspiro-
vali k  osazení první várky kamenů, v  na-
šich zemích nazývaných Kameny zmize-
lých, to v  textu dále popisují velmi 
podrobně a fundovaně. 
16. srpna přibyl do Roztok křepký sedm-
desátník G. Demnig, který zaklekl a na šes-
ti místech v Jungmannově ulici sázel jednu 
destičku za druhou. Za hodinu bylo hoto-
vo a  zbyla i  chvilka času na  popovídání 
na radnici. 

Mně nezbývá než poděkovat technickým 
službám, ještě jednou historikovi Jiřímu 
Plachému a nepočetnému houfci spoluob-
čanů, kteří se na vsazování kamenů přišli 
podívat. Byl bych rád, kdybychom v  to-
mhle díle pokračovali napřesrok. � l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Od poloviny srpna připomínají tyto oběti, 
tak jako v  desítkách dalších evropských 
měst, tzv. Kameny zmizelých – mosazné 
destičky, vsazené do chodníků před posled-
ními známými adresami trvalého pobytu. 

S myšlenkou na malé, „osobní“ a přede-
vším ekonomicky dostupné památníky 
obětí nacismu přišel v roce 1993 německý 
umělec Gunter Demning. První Kameny 
zmizelých (Stolpersteine) byly instalovány 
následujícího roku v  Kolíně nad Rýnem. 
V České republice byly první kameny po-
loženy před deseti lety na pražském Josefo-
vě. V  letošním roce je již můžeme najít 
ve 43 dalších českých a moravských měs-
tech a obcích. Do července loňského roku 
bylo celkem položeno na  61  000 kamenů 
ve  22 zemích. Německý název odkazuje 
k  tomu, že náhodný chodec by o  ně měl 
„zakopnout“ pohledem a zamyslet se nad 
tím, že oběti nacistického režimu nejsou 

jen statistickými čísly, ale že šlo o konkrét-
ní osoby, prožívající své životy ve stejných 
místech, kde dnes žije on…

Hned na začátku Jungmannovy ulice, mezi 
novými domy „Na  Ostrohu“ a  Kroupkou 
(na  dřívějším Kostelním náměstí), vedle 
sebe žily dvě navzájem spřízněné židovské 
rodiny: v čp. 68 Jeitelesovi a v čp. 345 Du-
binští. 

Knihař Boris Dubinský pocházel z měs-
tečka Bogoslav (Bohuslav) ležícího asi 
130 kilometrů jižně od Kyjeva, kde před 
1. světovou válkou tvořili Židé téměř ¾ oby-
vatelstva. Narodil se 15. srpna 1892. 
Po skončení ruské občanské války se usadil 
v  Československu. V  roce 1922 se oženil 
s  26letou Boženou Jeitelesovou z  Roztok 
a v březnu 1923 se nastěhovali do čp. 345. 
Ve svém domě provozovali kromě knihař-
ské dílny i malé papírnictví. Měli dvě děti, 
Hannu, narozenou v prosinci 1923, a o šest 
let mladšího Karla. Růžena Dubinská se 
starala o domácnost. Přestože byla roztoc-
kou rodačkou a  hlásila se k  české národ-
nosti, sňatkem s  cizincem přišla o  česko-
slovenské občanství a stejně tak i jejich děti 
byly ještě v  roce 1942 pro protektorátní 
úřady „bez státní příslušnosti“. Dcera Han-
na pracovala jako švadlena. Z pražské-
ho Výstaviště odjeli transportem „At“ dne 

Po	dvou	letech	příprav	a	poměrně	složité	komunikace	s	německými	partnery	
(autor	nápadu	a	realizátor	v	jedné	osobě,	Gunter	Demnig,	byl	svého	času	na-
prosto	přetížen	zakázkami	a	nezvládal	mailovou	komunikaci)	jsme	se	připojili	
k	desítkám	českých	a	moravských	měst	a	ke	stovkám	měst	evropských,	kde	si	
své	zmizelé	a	padlé	spoluobčany	připomínají	mosaznými	destičkami	zapuště-
nými	do	dlažby.	Dnes	je	jich	po	zemích	zasažených	druhou	světovou	válkou	
osazeno	na	70	000	a	další	přibývají.	

Jungmannova	ulice	drží	mezi	roztockými	ulicemi	smutný	re-
kord.	Během	2.	světové	války	z	ní	zmizelo	nejméně	17	jejích	
obyvatel	–	15	se	stalo	obětí	rasové	perzekuce	a	další	dva	
padli	v	Květnovém	povstání	v	roce	1945.

Kameny, o které byste měli zakopnout

Zmizelí obyvatelé Jungmannovy ulice

Pavel Reiser na snímku z roku 1933
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7. května 1942 do  Terezína. Jako většina 
osob zařazených do tohoto transportu však 
již o dva dny později pokračovali dál. Jejich 
cílem se stal vyhlazovací tábor Sobibór – 
Ossowa v  jihovýchodním Polsku, kde je-
jich stopa mizí.

Trnasprtem „Bf “ je 8. září 1942 následo-
vala rodina Růženina staršího bratra Jose-
fa Jeitelese. Jejich rodiče, Alois a Františka 
Jeitelesovi, kteří se naštěstí „konečného 
řešení“ nedožili, přišli do  Roztok v  roce 
1888 ze Suchdola. Ve stejném roce se jim 
narodil Josef. Zatímco Alois Jeiteles byl 
sklenář, jeho nejstarší syn se vyučil čalou-
níkem. Počátkem 30. let se oženil s o 17 let 
mladší Boženou Neustadlerovou. Měli dva 
syny, Františka, narozeného v říjnu 1932, 
a  Zdeňka, který přišel na  svět v  březnu 
1934. Všichni byli domovsky příslušní 
do Roztok. Také oni v Terezíně dlouho ne-
pobyli. Dne 22. září 1942 odtud odjeli 
transportem do  vyhlazovacího tábora 
Malý Trostinec v  Bělorusku, ležícího asi 
12 kilometrů jihovýchodně od  Minsku. 
Jako tisíce jiných byli pravděpodobně po-
praveni v lese u osady Blagovčiny nedale-
ko tábora.

Jako jedna z prvních z Roztok „zmize-
la“ rodina Neumannova z  vilky čp. 214. 
Do  Terezína odjeli transportem „N“  
17. prosince 1941. Rudolf Neumann byl 
mezi válkami úspěšným obchodníkem 
s dobytkem. Do nového domu se se svojí 
manželkou Annou přistěhovali z  Prahy 
v den jejich svatby, 27. ledna 1924. Pěta-
třicetiletý Rudolf (nar. 31. ledna 1889) 
byl původem z Větrušic, o 14 let mladší 
Anna (nar. 13. července 1903) pocházela 
ze Slupska u  Mladé Vožice. V  prosinci 
1924 se jim narodil syn Jiří a  v  lednu 
1927 druhý syn Miloš. Rodina byla i bě-
hem velké hospodářské krize dobře fi-
nančně zajištěna – ve svém domě zaměst-
návali řidiče a  služebnou. Z  Terezína 
odjeli již v polovině ledna 1942 do lotyš-
ské Rigy. Ve zdejším ghettu byli vězni po-
malu vyvražďováni otrockou prací, ne-
mocemi a  občasnými likvidačními 
akcemi. Končí zde také stopy Neuman- 
nových.

Jako poslední se koncem dubna 1939 
do Roztok přistěhovala z Prahy rodina to-
várníka Pavla Reisera. V  té době zřejmě 
uvažovali o odjezdu za hranice, vzhledem 
k tomu, že si požádali o vystavení cestov-
ních pasů pro návštěvu Francie. Tento 
úmysl každopádně nakonec nerealizovali 
a  zůstali v  Roztokách, v  tehdejší ulici 
V Solníkách čp. 218. Pavel Reiser pocházel 
z Mariánských Lázní a na počátku okupace 
mu bylo 45 let (nar. 12. srpna 1893). Jeho 
manželka Jana, roz. Elbogenová, byla o ne-

celé dva roky mladší (nar. 30. dubna 1895). 
Měli tři děti – Arnošta, který se narodil 
v červenci 1920, Alžbětu, narozenou v led-
nu 1923, a Jana, narozeného v říjnu 1927. 
Rodina odjela do Terezína různými trans-
porty – Pavel Reiser s dcerou Alžbětou 30. 
ledna 1942, Jan Raiser 24. dubna, Jana Rei-
serová (společně s Jeitelesovými) 7. května 
a  jako poslední Arnošt 15. května 1942. 
V Terezíně měli štěstí. Podařilo se jim zde 
zůstat až do  podzimu 1944. Dne 1. října 
odjeli Pavel a Jana Reiserovi s nejmladším 
synem Janem v jednom z posledních trans-
portů do Osvětimi. O několik dní později, 
16. října 1944, je následovaly zbývající dvě 
děti. Arnošt a Alžběta Reiserovi však měli 
štěstí – zatímco stopa jejich rodičů a mlad-
šího bratra v  Osvětimi končí, oni válku 
přežili. Arnošt Reiser po  ní vystudoval 
chemii a  působil na  pražské VŠCHT. 
V roce 1960 se mu podařilo emigrovat. Žil 
22 let ve Velké Británii a v roce 1982 se pře-
stěhoval do USA, kde působil jako přední 
specialista ve svém oboru. V roce 2003 vy-
dal knihu vzpomínek nazvanou „Útěk“. 
Zemřel před třemi lety, 21. srpna 2015.

Kameny zmizelých však nejsou určeny 
jen obětem rasového pronásledování, ale 
všem, kteří přišli o život v důsledku nacis-
tického režimu. Proto si tímto způsobem 
připomínáme, jak již bylo výše uvedeno, 
i  dva bojovníky Posádkového velitelství 
Roztoky, kteří padli během Květnového 
povstání v roce 1945.

Prvním z nich je Ladislav Spěšný, třiceti-
letý čalouník, který se do Roztok přistěho-
val v květnu 1944 z Prahy a se svojí o dva 
roky mladší manželkou Zdeňkou si prona-
jali byt v čp. 185, tedy na tzv. Ajmovce. 

Druhým byl Jan Procházka, 26letý pří-
slušník protektorátní železniční policie, 
který bydlel v podnájmu v čp. 217. Byl svo-
bodný, ale měl těsně před svatbou. Oba 
padli v  Praze, které povstalecké jednotky 
z Roztok přišly nezištně na pomoc. 

Na  základě dobových dokumentů byla 
zjištěna adresa posledního pobytu u 28 dal- 
ších roztockých občanů, kteří zemřeli jako 
příslušníci odboje, povstaleckých jednotek 
a čs. zahraniční armády nebo byli zavraž-
děni v  rámci holocaustu – 11 z  nich žilo 
ve druhé nejvíce postižené roztocké ulici, 
a sice v Tichém údolí. Dalších 17 adres je 
rozptýleno po celém městě. Závěrem proto 
nezbývá než vyslovit přání, aby projekt po-
kračoval i  v  následujících letech a  tímto 
způsobem byla připomenuta také další 
jména našich, dnes již prakticky zapome-
nutých spoluobčanů, zvlášť když oba roz-
tocké pomníky obětí 2. světové války jsou 
zcela „anonymní“.  l

PhDr.�Jiří�Plachý,�Ph.D.
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Výhled na  legendární horu Říp byl tento 
rok nevýrazný, ovlivněný teplem a  atmo-
sférou. Přesto mnozí pamětníci byli schop-

ni přesně určit směr k  obzoru, kde tento 
vrch, vzdálený od Řivnáče cca 28 kilomet-
rů, dominuje středočeské krajině.

Před padesáti léty vstoupily bez pozvání ze 
všech světových stran do  Československa 
spřátelené (... nebo znepřátelené?) ozbroje-
né síly tehdejší Varšavské smlouvy. Dvě 
nejmladší generace tento násilný meziná-
rodní akt nezažily a  právě jim je nutné 
od dosud žijících pamětníků tyto události 
připomínat. Neb jak říká klasik: ,,... kdo za-
pomíná na své dějiny, je odsouzen je opa-
kovat.“

Může být námětem pro bádání histori-
ků, zda před padesáti léty vojska dobyla 
také náš pověstný a strategický vrch Řiv-
náč. Prameny o  takových okolnostech 
mlčí, ale na připomenutí půl století od in-
vaze se letos konalo dvanácté dobytí to-
hoto vrchu místními vlastenci a přízniv-
ci, opět bez kyslíku a  během jediného 
dne.

Tak za  rok na  shledanou při třináctém 
výstupu na Řivnáč v roce 2019.

Díky všem kamarádům za  pomoc při 
přípravách, během dobývání a za inspiraci 
k článku po úspěšném dobytí.

� l

�Helena�Kantorová�

Letošní	již	dvanáctý	výstup	na	vrch	Řivnáč	probíhal	v	poklidném	a	tradičním	
duchu	za	příjemného	odpoledního	počasí.	Klidná,	důstojná	a	rozvážná	chůze	
vzhůru	byla	završena	zpěvy	v	národoveckém	duchu,	jak	je	ostatně	zvykem	
od	počátků	z	dob	otce	zakladatele	této	tradice	Ladislava	Kantora	(1945–2015).	
Nad	kotlinou	se	tak	nesly	texty	a	tóny	170	let	starého	vlasteneckého	hitu	
,,Čechy	krásné,	Čechy	mé“	a	ještě	o	trochu	starší	lidové	písně	z	Berounska	,,Ach	
synku,	synku“,	údajně	oblíbené	písně	T.	G.	Masaryka.

Výstup na Řivnáč

INZERCE

 

Máte chuť se hýbat a přitom rozvíjet svou ženskost, eleganci a navíc 

zlepšit držení těla, uvolnit napětí a zlepšit svou pohyblivost? Pak si 

s námi přijďte zatančit  

BŘIŠNÍ TANEC  

Kdy?  úterý od 18. 9. 2018, 19:00 – 20:30 

Kde?  Tělocvična pod školní jídelnou Roztoky (Rožálek) 

S kým? Lucie Kárová Šrámková 

Upozornění: Obavy nejsou na místě, tanec je určen pro každého, neomezuje 

vás věk, fyzická kondice ani nedostatek tanečních zkušeností ☺  

Tanci se věnuji od roku 1984, kdy jsem začínala s akrobatickým rock´n´rollem. V roce 1989 

jsem se začala věnovat historickému tanci pod vedením paní 

prof.Krešlové (DAMU) a později paní prof.Dostálové (Státní 

taneční konzervatoř). Díky historickému tanci a účinkování 

v Německu jsem se již v roce 1993 seznámila s břišním 

tancem, který tam již byl dlouho populární  a začala jsem ho 

pod vedením úžasné tanečnice Faleyly studovat.  

S flamencem jsem začala v roce 1995 u paní 

prof.Kryštůfkové (Státní taneční konzervatoř). Po celou 

dobu ještě navštěvuji lekce baletu pod vedením Pavly 

Šmerdové (Pražská taneční konzervatoř). 

Břišní tanec jsem začala vyučovat v roce 1999, po celé ČR i 

v zahraničí (Rakousko).  Vystupuji v ČR i v zahraničí 

(Německo, Lucembursko, Egypt, Švýcarsko). 

 

Vystupovala jsem i pro prince Filipa při příležitosti oficiální návštěvy královny Alžběty II. 

 

Na taneční hodiny vás srdečně zve taneční studio 

HOLLA BELLA 

Více info na GSM:  603 833 786       nebo        e-mail:  lucie@hollabella.com 
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n�MLADÝM MAMINKÁM. Nechceme 
jen brát, chceme také pomáhat. Náš Klub 
seniorů sídlí v místě, kde jsou dětské ordi-
nace a školka. A tak jsme přišli s nápadem, 
jak pomoci mladým maminkám. Nabízíme 
zcela zdarma dětské oblečení cca do 1 roku. 
Většinou se jedná o málo nošené bavlněné 
košilky, body, dupačky atd. Vše naše členky 
vždy vyperou a vyžehlí. Toto oblečení bude 
k  dispozici v  průhledných krabicích pod 
přístřeškem u  Klubu seniorů a  dětské lé-
kařky v  Havlíčkově ulici 713, většinou 
po dobu otevření klubu. Až vaše děti z to-
hoto oblečení vyrostou, můžete nám jej 
opět vrátit. Sami nám pro tuto aktivitu mů-
žete věnovat odložené věci pro děti do jed-
noho roku věku. Vypereme, vyžehlíme 
a nabídneme k dalšímu užívání.
n�KLUB PALIČKOVÁNÍ. Koncem září 
rozjíždíme již předem oznámený kurz Pa-
ličkování pod vedením paní Pavly Sládečko-
vé. Kurz bude probíhat v sobotu od 9 hodin 
(cca tři hodiny) ve  14denních intervalech 

v Klubu seniorů. Přihlášky, termín zahájení 
a další potřebné informace: Vlaďka Drdová, 
tel. 606  893  292, v.drdova@volny.cz nebo 
na webových stránkách.
n�TANEC PRO RADOST – začínáme 
v  úterý 18. září v  10 hodin, taneční sál 
ZUŠ, máme ještě pár volných míst. Infor-
mace a přihlášky Lucie Kárová Šrámková, 
tel. 603 833 786.

Čtvrtek 18. října 2018 v 15 hodin – Ver-
nisáž výstavy v Klubu seniorů

Pavla Sládečková „Paličkovaná krajka II“
n�PROJEKT BPP: Bezpečí, péče, pohoda –  
senior doma
Přednášky probíhají v Klubu seniorů:

Pondělí 24. září 2018 od  17 hodin PÁ-
NEVNÍ DNO – úvodní přednáška k třídíl-
nému semináři

Čtvrtek 11. října 2018 od 16 hodin JAK 
SI UŽÍT STÁŘÍ – vážně i s humorem o ra-
dostech, strastech a nástrahách seniorské-
ho věku s psychologem Mgr. Karlem Bica-
nem

Čtvrtek 1. listopadu 2018 od  16 hodin 
PÉČE O  ZDRAVÍ A  KOMUNIKACE SE 
SENIORY V DOMÁCÍM I POBYTOVÉM 
ZAŘÍZENÍ – přednáší: Světlana Šťastná
n�KARTA ŽIVOTA
V rámci projektu Bezpečí, péče, pohoda – 
senior doma jsme vytvořili ve  spolupráci 
s městem Roztoky pro naše seniory KAR-
TU ŽIVOTA. Nechali jsme se inspirovat 
projektem Seniorská obálka, který vznikl 
za spolupráce jednotlivých složek záchran-
ného systému. Jedná se o kartu s předvypl-
něným formulářem, obsahujícím veškeré 
údaje, které jsou důležité pro záchrannou 
službu při zásahu v  domácnosti. Ne vždy 
jsou totiž lidé s akutními zdravotními obtí-
žemi schopni tyto informace zdravotní-
kům sdělit sami. Karta by měla být k dis-
pozici během měsíce října. O  jejím 
přesném použití a distribuci vám napíšeme 
v příštím čísle Odrazu a  také budeme in-
formovat na  webových stránkách města 
a naší organizace.

� l

Vladimíra�Drdová�
předsedkyně	SPCCH	ZO	Roztoky

Je	září	a	po	prázdninách	rozjíždíme	naše	stálé	aktivity,	k	nimž	připojujeme	další	
nové	kurzy	a	činnosti.	O	našich	stálých	aktivitách	se	dočtete	v	minulém	Odrazu,	
na	našich	vývěsních	tabulích	a	na	webových	stránkách	spcch-roztoky.cz.

Svaz postižených civilizačními chorobami – novinky a informace

INZERCE

na přednášku

PÁNEVNÍ DNO
Pondělí 24. září 2018 od 17 hodin v Klubu seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

přednáší lektorka: Kamila Jiříková

vstup zdarma

Přednáška je úvodem k třídílnému semináři

Cvičení pánevního dna a přednášky spojené 
s praktickými ukázkami cviků a jejich výukou. 

Termíny semináře: 
Soboty: 6.10., 27.10. a 17.11. 2018, vždy 9 – 11 hodin (taneční sál ZUŠ)

Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme o přihlášení se předem.

Přihlášky a informace:
Vlaďka Drdová 606 893 292, v.drdova@volny.cz 
Lenka Švecová 606 651 816, lenka.svecova@sim.cz

Cena za celý cyklus 300 Kč, nutno uhradit předem - možno na úvodní přednášce.

 Obsah semináře 

06. října 
* Co je pánevní dno a hluboký               
stabilizační systém 
* Funkce pánevního dna 
* Pánev jako převodník pohybu 
* Základní dech a vizualizace 
* První cviky (na židli, ve stoje) - 
procítění spojitosti nohou, 
pánve a krku 
* Jak cvičit 

27. října 
* Opakování 
* Automasáž na overballech 
* Přípravné cviky a cviky 
vleže 
* Relaxační techniky 
* Povídání o inkontinenci 
* Cvičení 

17. listopadu 
* Opakování, dotazy 
* Další cviky 
* Mýty a omyly 
* Předpoklady úspěchu 
* Pánevní dno v běžném 
životě 

základní organizace Roztoky

Vás v rámci projektu Bezpečí, péče, pohoda - senior doma zve 

Svaz postižených civilizačními chorobami

Seminář je připravován ve spolupráci s městem Roztoky
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Poděkování��
Dne	20.	6.	2018	jsme	si	z	neopatrnosti	
zavřeli	sklepní	dveře	s	klíčem	uvnitř	
zámku.	Během	okamžiku	jsme	kontak-
tovali	p.	M.	Korába,	který	nám	poslal	
SMS	s	telefonním	číslem	na	pana	R.	
(dobrovolného	hasiče	v	Roztokách),	
který	ihned	po	zavolání	reagoval.	Jeho	
práce	a	lidský	přístup	byl	na	nejvyšší	
úrovni.	

Patří	mu	náš	obdiv	a	hluboký	vděk,	
rovněž	panu	M.	Korábovi.		 l

M.�a�J.�Vrbíkovi

Všechno�dobré��
ke�kulatinám,�Stando!�
Výtvarník,	učitel,	nadšený	a	dobrý	
fotograf,	publicista,	svého	času	zem-
ský	školní	inspektor	a	dávno	před	
tím	také	zaměstnanec	našeho	muzea,	
nepřehlédnutelný	znalec	roztocké	
i	regionální	historie,	ale	také	komu-
nální	politik,	který	stál	čtyři	roky	
v	čele	Roztok	jako	starosta	a	později	
další	čtyři	jako	místostarosta.	

Stanislav	Boloňský	oslavil	zkraje	
srpna	sedmdesátiny.

Věřím,	že	nejsme	sami,	kdo	mu	k	nim	
přeje	dobré	zdraví,	hodně	optimismu	
a	elánu.

Zájem	o	komunální	politiku	je	mu	zá-
kladní	přirozeností:	už	za	socialismu	
spoluzakládal	ekologické	sdružení	
Sakura,	nechyběl	v	Občanském	fóru,	
zkoušel	dobýt	tehdejší	Českou	

národní	radu.V	té	vyšší	politice	je	občas	
k	vidění	v	televizi	coby	místopředseda	
Evropských	demokratů.	Řadu	spoluob-
čanů	si	získal	svými	populárními	články	
o	historii	Roztok	a	Žalova.	Jeho	záběr	

a	příslovečný	sicflajš	jsou	obdivuhodné:	
od	knížat	z	Levého	Hradce	až	po	novo-
dobé	dějiny.	Zpod	Standova	pera	hravě	
vyskakují	kněžny,	císařové,	starostové,	
obecní	starší,	obecní	padouši	i	obecní	
pábitelé,	fotografie	ze	sovětské	invaze	
i	z	první	republiky,	osudy	obyvatel	
Roztok	–	a	také	Žalova,	dramata	
v	Roztokách	i	v	Žalově	žitá	a	pozvolna	
zapomínaná...

V	našich	dějinách	se	orientuje	jako	
málokdo.	Bezesporu	velmi	zaslouženě	
získal	Stanislav	v	roce	2005	medaili		
k	60.	výročí	osvobození	republiky	
za	popularizaci	novodobé	historie.	
S	malilinkatou	nadsázkou	napišme,	že	
pěkným	dárkem	od	Stanislava	Boloň-
ského	by	byl	druhý	díl	rozpracované	
a	toužebně	očekávané	publikace	o	his-
torii	Roztok	-	ale	pak	už	jen	srdečné	
„živijó“!		 l

Tomáš�Novotný
Jaroslav�Kubečka

14.	9.	2018	PÁTEK		

18.30 Uvítání ostatků sv. Ludmily (relik-
viář s ostatky ruky)

19.00 Vigilijní mše svatá se zpěvy z řec-
kokatolické liturgie (Sbor sv. Vladimira)
Následuje Bdění se sv. Ludmilou.

15.	9.	2018	SOBOTA

10.00 Slavnostní mše svatá na louce před 
kostelem s vystavenými ostatky sv. Ludmi-
ly (celebruje biskup Mons. Václav Malý)

Po  mši svaté možnost tiché modlitby 
před ostatky sv. Ludmily v kostele do 12.00.

Od  12.00 – komentované prohlídky 
i s dětskými průvodci  

13.00 Divadlo Bořivoj – „Dva kašpaři“ 
(lidové loutkové divadlo pro děti i dospělé)

Během dne doprovodný program pro 
děti i dospělé – „Oživlá historie“

 
Více na www.farnostroztoky.cz
� l

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2018

V  dubnu letošního roku se zakončila po-
zemská životní pouť malířky, básnířky, spi-
sovatelky literatury pro děti Aleny Málko-
vé (8. 6. 1927 ‒ 25. 4. 2018). Pro svůj 
bohatý tvůrčí  život se autorka připravovala 
nejprve studiem na  Státní grafické škole 
v Praze u prof. Petra Dillingera (1945‒1946) 
a poté na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze v ateliéru prof. Antonína Str-
nadela a prof. Emila Filly (1946‒1951).

Větší část profesního života strávila Ale-
na Málková v Praze, avšak dětství prožila 
v Žalově – baladickém kraji pohanské mi-
nulosti a počátků křesťanství. Tyto prožit-
ky, včetně autorčiny duchovní konverze, 
provázejí celou její tvorbu malířskou, gra-
fickou i básnickou. Ve svých dílech nepo-
pisuje skutečnost, používá symboly, jimiž 

chce vést k zamyšlení nad strastmi i krásou 
lidského života.

S  manželem Luďkem Vimrem 
(1921‒2005), malířem, grafikem, ilustráto-
rem, taktéž absolventem pražské VŠUP, se 
znali již od  studijních let. Okolnosti běhu 
dějin 1. poloviny 20. století v období nacis-
mu je zavedly do totálního nasazení – v praž-
ské továrně Junkers pracovali jako techničtí 
kresliči... Manželská dvojice si pak počínala 
umělecky jak samostatně, tak společně – 
Alena Málková psala verše a pohádky a Lu-
děk Vimr tyto knížky pro děti ilustroval.

Za zmínku stojí též básnická tvorba Ale-
ny Málkové. V  rukopisu jejích básní z  let 
1942 až 1950 dokonce najdeme poznámky 
od Jaroslava Seiferta, kterého tehdy požá-
dala, aby se jí na  verše podíval. Znala se 
také s  básníkem a  překladatelem Janem 

Nohou. Mezi oblibu Aleny Málkové patřily 
překlady francouzské poezie. Přebásnila 
například Baudelairovy Květy zla, knižně 
však nevyšly.

Příznivci díla Aleny Málkové si mohou 
vzpomenout na samostatnou autorčinu vý-
stavu v roce 2000, která se konala v prosto-
rách Středočeského muzea. I  když je její 
tvorba zastoupena v galeriích ČR a v Ně-
mecku, nyní se snažíme o  její symbolický 
návrat do  Roztok u  Prahy formou retro-
spektivní výstavy (prostory jsou v  jedná-
ní), která bude reprezentativním průřezem 
díla Aleny Málkové. Mimo obrazů se mů-
žete těšit také na verše, které na vernisáži 
zazní z básnických sbírek Sebranka (KAM-
PE, 2012) a Žalov (tamtéž, 2016).� l

Radana�Šatánková
publicistka,	kurátorka

…	kus	srdce	nechala	v	Žalově

Odešla malířka Alena Málková-Vimrová
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OZNÁMENÍ	O	DOBĚ	A	MÍSTĚ	KONÁNÍ	VOLEB

Jak�hlasovat�ve�volbách�
do�zastupitelstva
Podzimní	komunální	volby	
rozhodnou	o	tom,	kdo	bude	
spravovat	naše	město	v	ná-
sledujících	čtyřech	letech.	Své	
zastupitele	můžete	vybírat	mezi	
všemi	kandidátkami,	kterých	je	
v	našem	městě	v	těchto	volbách	
sedm.	Obdržíte	pouze	jediný	
volební	lístek,	na	němž	ale	budou	
uvedeny	všechny	kandidující	
volební	strany.	Můžete	volit	buď	
jednu	stranu,	nebo	si	vybrat	jed-
notlivé	kandidáty	z	libovolných	
kandidujících	stran,	případně	oba	
způsoby	kombinovat.	

Chci�hlasovat�pro�jednu�
volební�stranu
Rozhodnete-li	se	hlasovat	pro	
určitou	stranu,	uděláte	u	jejího	
názvu	křížek	do	předtištěného	
rámečku.	Ale	pozor,	odlišnost	
komunálních	voleb	do	sněmovny	
a	do	krajů	je	v	tom,	že	preferenč-
ní	hlasy	uvnitř	zaškrtnuté	strany	
se	nezapočítávají.
Máte	ale	i	možnost	hlasovat	jak	
pro	stranu,	tak	pro	kandidáty	
z	jiných	volebních	stran.	Můžete	
tedy	označit	křížkem	stranu,	
kterou	preferujete,	a	dále	si	
vybrat	i	jednotlivé	kandidáty	
z	jiných	volebních	stran	a	u	jejich	
jména	napsat	křížek.	Počet	hlasů	
pro	vámi	preferovanou	stranu	
se	sníží	o	počet	hlasů,	které	jste	
přidělili	jednotlivcům	z	ostatních	
stran.

Nechci�hlasovat�pro�strany,�
ale�pro�jednotlivé�kandidáty
V	takovém	případě	můžete	
zakřížkovat	kandidáty	z	libovol-
ných	stran,	kterým	se	rozhod-
nete	dát	svůj	hlas,	nesmíte	však	
překročit	počet	21	křížků,	které	
máte	k	dispozici.		 l

Eva�Frindtová

Na  následujících stránkách naleznete vo-
lební prezentace všech subjektů, které kan-
didují do zastupitelstva města. Prezentace 
jsou seřazeny podle čísel, která byla stra-
nám pro volby vylosována, s jednou výjim-
kou, jejímž účelem bylo, aby nedošlo k roz-
dělení dvoustránkové prezentace.  l

Redakce

Volby do Zastupitelstva města Roztoky 
se konají: 
n�v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin 
n�v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.  
Místa konání voleb do  Zastupitelstva 
města Roztoky
n�volební okrsek č. 1 (zámek): 
Zámek čp. 1, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, 
Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy 
sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, 
Za Potokem
n�volební okrsek č. 2 (knihovna): 
Jungmannova 966, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, 
Jungmannova, Na  Vyhlídce, Nad Čako-
vem, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, 
Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Pu-
chmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldo-
va, Školní náměstí, Třebízského, U  Jezu, 
Vošahlíkova, Žirovnického
n�volební okrsek č. 3 (ZŠ Roztoky): 
Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Brau-
nerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovol-
ného, Felklova, Mjr.  Kašlíka, MUDr.  Ti-
chého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců 
míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta 
Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu
n�volební okrsek č. 4 (MÚ Roztoky): 
náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo 
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masary-
kova,  Nerudova, Sedláčkova, Vidimo-
va, Žižkova
n�volební okrsek č. 5 (sokolovna): 
Tyršovo náměstí 480, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, 
Libušina, Lidická, Máchova, Na  Sekeře, 
Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, 
Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Van-
čurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova
n�volební okrsek č. 6 (ZŠ Žalov): 
Zaorálkova 1300, 252 63 Roztoky

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Bronzová, Burgerova, Jantarová,  Jiráskova, 
Ke  Kocandě, Levohradecká, Levohradecké 
nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, 
Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílep-
ská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, 
Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná
n�volební okrsek č. 7 (MŠ Přemyslovská):
Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu: 
Alšova,  Borkovského,  Bořivojova,  Huso-
va, Chalúpeckého,  K Nádraží, Komenské-
ho, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Le-
derova, Mühlbergerova, Na  Panenské, 
Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod 
Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, 
Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmi-
ly, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava 
Havla, Veselého, V  Chatách, Vlháčkova, 
Wolkerova, Za Cihelnou.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky 
prostřednictvím České pošty. Ve dnech vo-
leb na žádost voliče okrsková volební ko-
mise vydá za chybějící nebo jinak označe-
né hlasovací lístky nové.

Voliči bude umožněno hlasování, poté 
co prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, popřípadě státní ob-
čanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. Totožnost 
a  státní občanství prokáže volič občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu.

Právo�volit�má:
1. státní občan České republiky, který
n�alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let
n�je v den voleb v této obci přihlášen k tr-
valému pobytu
2. státní občan jiného členského státu Ev-
ropské unie, který 
n�alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let
n�je v den voleb v této obci přihlášen k trva-
lému pobytu, event. k přechodnému pobytu
n�občan jiného členského státu Evropské 
unie může hlasovat pouze za podmínky, že 
požádal o zápis do dodatku stálého sezna-
mu voličů.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROZTOKY 
Starosta	města	Roztoky	podle	§	29	zákona	č.	491/2001	Sb.,	
o	volbách	do	zastupitelstev	obcí	a	o	změně	některých	záko-
nů,	v	platném	znění	oznamuje:







8 LET PRÁCE,  
8 LET VÝSLEDKŮ Program TOP 09 a nezávislí  pro Roztoky a Žalov

Již osmým rokem pro VÁS pracujeme na naší radnici, vytváříme 
udržitelnou koncepci města a jsme připraveni v tom pokračovat.
Dovolujeme si Vám proto představit náš program pro volební období 
2018 až 2022. Nabízíme jen konkrétní nápady a projekty, které jsme 
schopni realizovat.

8 LET PLNÍME, CO JSME SLÍBILI!

UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ MĚSTA
NADÁLE NEPŘIPUSTÍME živelnou 
výstavbu. Zasadíme se o to, aby nedošlo 
k rozšíření lokalit určených pro novou 
výstavbu. 

Dotáhneme do zdárného konce rekon-
strukci průtahu městem – Lidická, 
Nádražní a Přílepská ulice. 

Budeme pokračovat v jednání s velkými 
investory o jejich podílu na rozvoji 
vodohospodářské a dopravní infrastruktury 
města a jeho občanské vybavenosti.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ
ŠKOLKY
Po několikaleté usilovné práci je současná 
kapacita dostatečná. Výstavba dalších 
nových tříd musí být realizována s postupu-
jící výstavbou, a proto vznikne jedna třída 
školky při výstavbě v Nádražní ulici 
a další jedna třída po rekonstrukci ve vile 
v Tichém údolí.

Zachováme provoz školky v Havlíč-
kově ulici. Stávající zděné pavilony 
procházejí postupnou modernizací, 
zateplením, rekonstrukcí šaten, sociálního 
vybavení.

ŠKOLY
Nejpozději do dvou let postavíme novou 
budovu školy v Žalově, v bývalém 
areálu Barumu. Součástí školy bude 
i nová tělocvična.

Zajistíme pozemky a projektovou doku-
mentaci pro následnou dostavbu školy, díky 
níž bude zajištěna výuka na druhém 
stupni i v této nové škole.

Do roka postavíme nástavbu současné 
žalovské školy. Pro další rozšíření 
kapacity této školy vybudujeme nový 
objekt na protějším pozemku. Dětské 
hřiště bude zachováno.

V současné době realizujeme odlehčení 
střešních konstrukcí staré roztocké školy, 
abychom mohli zajistit rozšíření zázemí pro 
pedagogy zbudováním půdní vestavby. 
Tak vznikne komfortnější prostředí 
nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

SPORT A VOLNÝ 
ČAS
V prostoru mezi sokolovnou a právě 
dokončenou atletickou dráhou postavíme 

mobilní kluziště. Díky chlazení bude 
možné bruslit i při teplotě nad bodem 
mrazu. Máme i místo pro nové kurty 
například pro beach volejbal. 

Součástí areálu nové školy v Žalově bude 
i nová prostorná tělocvična. Díky tomu 
získáme další prostor pro sportovní aktivity. 

Fotbalový klub potřebuje pro své mládež-
nické oddíly rozšířit tréninkové prosto-
ry. Pomůžeme nalézt vhodné prostory 
a na výstavbě nového sportoviště se 
budeme podílet.

Zrevitalizujeme park a hřiště v Tichém 
údolí, kde budou instalovány i hravé 
edukativní prvky. Postavíme dopravní 
hřiště. U současných dětských hřišť 
zavedeme pítka. Na největším hřišti 
u křižovatky Obránců míru a Masarykova 
zřídíme stabilní toalety a mlhoviště.

Protipovodňový val využijeme k výstavbě 
cyklostezky. Budeme usilovat o propojení 
cyklostezkou s Prahou. 

Vypracujeme ověřovací studii možnosti 
výstavby biotopu vhodného pro koupání.

Vytvoříme program péče o dospívající 
mládež (věková kategorie od 12 let výše).

KULTURA
Chceme navázat na dosavadní podporu 
kulturních, sportovních a vzdělávacích 
spolků, neziskovek a dalších subjektů 
občanské společnosti. 

Připravíme kompletní projektovou 
dokumentaci na výstavbu nové knihovny 
s multifunkčním zázemím. 

Za rok bude dokončena rekonstrukce 
památkově chráněné vily č. 125 v Tichém 
údolí. Kromě školky zde vznikne prostor 
pro volnočasové aktivity větších dětí. 
Přilehlý park projde rekultivací a vznikne 
zde zajímavý prostor pro trávení volného 
času.

V Nádražní ulici bude postaveno nové 
divadélko, které bude sloužit i jako kinosál.

Provedeme revitalizaci památníku 
na Levém Hradci. V prostoru bývalého 
kuželníku na Levém Hradci zřídíme zázemí 
pro kulturní a společenské akce, případně 
stabilní toaletu. 

Nadále budeme podporovat činnost 
roztockých křesťanských církví. Podpoříme 
umístění sochy sv. Ludmily na Levém 
Hradci.

2x
více učeben oproti roku 2010 bude mít 
naše škola po výstavbě nové školy v Žalově. 
Doposud se podařilo díky dostavbě  
školy zvýšit počet tříd  
o polovinu. 162

dětí navíc chodí do  
našich školek, protože 

jsme otevřeli 7 nových tříd. 
Dvě z nich začnou děti 

navštěvovat od podzimu 
tohoto roku.

regulační plány  
a nový územní plán.  
Díky těmto nástrojům 
zachováme jedinečný 
charakter našeho města. 
Zastavitelná plocha  
nebyla rozšířena ani  
o metr navíc, chráníme 
plochy zeleně.

7,77
kilometru  

nových silnic.10,55
kilometru  
nových chodníků.

milionů Kč  
z dotačních  
prostředků  

především  
na školu  

a na školky.

metrů čtverečních 
nových dětských hřišť, 

sportovišť a oddechových 
zón. Navíc nově  

opravená atletická  
dráha v areálu  

Sokola.

16
autobusových spojů 
denně navíc. Posílení 
vlaků na Masarykovo 
nádraží o 20 spojů  
a do Libně o 5 spojů denně 
(vždy dohromady 
v obou směrech).

50
milionů Kč  

investic do vodohospo-
dářské a odpadové 

infrastruktury. To jsou 
investice, které nejsou příliš 

vidět, ale díky nim máme 
například čistou vodu.

11
milionů Kč  
je souhrnná částka, kterou 
město za posledních 8 let 
podpořilo místní spolky. 
I díky tomu je v našem 
městě v průměru jedna 
kulturní či společenská  
akce za dva dny.

výherních 
automatů. 
Podařilo se  
nám prosadit 
zákaz  
provozování 
výherních 
automatů  
v celém městě.

To vše a ještě mnohem 
víc se podařilo za  

období, pro které jste 
nám dali svůj hlas.



a nezávislí 
pro Roztoky 
a Žalov

Odpoledne plné zábavy,  
soutěží a překvapení

Kdy: v pátek 21. září 2018
V kolik: od 14 do 18 hodin 
Kde: �na Tyršově nám.  

v Roztokách

Program: 
l��Eliščiny pohádky – loutkové diva-

délko nejen pro děti, Víťa Marčík  
„Divadlo Já To Jsem“ 

l��Jízda na vysokém kole – exhibice, 
(pro děti zkušební jízdy, o bezpeč-
nosti na kole)

l��Hořící muž – dechberoucí ukázky 
z práce hasičského sboru

l��Pro každého něco – výtvarná dílna, 
malování na obličej, skákací hrad, 
puzzle, kvízy, hlavolamy atd.

l��Soutěže i pro dospělé, kde ti 
nejlepší si odnesou dárkovou láhev 
z Únětického pivovaru a na dva 
nejúspěšnější čeká kávovar.  

l��Živá hudba MK3 Band Praha

Občerstvení: 
Zdarma: pizza, cukrová vata, 
limonáda a řada dalších dobrot
 
Čepované Únětické pivo – výtěžek 
z piva půjde do poslední koruny 
do Roztok na účel, který vy sami 
svými hlasy na místě vyberete. 
Stejnou částku přidají společně 
kandidáti  TOP 09 a nezávislí pro 
Roztoky a Žalov.  

Přijďte na kus řeči a na pivo  
s KARLEM SCHWARZENBERGEM.
 
A v neposlední řadě se můžete 
setkat s kandidáty TOP 09 a nezá-
vislí pro Roztoky a Žalov a zeptat se 
na vše, co vás zajímá.

Program TOP 09 a nezávislí  pro Roztoky a Žalov
U přívozu postavíme vkusný přístřešek 
s toaletou. Vylepšíme tak zázemí pro kulturní 
akce.

PÉČE O SENIORY 
A ZDRAVOTNICTVÍ
Naší další prioritou je výstavba nového 
domu pro seniory. Kromě standardních 
služeb zde bude zajištěn i denní stacionář 
a nové prostory pro lékaře a rehabilitaci. 

Budeme podporovat již zavedené služby 
pro naše seniory (příspěvek na dopravu 
k lékaři, rozvoz obědů, tísňové volání). 
Rozšíříme možnosti dalších aktivit a péče 
o seniory, a to i v domácím prostředí.

Rozšíříme nabídku a dostupnost obědů pro 
seniory příspěvkem z rozpočtu města.

Budeme usilovat o rozšíření zdravotnic-
kých služeb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zajistíme výsadbu nových stromů a další 
zeleně. 

Zavedeme dotační systém „roztocká 
dešťovka“, díky němuž podpoříme nákup 
barelů a akumulačních nádrží na dešťovou 
vodu. 

Zrevitalizujeme park na Tyršově náměstí. 
Zřídíme zde vodní prvek a venkovní knihovnu.

Zřídíme novou pozici městského zahrad-
níka, který bude profesionálně pečovat 
o městskou zeleň a parky.

Rozšíříme vodní prvky ve veřejném 
prostoru. Posoudíme další možnosti udržení 
vody v krajině.

Podpoříme nákup větších nádob na tříděný 
odpad pro domácnosti a zajistíme jejich 
svoz. Budeme dbát o větší pořádek kolem 
stanovišť na tříděný odpad. 

Podpoříme vlastní kompostování v domác-
nostech, aby se co nejvíce odpadu likvidovalo 
přímo v místě jeho vzniku.

Zavedeme sledování kvality ovzduší 
zejména ve vztahu k letecké dopravě.

DOPRAVA A SILNICE
Budeme pokračovat v opravách silnic 
a chodníků (o které komunikace se 
konkrétně jedná, najdete v plném znění 
programu na našem webu). Připravíme 
komplexní rekonstrukci ulice Legií a přileh-
lých komunikací na „Vrškách“. 

Nadále budeme posilovat autobusové 
spoje do Prahy a zpět ve špičkách. Na lince  
č. 359 zavedeme víkendové spoje. V Komen-
ského ulici u Levého Hradce obnovíme výstup-

ní zastávku. Na nejvytíženějších zastávkách 
zavedeme volné internetové připojení wi-fi.

Budeme dále spolupracovat se Správou 
železniční dopravní cesty, aby došlo k opra-
vě nádražní budovy, výstavbě nových 
a bezbariérových nástupišť a parkovacího 
domu u nádraží. Opravíme parkoviště 
u žalovské zastávky.

HOSPODAŘENÍ 
S VODOU
Budeme pokračovat v modernizaci 
kapacity čistírny odpadních vod. 
Budeme usilovat o co nejpřijatelnější cenu 
vodného a stočného pro naše občany.

I nadále budeme investovat do vodohos-
podářské infrastruktury. Její průběžná 
obnova je nezbytná pro to, abychom měli 
trvale dostatek kvalitní pitné vody. V příštích 
měsících dojde k velké investici do tzv. 
tlakových pásem, která zlepší tlak vody 
zejména v Žalově. Tam, kde to je technicky 
řešitelné, zabezpečíme připojení všech 
obyvatel města k funkční, městské kanalizaci.

V rámci rekonstrukcí městských komunikací 
budeme budovat vsakovací systémy 
srážkových vod, stékajících z veřejných 
prostranství. 

PÉČE O MĚSTO 
A CHOD ÚŘADU
Zintenzivníme úklid ve městě a svoz 
tříděného odpadu. Rozšíříme otvírací dobu 
sběrného dvora.

Zvýšíme počet laviček, odpadkových 
košů i míst se sáčky na psí exkrementy.

Výdaje na bezpečnost nesměj být kráceny. 
Posílíme dohled městských strážníků 
na bezpečnost školáků. Budeme nadále 
podporovat naše dobrovolné hasiče. 
Pomůžeme jim, aby dokončili výstavbu své 
nové hasičské základny.

Letos byla zahájena instalace protipovodňo-
vého šoupěte na vyústění odpadních vod 
z ČOV do Vltavy. Zrealizujeme protipovod-
ňová opatření, která výrazně lépe ochrání 
dolní část Roztok. 

Zaměříme se na optimalizaci a zvyšování 
efektivity chodu samosprávy. Budeme 
s pomocí moderních procesních 
a projektových nástrojů hledat prostor, 
kde lze chod úřadu a jednotlivé agendy 
zefektivnit, automatizovat, a tedy i zlevnit.

Zavedeme projekt „Dobrý nápad“. Každý 
rok vyčleníme v rozpočtu města dostatečně 
velkou částku, z které budeme financovat 
VAŠE konkrétní nápady. 
Podrobný program najdete na:
www.TOP09.cz/Roztoky
www.facebook.com/TOP09Roztoky
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Petra Kazdová

38 let
PR manažerka

Jaromír Jungwirth
38 let

podnikatel

Kateřina Gotthardová
29 let

kavárnice

Michal Přikryl
55 let, produkční,

předseda dopravní komise

Marcela Šášinková
54 let

historička

Zbyněk Švehla
30 let

sportovní trenér

Šárka Urbanovská
36 let

herečka, scénografka

Josef Pösinger
30 let, vedoucí skladu

trenér takewonda

Dagmar Caislová
59 let

učitelka

Vlastimil Drchota
44 let, hasič, starosta 

dobrovolných hasičů

Klára Junka
31 let

zdravotní sestra

Lukáš Kousal
39 let
stavař

Monika Procházková
44 let

ekonomka

Daniel Dědič
20 let

vysokoškolský student

Vladimír Trepera
58 let

výrobce čokolády

Radek Bár
43 let

živnostník, herec

Petra Zwinzová
44 let

učitelka

Bohumír Trávníček
42 let, specialista 
v oblasti dopravy

Michaela Matysová
50 let

vedoucí školní jídelny

Vojtěch Sedláček
71 let

sociální podnikatel

SPOLEČNĚ

ROZTOKY A ŽALOV

Marie Šlancarová
41 let
místostarostka

1.

Z  našeho programu:

Příjemnější cesta do práce
• Lepší návaznost autobusů v ranní špičce k vlaku tak, aby lidé nemuseli jezdit autem.

• Bezbariérové nádraží – dvousetmilionová investice Správy železniční a dopravní cesty  

 (SŽDC), kterou vyjednala místostarostka Marie Šlancarová, bude dokončena již v roce 2021.

• Parkovací dům u vlakového nádraží – budeme nadále usilovat, aby investorem byla SŽDC.

Bezpečné město
• Zavedeme radary na měření rychlosti na frekventovaných místech ve městě. 
• Zajistíme mobilní dopravní hřiště – v Masarykově ulici u Solníků.

Moderní škola, moderní hřiště
• Kvalitní vzdělávání pro naše děti s dlouhodobým výhledem – postavíme další dvě  
 školní budovy. Jednu u žalovské školy v Zaorálkově ulici a druhou u vědecko-technic-
 kého parku.
• Zimní kluziště a krytá hala v areálu Sokola – pro zimní radovánky malých i velkých  
 obnovíme tradici kluziště. Finančně podpoříme zakoupení a provozování kryté haly. 
Zdravotní a sociální služby
• Domov pro seniory a ordinace pro veřejnost v Solníkách do konce roku 2022.

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE K VOLBÁM!

Celý program na www.proroztokyazalov.cz

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám představili nově vzniklé politické sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov, 
které vám nabízí zásadní změnu ve způsobu vedení města. Záleží nám na tom, abychom naše 
město rozvíjeli správným směrem. Namísto překotných rozhodnutí prosadíme promyšlená, 
koncepční řešení nad rámec volebního období. Nejde jen o nás, ale i o budoucnost našich 
dětí. Vítáme zapojování veřejnosti do rozhodování o rozpočtu města a o rozvoji prostoru, 
ve kterém žijeme.
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• V autobusech se často mačkáme…
Budeme pravidelně vyhodnocovat vytíženost 
autobusů a pružně komunikovat s ROPIDEM. 
Pokud to unese obecní kasa, přidáme linky 
v dopravní špičce.
Až majitel nádraží (SŽDC) začne   modernizovat 
stávající podchod a všechna nástupiště,  
 budeme trvat na souběžné kultivaci historické 
budovy nádraží.

• Kanalizace
Pokročíme v odkanalizování Přemyslovské, 
Riegrovy a okolí Panenské.

• Břeh Vltavy
Vltavský břeh v Roztokách musí být  
 odpočinkovou a klidovou zónou s dostatkem 
původní i dosazované zeleně.

• Hřiště
Invenční, neotřelé nápady! Co třeba takovéto 
hřiště v Tichém údolí u potoka, citlivě usazené 
do lesa?

• Péče o seniory
Přispějeme financemi i organizačně k udržení 
a vylepšení společenského života našich starších 
spoluobčanů. Jsme vděčni za podněty, které 
nám předávají. Chybí některé služby pro seniory, 
například lékařské. Pokusíme se s tím pohnout. 
Nastartujeme projektovou přípravu nového 
domova pro seniory.

• Rozpočet
Udržíme vyrovnaný rozpočet. Úvěr bude možné 
čerpat pouze na dostavbu školy či zásadní měst-
skou infrastrukturu.

• Volný čas a spolky
Spolkové činnosti jsme vždy přáli a budeme přát 
i nadále. Stávající podporu zachováme, 
ba zvýšíme. 

• Developeři
Budeme pokračovat v korektním, ale nesmlou-
vavém postoji vůči developerům. Výstavba bytů 
musí přinášet prospěch i městu!

• Technické služby
Oceňujeme nasazení, přáli bychom si ale  
 modernizaci postupů a vyšší počet pracovníků.

Za Sakuru (s podporou Starostů a nezávislých) 
kandidují:

• Zeleň
Palachova ulice kvete celý rok. Udělejme 
to   podobně i v ostatních ulicích! Posílíme  
 Technické služby o zahradníka.

• Lékaři a sociální péče
Uděláme vše pro to, abychom udrželi   dětské 
lékaře. Jsme rádi, že se i našim přispěním 
v Roztokách usadila oblíbená dětská   lékařka. 
Vyvineme tlak na developery, aby v nově  
 budovaných prostorách našli místo pro lékaře.

Co je naším cílem?
• V oblasti školství
Zasadíme se spolu s partnery o výstavbu a  
 zprovoznění nové školy v Žalově, v areálu VTP. 
Vyčleníme každoročně 1,2 milionu Kč na moti-
vační finanční podporu sboru školy
S učiteli a vedením školy udržíme po celé volební 
období pružnou komunikaci
Koncepčně připravíme rekonstrukci areálu  mateřské 
školy v Havlíčkově ulici.

• Na chodnících a silnicích
se nám za posledních osm let lépe chodí a jezdí.
Vnímáme ale řadu dluhů. Začneme s   opravou 
 Vršek, nastartujeme rekonstrukci parku na  Tyršově 
náměstí. Chceme vylepšit malá   náměstíčka v  
 Žalově a Roztokách podle studií  místních archi-
tektů.
Dokončíme pevný povrch v Šaldově ulici a  
 budeme kultivovat postupně chodníky v celé obci.

• Jak naložíme s obecním majetkem?
Nebudeme se zbavovat obecních bytů. Postou-
píme v modernizaci bytového fondu v Nádražní 
ulici. V Roztokách budou vždy k dispozici byty 
pro sociálně potřebné a pro učitele.

• Levý Hradec
Probíhající revitalizace Levého Hradce, úpravy 
hřbitova, obnova památníku transportu smrti – to 
vše je z dílny Sakury. Zprovozníme   kolumbárium 
a uvedeme do života koncept alternativního  
 pohřbívání v klidové zóně Levého Hradce. 
Vybudujeme vyhlídku sv. Ludmily na Levém Hradci.

7. Ing. Jitka Klinkerová, 
stavební inženýrka

9. Mgr. Tomáš Jelínek Ph.D., 
počítačový lingvista

8. Ing. Marie Dittrichová, 
stavební technička

6. Pavel Frydrych, 
student sociální geografie

15. Tomáš Levý, 
osvětlovač

17. Ing. Otakar Veselý, 
IT technik

16. PhDr. Vojtěch Balík, 
klasický filolog

14. Ing. Aleš Hlaváč, 
nákupčí

11. Mgr. Ondřej Lukáš M.A., 
manažer komunikace

12. PhDr. Iva Ježková, 
novinářka

13. MVDr. Martin Daníček, 
veterinář

19. Jan Havlíček, 
obchodní zástupce

21. Akad. mal. Zlatica Dobošová, 
restaurátorka

20. Václav Pavlík, 
technik

18. Ing. Milan Svoboda, 
manažer ICT

10. Mgr. Tomáš Bazala, 
projektový manažer  občan-

ského vzdělávání

1. Mgr. Tomáš Novotný, 
místostarosta obce

2. Ing. Michal Hadraba, 
stavební projektant

3. Mgr. Jaroslav Kubečka, 
sociolog

4. Zuzana Sýkorová, 
ředitelka lesní školky

5. Mgr. Stanislav Boloňský, 
pedagog a publicista
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Chceme, aby se naše město rozvíjelo KONCEPČNĚ a ve spolupráci s vámi.

Aby úměrně k rezidenční výstavbě vznikala odpovídající občanská vybavenost, jako například 
plnohodnotná ŠKOLA, ŠKOLKY, KNIHOVNA S KOMUNITNÍM CENTREM.

Aby byla opravena hlavní silnice a přibyly k ní CHODNÍKY, PŘECHODY NEBO PRUHY PRO CYKLISTY, 
aby naše děti mohly chodit nebo jezdit do školy bezpečně i samy. 

Chceme vytvořit systém zeleně – PARČÍKY A ZELENÉ PÁSY, tak aby bylo celé město prostupné zelení 
a mohli jsme si spolu se sousedy sednout na lavičku pod strom v blízkosti svých domovů.

Zaměříme se na POZVEDNUTÍ VEŘEJNÉHO ŽIVOTA V ŽALOVĚ, který se stal staveništěm rezidenčních 
projektů, bez domyšlení vlivu na budoucí život města, jako kam budou děti nově příchozích chodit 
do školky, školy, kde budou trávit volné chvíle, až budou rodiče v práci. 

Chceme, abyste se mohli AKTIVNĚ ZAPOJIT DO PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ formou veřejných diskusí 
a měli dostatečný prostor dobrovolně říci, co byste ve městě chtěli a co ne. 

Pomozte nám vstoupit do roztocké politiky a spolu s námi do ní vstupte i vy. 
Chcete, aby naše město šlo lepší cestou? Volte lepší CESTU PRO MĚSTO protože...

Přijďte si s námi popovídat o svých starostech při sklence dobrého moku 2. října před hotel Academic od 15 hodin.

CESTA pr      MĚSTO

Jiří Macák

Eva Sodomová

Jitka Šrejberová Vladimír Fučík

Lenka HerzingerováViktor SodomaKateřina Tobišková
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www.cestapromesto.cz

Jsme občané Žalova a Roztok – nezávislí kandidáti.
Máme rádi svoje město. Postaráme se o jeho rozkvět.
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➢ Podporovat optimální řešení základního školství 
v Roztokách

➢ Podporovat výstavbu dalších sportovišť k vyžití obyvateli  
Roztok  

➢ Podporovat  výstavbu sociálních malometrážních bytů
➢ Pokračovat rychlejším tempem v úpravě silnic a chodníků
➢ Posílit bezpečnost ve městě instalací  dalších kamerových    

systémů a návrat služebny Státní policie  do Roztok
➢ Zmenšit docházkovou vzdálenost k zastávkám autobusu 

č. 359 a optimalizaci jeho trasy – směrem k Levému 
Hradci, zastávka u prodejny „TESCO“ 

➢ Podporovat další rozšíření kontejnerových stání
➢ Využít možností těch daňových úlev pro občany, které 

může město ovlivnit
➢ V případě změny územního plánu Roztok dbát na

zachování rázu „zahradního města“

Budeme podporovat vše, co bude ve prospěch obyvatel města.

Martin KRAJDL Základní organizace KSČM
lídr kandidátky Roztoky

Vážení spoluobčané, je před námi další
volební období, ve kterém bude zvoleno
nové městské zastupitelstvo. 
S ostatními subjekty v Roztokách
chceme 
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27.	4.	–	28.	10.
Příběhy	Tichého	údolí.	Osudy	zpečetěné	hákovým	křížem,	srpem	a	kladivem	–	výstava	
mapující	historii	roztockých	vil.		
Od	18.00	hod.

Středočeské	muzeum,	Braunerův	
mlýn,	Riegrova	ulice	čp.	5

8.	6.	–	18.	11. Československý	kolek	…	milovník	nejen	rumu	a	tabáku	–	výstava	kolků	a	kolkových	
známek	od	první	republiky	po	dnešek.	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

23.	6.	–	4.	11. 25.	Letní	keramická	plastika Středočeské	muzeum,	Roztoky,		
nádvoří	zámku

20.	7.	–	16.	9. Zdeněk	Burian	–	originály	ilustrací	–	Kniha	džunglí	a	Ostrov	pokladů.		
Od:	10.00	–	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

17.	8.	–	28.	10. Meziválečná	architektura	v	dolním	Posázaví	–	výstava	o	prvorepublikové	výstavbě	
v	daném	regionu. Středočeské	muzeum,	Roztoky

14.–15.	9.
Pá–So

Svatoludmilská	pouť	2018	
Od:	18.30	hod.	a	od	10.00	hod. Levý	Hradec,	Žalov

15.	9.
So

Slavnosti	levého	a	pravého	břehu	
Od:	10.00	hod.

Levý	a	pravý	břeh	řeky	Vltavy,		
Roztoky,	Klecany

16.	9.
Ne

Svátky	hudby	–	se	sólisty	České	filharmonie	a	Filharmonickým	komorním	orchestrem.	
Vstupné	250	Kč.	Od:	17.00	hod.	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

18.	9.
Út

Opravdu?	–	promítání	2	dokumentárních	filmů.	Vhodné	od	15	let,	vstupné	dobrovolné.		
Od:	18.30	hod.	 Městská	knihovna,	Roztoky

21.	9.
Pá

Sherlock	Koumes	–	film	pro	děti.	Od:	15.00	a	17.00	hod.	
Tátova	volha	Od:	19.00	hod. Kino	Velké	Přílepy

22.	9.
So

Šité	náušničky	s	Monikou	Lainovou	–	cena	260	Kč	(na	materiál).		
Od:	9.30–11.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

23.	9.
Ne

Design	Lock	–	více	než	30	vybraných	prodejců	s	širokou	paletou	ručně	zhotovených	
výrobků.	Od:	10.00–17.00	hod Středočeské	muzeum,	Roztoky

23.	9.
Ne

Štístko	a	Poupěnka	–	pohádka	pro	děti.		
Od:	16.00	hod. CVA	Velké	Přílepy

24.	9.
Po

Pánevní	dno	–	úvodní	přednáška	k	třídílnému	semináři.	
Od:	17.00	hod. Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

25.	9.
Út

Život	Svaté	Ludmily:	nové	objevy,	nové	souvislosti	–	přednáška.		
Od:	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

2.	10.
Út

Koncert	Karel	Kahovec,	Viktor	Sodoma.	Vstupné	150	Kč.		
Od:	19.00	hod.	 Hotel	Academic,	Tyršovo	náměstí

5.	10.
Pá

Prima	sezóna	–	Vily	v	okolí	Prahy.	Interiérový	a	oděvní	design	první	republiky.	Vernisáž	
výstavy.	Od:	17.00	hod.	Koncert	sester	Havelkových.	Od	19.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

6.	10.	–	3.	3.	2019 Prima	sezóna	–	Vily	v	okolí	Prahy.	Interiérový	a	oděvní	design	první	republiky Středočeské	muzeum,	Roztoky

6.	10.
So

Oslavy	100	let	republiky	aneb	Století	Velkých	Přílep	ve	fotografii.	Od:	10.00–18.00	
hod.,	od	18.00	hod	CVA.	

Louka	za	autobusovou	točnou		
v	centru	obce

11.	10.
Čt

Tajemství	odolnosti	a	stability	v	našem	životě	–	seminář.	
Od:	10.00	–	12.00	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

11.	10.
Čt

Jak	si	užít	stáří	–	vážně	i	s	humorem	o	radostech,	strastech	a	nástrahách	seniorského	
věku	s	Mgr.	K.	Bicanem.		
Od:	16.00	hod.

Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

13.	10.
So

Bleší	trh.		
Od:	9.00–15.00	hod.

Prostranství	před	MÚ,	nám.	5.	května,	
Roztoky

14.	10.
Ne

Duhové	divadlo	–	pohádka	pro	děti.		
Od:	16.00	hod. CVA	Velké	Přílepy

18.	10.
Čt

Paličkovaná	krajka	II	–	Pavla	Sládečková,	vernisáž	výstavy.		
Od:	15.00	hod. Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

20.	10.
So 5.	mezinárodní	den	archeologie	–	program	na	téma	Mincovní	poklady. Středočeské	muzeum,	Roztoky
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MEZIVÁLEČNÁ�
ARCHITEKTURA�
V�DOLNÍM�POSÁZAVÍ
Výstava sleduje hlavní architek-
tonické trendy a nejzajímavější 
stavby této lokality ve vymeze-
ném údobí. Zhlédnout lze foto-
grafie a  plány sportovních či 
církevních staveb, činžovních 
domů a vilové výstavby, kde se 
projevují umírněné vlivy mo-
derny, funkcionalismu a  poz-
ději opět nástup romantizující 
tendence. Na stavbách se podí-
lela řada známých architektů, 
pozornost je věnována zejména 
Kamilu Roškotovi, Jaroslavu 
Frágnerovi a Františku Troníč-
kovi.
Od 17. srpna do 28. října 2018

KAŠPÁRKŮV�SVĚT
Výstava o  historii rodinných 
loutkových divadel připomíná 
výrobu loutek jako jednu z vý-

znamných českých tradic. 
Za nejslavnější období je pova-
žován konec 19. a  začátek  
20. století, kdy loutkové diva-
dlo nesmělo chybět v  žádné 
vzdělané rodině. Ač od té doby 
nabylo různých podob, od vy-
řezávaných marionet po sério-
vou výrobu, dodnes patří lout-
ky a loutkové divadlo k dětství 
i našim milým vzpomínkám.
Od  7. září 2018 do  6. ledna 
2019

PRIMA�SEZÓNA
Výstava s  podtitulem Vily 
v  okolí Prahy. Interiérový 
a oděvní design první republi-
ky představí vzácně dochované 
interiéry meziválečných vilo-
vých staveb s původním vnitř-
ním zařízením, často navrže-
ným významnými architekty 
a  designéry. Propojení důrazu 
na  účelnost a  jednoduchost 
v architektuře, designu a oděv-
ním návrhářství s konkrétními 

osobnostmi, které v daných in-
teriérech žily, dobové fotogra-
fie a  trojrozměrné exponáty 
věrně doloží estetickou a ideo-
vou základnu životního stylu 
první republiky.
Od 6. října 2018 do 3. března 
2019

SESTRY�HAVELKOVY
Koncert v  rytmu swingu k za-
hájení výstavy Prima sezóna
5. října 2018 od 19 hodin, 
Zámek Roztoky

5.�MEZINÁRODNÍ�
DEN�ARCHEOLOGIE
Středočeské muzeum se tradič-
ně připojí k  Mezinárodnímu 
dni archeologie s vlastním pro-
gramem, tentokrát na  téma 
Mincovní poklady. Veřejnosti 
budou představeny mincovní 
poklady z  oblasti Prahy-západ 
zapůjčené z Národního muzea 
v Praze a také přímo ze sbírky 
muzea. V  areálu zámku bude 
archeologickým oddělením 
připraven interaktivní pro-
gram vhodný pro rodiny s dět-
mi.
20. října 2018

SVÁTKY��
HUDBY
FILHARMONICKÝ KOMOR-
NÍ ORCHESTR a sólisté České 
filharmonie: M. Bálková – fa-
got, J. Machat – flétna
Neděle 16. září 2018 od 17 ho-
din, Zámek Roztoky
Program: A. Vivaldi, J. Benda, 
I. F. Stravinskij

Probíhající�výstavy
n�Příběhy Tichého údolí. Osu-
dy zpečetěné hákovým křížem, 
srpem a kladivem
Do 28. října 2018

n�Československý kolek ... mi-
lovník nejen rumu a tabáku
Do 18. listopadu 2018

n�25. Letní keramická plastika
Do 4. listopadu 2018

Rezervace doprovodných pro-
gramů: tel. 233 029 060, e-mail: 
pokladna@muzeum-roztoky.cz

Otevírací doba: středa–neděle 
10.00–18.00 hodin

www.muzeum-roztoky.cz

Markéta Urfusová
tel. 774 836 463
e-mail: 
urfusova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum 
v Roztokách u Prahy, p. o.

� l

Výstavy a akce ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy 

INZERCE
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DESIGN LOCK byl založen s touhou nejen 
podpořit a rozhýbat kulturní dění v Rozto-
kách, ale zároveň inspirovat tamní tvořivé 
duše a šikovné ruce. Trojice pořadatelek peč-
livě vybrala padesátku zajímavých značek. 
Z  místních to bude například „adelaube“ , 
„Hračky Šleha Design“, „Krinolína“ a „MAES 
Martina Estétka“, z  Horoměřic „L.enka“ 
a „Dekorace Visible“, z Velkých Přílep „Bead-
sByEB“ a  „BabyTýpka“, z  Únětic „Únětický 
Pivovar“ a  „U  Lasíků“ nebo „Thery Bags“ 
z  Dolan. Vedle stánků vybraných výrobců 
na návštěvníky bude čekat originální dopro-
vodný program. Zajímavé a pestré bude i ob-
čerstvení, návštěvníci si budou moci pochut-
nat například na trhaném hovězím z českých 
chovů, čerstvých hranolkách, vegetarián-
ských tacos, pelmeních a  varenicích, hum-
musu, domácí zmrzlině, cupcakes a  mak-
ronkách, čerstvě napečených koláčích, 
grilovaném i  čerstvém ovoci, tibi limonádě 
nebo poctivém únětickém pivu. Bude zde 

dále připravena i  chill out zóna s  lehátky 
a  míchanými drinky kde zahraje DJ Stifler 
Selecta + guest nebo kapela Houpací koně.

Záštitu nad DESIGN LOCKem převzalo 
město Roztoky, akci dále významně pod-
pořilo Středočeské muzeum v  Roztokách 
a Praha 6. 
Program
n�10.30–11.30 Prosím spinkej – přednáška 
o dětském spánku
n�11.00–12.00 Alchemix laboratory – 
přednáška o  netoxickém praní a  výroba 
non-toxic kosmetiky
n�11.30–12.30 Mamalatte – workshop 
o nošení dětí
n�13.30–14.00 Kvítko – loutkové divadélko 
pro děti 
n�14.00–15.00 Alchemix laboratory – 
přednáška o  netoxickém praní a  výroba 
non-toxic kosmetiky
n�14.30–15.00 Prosím spinkej – autorské 
čtení pohádek

n�15.30–16.00 Kvítko – loutkové divadélko 
pro děti 
n�16.00–17.00 Mamalatte – workshop 
o nošení dětí
Souběžně bude probíhat v zahradě:
n�10.30–11.30 lekce jógy pro dospělé, Yoga 
Movement
n�11.30–12.30 lekce jógy pro rodiče s dět-
mi, Dětské Centrum Bedrníček
n�13.00–14.00 lekce jógy pro rodiče s dět-
mi, Dětské Centrum Bedrníček
n�15.00–16.00 lekce jógy pro dospělé, Yoga 
Movement
VEŠKERÉ LEKCE JÓGY JSOU ZDAR-
MA, JEN SI PŘIBALTE NA ZÁDA POD-
LOŽKU.
Celodenní workshopy konané u  stánků 
jednotlivých prodejců:
n�THERY BAGS – workshop na  výrobu 
kožených klíčenek
n�INKOUST TATOO – akce na  tetování 
flashů
n�KYTKY OD  POTOKA – workshop 
na výrobu ozdob do vlasů a šperků
n�KRINOLÍNA–workshop na výrobu lou-
tek
n�PETRA & PETRA – malování na obličej 
pro děti l

Předposlední	zářijovou	neděli	23.	9.	2018	se	uskuteční	v	areálu	roztockého	
zámku	první	ročník	design	&	hand-made	marketu	DESIGN	LOCK.	Od	10	do		
17	hodin	se	představí	na	50	vybraných	výrobců,	kteří	návštěvníkům	nabídnou	
rozsáhlou	škálu	výrobků	(módu	pro	malé	i	velké,	knížky,	hračky,	bytové	do-
plňky,	šperky,	přírodní	kosmetiku	a	další).	Připraveny	jsou	také	streetfoodové	
speciality	a	bohatý	doprovodný	program	s	workshopy.	

Design Lock

INZERCE

ŽIVOT SVATÉ LUDMILY

25. září 2018
Městská knihovna 

Roztoky

Nové objevy - nové souvislosti

Město Roztoky a spolek 
Svatá Ludmila 1100 let 

zvou na přednášku

Kdo to byla kněžna světice Ludmila a jak je její život spjat s městem Roztoky? To a mno-
hem více se dozvíte na přednášce pořádané městem Roztoky a spolkem Svatá Ludmila 
1100 let 25. září od 18:30. Přednášet bude Mgr. Jakub Izdný z Univerzity Karlovy.

Vstup je zdarma, všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Salón Zdenky Braunerové
ve spolupráci se ZŠ Zdenky Braunerové

a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy

Pocta Zdence Braunerové
23. 9. 2018 od 14 do 16 hodin

nádvoří zámku

prohlídka výstavy
-

výuka lidových tanců a her
 za doprovodu cimbálové muziky MUZIČKA

-
květinové vazby

-
závěrečná dražba nejlépe hodnocených žákovských prací

Výtěžek dražby bude věnován v „braunerovském“ duchu na podporu studijní cesty vybraných žáků

výtvarného semináře do Drážďan, kde se učila na konci 19. století i sama umělkyně.

Přijďte si vydražit jedinečný originál
a podpořit místní mladé talenty!

zve na workshop a dernisáž výstavy výtvarných prací
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BELETRIE
Karika, J., Trhlina
Backman, F., Tady byla Britt-Marie
Martin-Lugand, A., Lituji, čekají mě…; 
Štěstí mi uniká mezi prsty
Kleypas, L., Ďábel na jaře
Potter, A., Hledá se Romeo
Husemann, D., Zloději hedvábí

DETEKTIVKY

Standberg, M., Trajekt
Bým, P., Vražda v dívčí garsoniéře
Rottová, I., Případ dívčího orchestru 
Cílek, R., Pokus o uchopení vánku
Dán, D., Cigaretka na dva tahy 
Swallow, J., Nomád
Ahnhem, S., Oběť bez tváře

PRO	DĚTI

Favilli, E., Příběhy na dobrou noc pro malé 
rebelky: 100 výjimečných žen

Sakai, S., UsagiYojimbo: Dvě stě sošek Jizo
Gardnerová, S., Křídla & spol. 1 – Operace 
Králíček
Dzibuaková, E., Rok v lese

NAUČNÁ

Gompertz, W., Přemýšlej jako umělec; Na 
co se to vlastně díváme? 150 let moderního 
umění v cuku letu
Richman, S., Výchova dětí s autismem
Rauvolf, J., Hledání Jaromíra Nohavici
Butlerová-Biggsová, J., FENG-ŠUEJ v 10 lek- 
cích
Finandová, D., Spoušťové body a jejich od-
straňování

KNIHY	V	ANGLIČTINĚ	

Tartt, D., The Goldfinch
Follett, K., World without end
Picoult, J., Change od Heart
Sugg, Z., Girl Online

AUDIOKNIHY
Prokop, J.B., Sámo
Zibura, L., Už nikdy pešky po Arménii a Gru-
zii; Pešky mezi buddhisty a komunisty
Huxley, A., Konec civilizace
Belmondo, J. P., Mých tisíc životů

PROGRAM	V	ZÁŘÍ

12. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15) 
18. 9. O PRAVDU? (18.30–19.30)
22. 9. Šité náušničky s Monikou Lainovou 
(9.30–11.30), cena 260 Kč (na materiál) 
25. 9. Život svaté Ludmily – nové objevy, 
nové souvislosti
26. 9. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

Informace o programu a mnoho další-
ho můžete zjistit osobně v knihovně, na 
plakátovacích plochách města či na webu 
knihovna.roztoky.cz  l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	července	a	srpna	2018.

Jak se nápad Letní keramické plastiky vy-
víjel? 
První ročníky vznikly na  počátku 90. let 
z chuti něco dělat v partě absolventů zná-
mé bechyňské keramické školy, z  nichž 
mnozí již byli v  té době studenty pražské 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové. K nim 
se postupně přidávali další umělci, kteří 
pracují s keramickou hlínou či porceláno-
vou hmotou. Základní myšlenkou, jež trvá 
po celých dvacet pět ročníků, bylo předsta-
vit ve venkovním prostředí, v krajině, so-
chařská keramická díla a propojit je s pří-
rodou. 

Mají jednotlivé ročníky nějaké zaměření, 
specifiku? 
Každý z  ročníků je unikátní, a  to nejen 
proto, že řada umělců vytváří svá díla 
„na míru“ výstavě, či dokonce konkrétní-
mu místu v  roztockém parku. Někteří 
z  nich tomu věnují týdny, nebo dokonce 
měsíce svého času a  nemalé prostředky. 
Za  to velmi děkujeme a  považujeme to 
za největší přínos výstavy. Je nám zároveň 
velkou ctí, že na výstavě můžeme prezento-
vat nejen nová díla, ale také ta z „archivu“ 
význačných sochařů i jejich mladších kole-
gů. Letos vystavují dámy Hana Purkrábko-
vá, Elzbieta Grosseová, Helena Samohelo-
vá, Jindra Viková, Jana Bébarová, Petra 

Šťastná, Barbora Chládková a  Michaela 
Steinhauserová a pánové Václav Šerák, Jan 
Hendrych, Stefan Milkov, Václav Gatarik, 
Luděk Míšek, Radek Škrabal a  Vladimír 
Větrovský. Připojují se k  nám na  základě 
výzvy Petra Lady také známé osobnosti 
z jiných oborů výtvarného umění, letos to 
jsou Margita Titlová, Veronika Bromová, 
Radka Műllerová, Anna Hulačová či David 
Cajthaml, z  nichž většina představuje svá 
aktuální a velmi neobyčejná díla v kerami-
ce, ačkoliv z ní primárně netvoří. Vystavu-
jeme také značně neortodoxní díla věhlas-
ných sochařů, kteří již nejsou s námi: dvě 
rozměrné figury z porcelánu a novoduro-
vých trubek od  Karla Nepraše (v  zajíma-
vém prostředí sklepa zámku) a zářící bustu 
Béda, zlatej kluk od  Bohumila Zemánka. 
Při instalaci s  kurátorem Petrem Ladou 
za  významných odborných rad sochaře 

Václava Gatarika rovněž vždy nacházíme 
nové souvislosti či kontrasty, které jednot-
livé ročníky LKP ozvláštňují.

Podle čeho jsou autoři jednotlivých roč-
níků oslovováni? 
Máme základní okruh umělců, kteří vysta-
vují pravidelně. Jiní tak činí nárazově. Vy-
bíráme z  jejich ateliérů vhodné objekty 
nebo je oslovujeme, aby zhotovili nové. 
Letos například Petr Lada vytočil z porce-
lánu a poté vztyčil na místě, kde se konáva-
jí svatby, pár vysokánských štíhlých slou-
pů, korejská sochařka Song Mi Kim 
vymodelovala a  poté z  porcelánu odlila  
64 ryb, které se pomyslně suší na dřevěné 
konstrukci a  připomínají tak těžký úděl 
žen ve světě. Šárka Radová připravila bustu 
jakési pestrobarevné antické Medúzy, Ma-
rek Dias vymodeloval impozantní tvář čer-
nošské dívky, Eva Pelechová připravila sně-
hobílé objekty zobrazující přerod hmoty 
a  tvarů, Petr Valer zase groteskní hlavu, 
kterou poté nechává prorůstat jedním 
z keřů v parku atd.

Kam míří plastiky po ukončení výstavy? 
Zpět do ateliérů umělců, popřípadě k ob-
divovatelům keramické plastiky. 

Místo konání: Středočeské muzeum v Roz-
tokách u Prahy, 23. června – 4. listopadu 2018
Kurátoři výstavy: Milan Hlaveš a Petr Lada 
Připravila: Iva Ježková � l

Povídání	s	kurátorem	výstavy	PhDr.	Milanem	Hlavešem

25. ročník Letní keramické plastiky v zámeckém parku 
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KULTURA

ROZTOKY
zve na 

humorné divadelní představení pro dospělé

ŠOKY

Hrají: Hana Baroňová a Petr Florián

Neděle

14.10.2018 

od 19:30

hotel Academic

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

Představení je podpořeno grantem města Roztoky

přelomové události v životě s humorem a nadsázkou

Roztoky

Vstupné

150 Kč

Pohádku o neobvyklém přátelství 
mezi delfínem a krevetkou. 

Mořský svět 
Nezáleží na tom, jak kdo vypadá, jak je velký nebo malý, 
důležitá je touha a vůle splnit si svůj sen. Pohádka seznamuje 
děti s životem v moři, nabádá je k tomu, aby se chovaly 
k přírodě šetrně. Jde o činohru v kombinaci s loutkou. Pohádka 
je plná písní s krásnými melodiemi. 

ROZTOKY
zve na 

Neděle 14. 10. 2018 od 15 hodin
hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 80 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
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INZERCE

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

PRONÁJEM 
komerčních prostor, Roztoky
ul. Nádražní

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!
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KULTURA

INZERCE

Legendární skupina

George & Beatovens
Karel Kahovec – Viktor Sodoma

Hotel  ACADEMIC – Roztoky
úterý 2. října 2018 v 19:00 hod.

vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek

prodejna porcelánu Magdala Tyršovo nám.
elektro/domácí potřeby/železářství Žalov

kavárna Kofííí Nádražní 22

 
 Jungmannova 966,  220911751, knihovna.roztoky.cz, www.facebook.com/MKRoztoky

Úterý 18.9.2018 Úterý 18.9.2018 Úterý 18.9.2018 
od 18:30od 18:30od 18:30

Městská knihovna Roztoky

O PRAVDU? 
V rámci projektu jeden svět promítne-
me dva krátké filmy. 

Co dokáže lež film Tomáše kudrny si bere za cíl, aby lidé měly povědo-
mí o dezinformačních webech působících v ČR, chce posílit svou 
schopnost kriticky vyhodnocovat informace a být citlivý/á k projevům 
manipulace a také seznámit se s trollingem coby nástrojem propagan-
dy.

Mimořádná zpráva od Tomáše Bojara  ten se zaměřuje na to abychom 
dokázali poznat  základní    
kroky vzniku zpráv: od porady 
až po výchozí mediální        
produkt, měli povědomí o 
fungování redakcí v televizním 
a tištěným médiu a uvědomit 
si rozdíly při tvorbě sdělení u 
veřejnoprávního a soukromého média, u televize a tištěných novin
 

Filmy jsou vhodné od 15 let 

Vstup dobrovolný 

ROZTOKY zve na hudební pořad nejen pro pamětníky

V komponovaném pořadu s písničkami z 60. - 80. let 
vystoupí Vlaďka a Jaroslav Drdovi a jejich hosté

MY DVA A ČAS

Čtvrtek 27. září 2018 od 19 hodin
Hotel Academic, Tyršovo nám., Roztoky

Vstupné dobrovolné, důchodci zdarma

MĚSTO ROZTOKY

pořádá u příležitosti

pásmo slova a hudby

Hudba v myšlenkách 
Masarykových

V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století 
až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka, J. 
Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další).

Připravili a účinkují: Jitka Baštová - akordeon, Jindřich Macek - loutna.

Čtvrtek 20. 9. 2018 od 17 hodin v hotelu Academic 

100. výročí vzniku republiky

Vstup volný
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Vážení rodiče, i  letos vám v  této rubrice 
budeme přinášet informace z dění na naší 
ZŠ, výsledky soutěží či vzpomínky učitelů 
i dětí na proběhlé zajímavé akce a výlety.

Celé prázdniny se v obou budovách ZŠ 
mohutně opravovalo, nakupovalo, zastře-
šovalo a malovalo, aby v září všechny děti 
měly radost z  hezkého prostředí. Od  září 
nese naše škola také nový název – Základní 
škola Zdenky Braunerové. Na  webových 
stránkách školy však bude ještě nějaký čas 
název předchozí. Celý II. stupeň ZŠ bude 
mít letos elektronickou ŽK a tím i možnost 
komunikace mezi učitelem a  rodičem 
v  programu Bakalář, ten používá přes  
60 procent všech škol v ČR.

Všem našim žákům přeji tedy za všech-
ny pedagogy školy hodně radosti z nových 
poznatků a mnoho studijních úspěchů. 

Věra�Zelenková

Prázdninové�putování�
Za�svatou�Ludmilou
Během dvou týdnů putovalo celkem 24 dě- 
tí, 6 studentů a  tři maminky po  stopách 
kněžny Ludmily. Navštívili jsme památná 
místa Levý Hradec, Tetín, Budeč, Přední 
Kopaninu, Svatý Jan pod Skalou i  jejich 
okolí. Četli jsme svatoludmilské legendy, 
psali jsme deníky, malovali jsme deskové 

obrazy či freskové malby, vyšívali jsme, 
pracovali jsme s  hlínou. Děkujeme svaté 
Ludmile, že nám byla inspirací a vzorem, 
že nás na  našem putování doprovázela 
a byla nám stále nablízku. Děkujeme rov-
něž páteru Petru Bubeníčkovi za možnost 
využívat roztockou faru i loučku na Budči 
jako základnu, děkujeme průvodcům 
na Tetíně, na Kopanině a na Levém Hrad-
ci, že si na nás ve svém volnu udělali čas, 
děkujeme také všem milým lidem za buch-
ty a  koláče, za  zapůjčení stanů či odvoz 
věcí.

Poutníci�z�kroužku�Putování�

První�místo�v�celostátní�
soutěži!�
V lednu letošního roku se třída 5. A účast-
nila v Židovském muzeu v Praze projektu 

s pamětníky ghetta v Terezíně. Paní Helga 
Hošková a Růženka Blechová si s námi po-
vídaly o svých vzpomínkách na nástup fa-
šismu a příchod německé armády, o tom, 
jak se během několika dní jejich život 
změnil. Nesměly do  cukrárny, na  hřiště, 
do kina, nesměly mít svá domácí zvířátka. 
Jejich blízcí a  kamarádi, sousedi i  známí 
začali mizet v  transportech do  Terezína. 
Bylo to zajímavé a zároveň velmi smutné. 
Po návratu do  školy děti do muzea psaly 
dopisy, malovaly obrázky, které jsme pře-
dali s pozdravy a poděkováním. V rámci 
celostátní soutěže se pak obrázky našich 
žáků umístily na 1. místě. Židovské muze-
um pozvalo celou naši třídu na slavnostní 
vernisáž soutěžních prací s  názvem Vím, 
co se stalo: Pocta paní Dagmar Lieblové, 
která se bude konat 26. 9. 2018.  l

Jitka�Ramdanová

Nové�kurzy�v�Lexiku
Nejen pro ty, kteří se chtějí připravit 
na zkoušku First Certificate in English, je 
určený kurz FCE. Nově nabízíme i  Busi-
ness English v  ranních hodinách. Z  let 
předchozích nabízíme i  více konverzační 
angličtinu s rodilou mluvčí.

Pro rodiče na MD je určen nový kurz an-
gličtiny s 10 procentní slevou každý čtvrtek 
dopoledne. Každý pátek dopoledne nabízí-
me pro seniory kurz němčiny s 10% slevou. 

Nově otevíráme oblíbený kurz Malý 
objevitel a  angličtinkou, kde si děti na-
jdou své každý čtvrtek ráno a starší před-
školáci i malí školáci každý čtvrtek odpo-
ledne. 

V rámci kurzů pro děti na rozvoj řeči - 
Logopovídání - jako bonus nabízíme bez-
platné orientační logopedické vyšetření 

provedené naší odbornicí z  pedagogicko-
-psychologické poradny.

Rychle se zaplňuje úspěšná Přípravka 
na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. 

Kurzy�vzdělávací�
agentury�iNSiGNiS
15. září začínají přípravné kurzy Chůva 
jako profese EXPRES (9 týdnů) a  kurz 
Na pohodu (18 týdnů).

Do  kurzu Asistent pedagoga se můžete 
přihlásit do 21. září. 

Nový dvoudenní Kurz první pomoci dě-
tem s certifikátem proběhne v listopadu.

Více na našem webu www.lexik.cz nebo 
www.insignis.cz, pište na  info@lexik.cz, 
volejte na tel. 739 035 000.  l

�Mgr.�Lenka�Červenková

Školní okénko

Spolupráce Lexik – Insignis přinesla nové kurzy
Školní	rok	v	Lexiku	začal	12.	září,	ale	stále	máte	možnost	se	přihlásit	do	jazy-
kových	kurzů.	Ostatní	„lexikácké“	kurzy	pro	dospělé	od	září	přebírá	spřízněná	
vzdělávací	agentura	Insignis,	s.r.o.	

Děkujeme policistům z Policie ČR v Libčicích, kteří dětem 
ukázali celou výbavu vozu a zajímavě vyprávěli o práci 
u policie.

Poděkování posíláme i hasičskému sboru v Roztokách, 
zejména paní Jelínkové za organizaci celé akce. 
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Máme za sebou další úspěšné, léto. Prázd-
ninový červenec zahájil již sedmý ročník 
letního tábora s názvem Tvůrčí prázdniny. 
Pod vedením lektorů ze Sdružení Roztoč si 
děti „pohrávaly“ s  divadlem a  hudbou 
a vyzkoušely si různé výtvarné techniky. 

Na druhém táboře Prázdniny na stepi se 
podíleli odborníci z oblasti ekologie, biolo-
gie a zoologie a společně s dětmi prozkou-
mávali okolí Roztok (vzhledem k tropické-
mu počasí zvláště Únětický potok) 
a  putovali dobrodružným příběhem. Sou-
časně proběhl na Levém Hradci tábor Cir-
kus pod širým nebem. Na závěrečném vy-
stoupení malých cirkusáků se rodičům 
divákům tajil dech nad ukázkami závěsné 
akrobacie, pozemní akrobacie, diabola či 
žonglování. 

A�co�teď?
Zápis do zájmových kurzů a kroužků je již 
v  době vydání Odrazu minulostí. Pokud 

jste jej zmeškali, i tak zkuste štěstí, mnohdy 
se někde místečko uvolní (nabízíme hu-
dební, výtvarné, dramatické i animátorské 
obory). Roztoč ale nepořádá jen kroužky. 
Naším druhým hlavním pilířem je kolo 
akcí, které roztáčíme pro děti i  dospělé. 
Provází nás po celý rok a pomáhají nám se 
potkávat a, jednoduše, být v  Roztokách 
doma. Budeme moc rádi, když se alespoň 
na některých z nich s vámi potkáme.

Na podzim, když světla ubývá, se snaží-
me každoročně na jeden večer krajinu pro-
světlit Svátkem světla. Před Vánoci jste ví-
táni na Vánočním knihkupectví, Vánočním 
trhu dětských prací a  den před Štědrým 
večerem můžete zhlédnout Živé jesličky 
a zazpívat si s námi koledy. V únoru násle-
duje naše největší pořádaná akce, Roztoc-
ký Masopust. Dále se do kalendáře Sdru-
žení Roztoč připsaly dvě poměrně nové 
akce pořádané naším folklorním společen-
stvím Roztoč Kolečko – Vynášení Morany 

a Královničky. A školní rok zakončíme Za-
hradní slavností. Těšíme se na  setkání 
s vámi!

� l

Kateřina�Korychová
Sdružení	Roztoč

Týden�řemesel�v�Rožálku
Letos již posedmé proběhl v  roztockém 
mateřském centru příměstský tábor. Prv-

ním výletem bylo Muzeum odpadních vod 
v Praze-Bubenči. Největším přínosem pro 
děti byl naučný výklad průvodce o historii, 
významu a  zajímavostech této budovy 
a starých, leč stále provozuschopných stro-
jů. Před koncem prohlídky jsme na  loďce 
pluli vodní šachtou a  na  zpáteční cestě si 
děti mohly pořádně ,,zařvat“ v  podzem-
ním kanále. 

Ve  středověké vesnici Botanicus si děti 
vyzkoušely řemesla dob dávných a na pa-
mátku si vyrýžovaly zlato. 

Další den byl v plánu zoopark v nedaleké 
Olovnici, který předčil naše očekávání. 

Děti pozorovaly mnoho druhů zvířat 
z bezprostřední blízkosti, některá si mohly 
pohladit či nakrmit a  o  všech byl dětem 
podán podrobný výklad.

Za program dalších dvou dnů bych ráda 
poděkovala soukromé školce Pohádka, 
která nám v  parných dnech zajistila azyl 
v  příjemném prostředí školky s  progra-
mem plným her a možností pomazlení do-
mácích a užitkových zvířat.

Děkujeme městu Roztoky za  podporu 
naší činnosti. Týden řemesel se vydařil 
a my už se teď můžeme těšit na příští rok.�l

�Simona�Mádlová

Dětský pěvecký sbor Roztocké děti přijímá 
do svých řad nové členy. Chlapce a dívky 
ve věku od tří do cca 13 let. Děti neprochá-
zejí žádnými talentovými zkouškami. Jedi-
nou podmínkou je chuť zpívat. Děti jsou 
při zkouškách rozděleny podle věkových 
kategorií.

Zkoušky se konají v  pondělí nebo 
ve  středu na  adrese: Masarykova 1597, 
Roztoky.

Pondělí: 15.45–17.00 hodin (skupina dětí od  
3 let do první třídy včetně – starší dle zájmu)

17.00–18.00 hodin (2 skupiny dětí – druhá 
až čtvrtá třída – od čtvrté třídy – starší) 
Středa: 16.45–18.00 hodin (skupina dětí 
od 3 let do první třídy včetně – starší dle 
zájmu)

Vedení sboru: 
Vlaďka Drdová
Petra Drdová
Přihlášky a  informace přímo na  zkouš-

kách nebo na v.drdova@volny.cz, 
tel. 606 893 292, www.roztockedeti.cz l

Ohlédnutí	za	letními	tábory	Roztoče

Zprávy ze Sdružení Roztoč

Roztocké mateřské centrum

Roztocké děti
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Úvod�do�nové�sezony
Rádi bychom vás informovali o dění, které 
se událo během několika posledních měsí-
ců. Mezi největší změny patřila rekon-
strukce celého sportovního areálu Sokola 
Roztoky. Místo původní škvárové dráhy 
a  nedůstojných tribun vznikl tartanový 
ovál a zcela nová protilehlá tribuna. Na hři-
šti byl proveden moderní zavlažovací sys-
tém, aby měly všechny věkové kategorie 
vždy kvalitně připravené hřiště. Navíc jsme 
konečně začali s  přístavbou nové kabiny, 
která bude především pro naše malé fotba-
listy. Určitě si ji zaslouží.

Stále pracujeme na  přípravě výstavby 
nového malého tréninkového hřiště.

A�něco�k�fotbalovému�dění�
Našemu áčku se nepodařilo udržet okresní 
přebor. Přes veškerou snahu trenéra i hrá-
čů jsme nakonec sestoupili zpět do III. tří-
dy. Vypadá to však, že něco zlé je nakonec 
přece jen pro něco dobré. Kolektiv se neú-
spěchem stmelil a čiší z něj odhodlání se 
během jednoho roku vrátit do  okresního 

přeboru zpět. Podařilo se nám docela vý-
razně posílit, vrátili se někteří odchovanci, 
zapojilo se i  těch něco málo dorostenců, 
máme staronového trenéra. To vše by 
mohlo být zárukou, že se jejich odhodlání 
naplní. Získali jsme poměrně významné-
ho sponzora, takže teď jen směle do nové 
sezony. Příchod nových hráčů a  odcho-
vanců navíc způsobil, že se kádr rozšířil. 
Z  toho bude profitovat i  naše Béčko, pro 
které je také cílem hrát v popředí tabulky. 
Některé nejsmělejší představy hovoří do-
konce o  dvojnásobném postupu. Ale ne-
chceme předbíhat a  něco zakřiknout. Jak 
říká náš trenér „s pokorou a zápas od zá-
pasu“. 

Ani o naše nejmenší strach mít nemusí-
me. Starší žáky jsme pro tuto sezonu spoji-
li s mužstvem Tuchoměřic. Sami mužstvo 
této kategorie nepostavíme, takže jsme 
zvolili tuto variantu. Očekáváme, že kluci 
budou ve stálém herním zatížení a že příští 
rok, po doplnění končícími mladšími žáky, 
budeme, už zase jako samostatné Roztoky, 
bojovat o nejvyšší příčky. 

Mladších žáků máme letos tolik, že jsme 
přihlásili dvě mužstva. V této kategorii to 
v Roztokách snad ještě nebylo. 

V budoucnu bychom chtěli, aby mladší 
i  starší žáci hráli soutěže Středočeského 
kraje, kvalitu na  to určitě mají, výborné 
a kvalifikované trenéry k tomu. A protože 
tyto soutěže mohou hrát převážně oddíly, 
které mají mladší i  starší žáky, tak je náš 
úkol jasný.

A  u  obou přípravek je to hodně po-
dobné. Hodně dětí, kvalitní trenéři, ně-
kolik mužstev v  soutěži a  boj o  příčky 
nejvyšší.

Opět jsme uspořádali nábor a  opět se 
přihlásilo hodně nových fotbalistů, hlavně 
z  řad těch nejmenších. A  máme dokonce 
i miniškoličku. Začíná se pomalu projevo-
vat koncepční práce trenérů dětí, vše pod 
dohledem šéftrenéra mládeže.

Záměrně nikoho nejmenuji, protože ob-
div, poděkování a uznání si za  svoji práci 
s mládeží zaslouží úplně všichni.

V létě se uskutečnil na našem hřišti pří-
městský fotbalový kemp pro mládežnické 
kategorie. Myslíme si, že kemp měl úspěch 
a určitě počítáme příští rok s jeho pokračo-
váním. 

Vážení	přátelé,	podzimní	část	fotbalové	sezony	2018/2019	
právě	začala.	

Fotbal v Roztokách – podzim 2018

 ➔

Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, 
FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PRIMA KOLEKTIV

VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

FINANČNĚ DOSTUPNÉ

PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

INZERCE

Volné pracovní místo – účetní
Informace o pozici:
›��pracovní úvazek 1,0
›��pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou (jeden rok); poté 

možnost prodloužení na dobu neurčitou
›��nástup možný ihned nebo dle dohody

Požadavky na uchazeče (uchazečku):
›��vzdělání SŠ ekonomického směru
›��znalost a orientace v účetních a daňových zákonech (zejména 

v zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb. o DPH)
›��znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
›��pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost
›��schopnost samostatného plnění úkolů
›��praxe v ekonomickém úseku organizace, která nebyla zřízena 

za účelem podnikání a dosahování zisku, je výhodou
›��znalost účetního sw Byznys je výhodou

Nabízíme:
›��příjemné pracovní prostředí 
›��příspěvky z FKSP na stravování
›��5 týdnů dovolené
›��platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě

Bližší informace na telefonním čísle 233 029 027 nebo 725 562 332, 
případně na e-mailové adrese: ekonom@muzeum-roztoky.cz.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis  
a motivační dopis na muzeum@muzeum-roztoky.cz.
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n�Domácí potřeby – Elektro v Žalově při-
jmou prodavačku i  na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.
n�Prodám patrovou postel s matrací a lož-
ním prádlem, cena 2000 Kč. 
Tel. 776 774 838
n�Prodám dětské šlapací autíčko (baby 
car), červené, pro děti 2–7 let. Cena 900 Kč.
Tel. 776 774 838
n�Pronajmu byt 2+kk v Přemyslovské ulici 
na  dobu nejméně 1 roku. Byt se nachází 
ve 2. nadzemním podlaží a podlahová plo-
cha je 65 m2. Nájemné činí 10  000 Kč + 
2800 Kč poplatky. Tel. 721 123 371
n�Výuka AJ a FJ. Tel. 702 977 912

n�Prodám zvlhčovač vzduchu, cena 150 Kč. 
Tel. 776 774 838
n�Hledám učitele/ku ČJ/M pro dceru 9. tř., 
doučování, příprava na  přijímací zkoušky 
na střední školu. Tel. 602 799 266
n�Zubní ordinace a  laboratoř přijme uklí-
zečku. Tel. 220 911 674
n�Prodám SMART televizi LG, úhlopříčka 
107 cm. Model 42 LM 620 S, cena 5500 Kč. 
Tel. 607 629 024
n�Prodám sportovní koloběžku bílou 
(rampy). Pův. cena  1700 Kč, nyní 600 Kč. 
2 roky stará, skvělý stav. Tel. 602 799 266
n�Nabízím výuku francouzštiny individuál- 
ní i skupinovou (max. 4) v Roztokách. 
Tel. 604 280 452

n�Studentka nabízí hlídání dětí v  Rozto-
kách. Tel. 777 925 520
n�Kvalifikovaná překladatelka a  tlumočni-
ce s dlouholetou praxí nabízí výuku anglič-
tiny pro dospělé se zaměřením na komuni-
kaci v  pracovním prostředí, cestování, 
obchod, finance. www.dialekt.cz
n�OBCHODNÍ AKCE dne 17. 9. od 9.00–
15.00 hod. a 20.–21. 9. od 9.00–18.00 hod. 
výprodej textilu s 50% slevou. S. Růžičko-
vá, Nádražní čp. 21, Roztoky, vedle butiku 
Marija. Bližší info na Facebooku – bazárek 
Roztoky a letáky 

 l

Řádková inzerce

Jak lze soudit z pochval a díků, kterých se 
nám ze strany účastníků dostává, akce to 
byla věru povedená. Rád bych zde podot-
kl, že za úspěchem nestojí pouze početný 
a sehraný organizátorský štáb, ale přispě-
lo k tomu také prostředí v Roztokách. Je-
jich vstřícné vedení, které poskytlo v prů-
běhu příprav i  v  průběhu akce samotné 
velmi milou a  účelnou součinnost. 
Zvláštní poděkování náleží zejména mís-
tostarostovi obce, panu Mgr. Tomáši No-

votnému, který sraz navštívil osobně 
a vřelými slovy vše zahájil a o týden poz-

ději u  táborového ohně i zakončil. Velké 
díky patří také skautskému středisku 
Lípa, v  jehož areálu proběhla větší část 
programu, a  místní základní škole, kde 
jsme nalezli příjemné a komfortní útočiš-
tě po  pestrém a  náročném dni. Roztoky 
se nám zkrátka staly na  jeden týden do-
movem, na který budeme v dalších letech 
s láskou vzpomínat a který vždy rádi na-
vštívíme, abychom zavzpomínali na pěk-
né chvíle zde prožité.
� l

Za tým organizátorů velké díky posílá
Marek�Kuskov

V sobotu 8. září proběhly v areálu roztoc-
kého Sokola první závody na  nové dráze 
s  umělým povrchem. Roztocká atletika 
byla v minulosti v českém sportu pojmem, 
vychovala řadu medailistů z mistrovství re-
publiky. Ti ještě vyrůstali na staré škvárové 
dráze, která byla položena zkraje šedesá-
tých let a v osmdesátých letech svépomocí 
obnovena. V posledních letech ale již ne-

mohla plnohodnotně sloužit svému účelu, 
takže i když v oddílu atletiky působí desít-
ky dětí, paradoxně dosud neměly pořádně 
kde trénovat.
Termín 8. září nebyl zvolen náhodně. V tom-
to dni se dožil 85 let pan František Tomiška, 
který roztocké atletice zasvětil celý svůj život, 
vychoval desítky nadějných sportovců a strá-
vil na stadionu desítky tisíc hodin. 

Na  zahajovacích závodech se ve  čtyřech 
disciplínách utkalo zhruba padesát dětí. 
Kdo vyhrál, není tentokrát až tak důležité. 
Podstatné je, že roztocký Sokol mohl díky 
státní dotaci a s pomocí města vytvořit pro 
malé atlety podmínky důstojné pro 21. sto-
letí.
� l

Jaroslav�Drda

A  i  nadále pokračuje tradice letních dět-
ských soustředění. Letos se ho zúčastnilo 
přes 50 dětí a  dle ohlasů při příjezdu se 
i tentokrát soustředění velmi vydařilo.

Chtěl bych vás proto pozvat na všechny 
podzimní zápasy našich mužstev. Data je-
jich konání si můžete přečíst na  našich 
webových stránkách (www.skroztoky.cz), 

na  informační tabuli v  kabinách oddílu 
nebo na plakátech, které budou pravidelně 
rozmísťovány na  plakátovacích plochách 
MÚ Roztoky. 

A tým – zápasy
25. 8. 17.00 Černošice–Roztoky
1. 9. 17.00 Roztoky–Třebotov

8. 9. 17.00 Všenory–Roztoky
15. 9. 16.30 Roztoky–Č. Újezd
23. 9. 16.30 Zbuzany B–Roztoky
29. 9. 16.30 Roztoky–Vonoklasy
 l

Ing.�Tomáš�Novotný
předseda	SK	Roztoky

Začátkem	srpna	proběhl	v	Roztokách	již	36.	letní	sraz	tomí-
ků,	členů	turistických	oddílů	mládeže,	kterého	se	zúčastnilo	
více	než	100	dětí	a	vedoucích	z	celé	České	republiky.	

Letní sraz tomíků 2018 – poděkování organizátorů

Sen několika generací roztockých atletů se naplnil
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PLACENÁ	INZERCE

 
 

 

Jste člověk, kterého zajímá, 

jaká práce je za ním vidět?                                                                                      

Pomáháte rád (a) lidem? 

Hledáte smysluplnou práci? 
 

Pak neváhejte a přijďte mezi 

nás! 
 

Jsme soukromé pobytové zařízení, 
domov pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou                  
a jinými typy demencí. 

 
V současné chvíli hledáme 

nového kolegu nebo kolegyni na 
pozice: 

 

Kuchař -  Kuchařka 

Zdravotní sestra/bratr 

Aktivizační pracovník 

Pomocná síla do kuchyně 

Pracovník v sociálních 

službách 
   

Nabízíme práci v organizaci, která 

poskytuje kvalitní péči, příjemné 

pracovní prostředí, stabilní finanční 
ohodnocení, podporu ve vzdělávání, 

ubytování a další firemní benefity. 

 

Pro více informací volejte na tel. 

číslo: +420 735 170 210, své 

životopisy zasílejte na email: 

roztoky@domovalzheimer.cz 

Domov Alzheimer Roztoky o.p.s.   

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky 

Naším mottem je kvalitní, odborná a poctivá spolupráce. 

+420 733 379 172 
dotace@faircare.cz

SPOJTE SE
S NÁMI

Zajímá Vás, zda můžete požádat
 o dotaci?

Chcete pomoci s vyřízením 
dotace?

Potřebujete zajistit administraci 
obdržené dotace?

w w w. f a i r c a r e . c z



NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

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

PNEUSERVIS:   +420 220 911 128
AUTOSERVIS:    +420 233 910 042 
PRODEJNA:      +420 220 515 853

Prodej Pneu a Disků za internetové 
ceny se zázemím kamenného obchodu!

Povinná zimní výbava 
zimní pneu od 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019 

AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY
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