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Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz

Ot. doba  po-čt 8-18 (pá do 17)

nejen copycentrum

Fotoknihy na počkání
(20 vzorů) od 169,-

Kalendáře z Vašich fotek
(nové atraktivní vzory) od 149,-

Trika s vlastním potiskem
(různé velikosti, barvy) od 129,-

Ztracenky pro děti
(silikonové náramky s adresou) od 149,-

Vlaďka Kozlovská
Sportovní 1499, Roztoky u Prahy - Žalov 

Tel.: 723 577 490

mokrá pedikúra
wellness pedikúra 
nehtová modeláž 
parafínové zábaly

depilace cukrovou pastou
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ÚVODEM

ODRAZ v čase volebním 
Vážení čtenáři,
říjnový Odraz vychází shodou okolností o témže 
víkendu, kdy se konají obecní a  senátní volby. 
Zvažovali jsme, zda neposunout jeho tisk o týden, 
aby v  něm již byly výsledky voleb, ale nakonec 
jsme tuto myšlenku zavrhli. I kdybychom tak uči-
nili, stejně by Odraz vyšel až týden po  volbách. 

Náš časopis je zkrátka měsíčník a nemůže mít ambici stát se aktuál-
ním zpravodajem.
Posunutím termínu vydání bychom tak vlastně nic nezískali, jen by-
chom zbytečně narušili pravidelný harmonogram. Někteří inzerenti 
by byli poškozeni, neboť počítali s uvedeným datem vydání. Někte-
rým přispěvatelům jsme museli kvůli volbám odsunout otištění jejich 
článků o měsíc, čímž jsme je poněkud připravili o aktuálnost jejich 
informací a další odklad by asi nenesli úplně lehce.
Uvnitř čísla vám někdo bude tvrdit, že o minulých volbách se vydání 
Odrazu posouvalo, ale to je jenom důsledek špatné paměti a lenosti 
si svá tvrzení ověřovat. Poslední volby v roce 2010 se konaly 15. října 
a Odraz s výsledky vyšel 12. listopadu.
V době přípravy tohoto čísla uvažujeme o zvláštním vydání Odrazu 
s  volebními výsledky. Každopádně, pokud volby proběhnou řádně 
a hladce, budeme v čísle 11 moct nejen přinést rozbor volebních vý-
sledků, ale s velkou pravděpodobností už budeme znát nového sta-
rostu a radní.
I v tomto čísle ještě nalezneme dozvuky volebního boje, ale s potěšením vás 
v něm informujeme i o běžném dění ve městě. Naštěstí jsou u nás také lidé, 
kteří bez ohledu na politiku přinášejí druhým pomoc nebo radost.

Jaroslav Drda

Vysvětlení a omluva
V  úvodníku minulého čísla jsem mylně uvedl, že volební strana 
KSČM nedodala své propagační materiály. Po reklamaci a následném 
šetření jsme zjistili, že e-mail s materiály byl včas doručen na server 
městského úřadu, ale již se nezobrazil v poště elektronické podatelny. 
Pokud je mi známo, stala se podobná věc teprve podruhé v historii, 
je však nesmírně trapné, že se tak stalo zrovna v tomto exponovaném 
případě. Abychom tento nepříjemný lapsus napravili, zajistili jsme 
dodatečný dotisk materiálů a jejich roznášku prostřednictvím České 
pošty. Postižené straně se omlouváme.

Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
v době, kdy se vám dostane 
tento Odraz do  rukou, bu-
dou právě probíhat volby 
do  našeho zastupitelstva. 
Rád bych vás i takto na po-

slední chvíli požádal, abyste k volbám přišli. 
Lze předpokládat, že za týden navíc proběh-
ne druhé kolo senátních voleb. I  tyto volby, 
ač nebývá účast velká, jsou důležité, proto 
vás prosím, abyste na  druhé kolo nezapo-
mněli a svého volebního práva využili.

Doprava do Prahy
Od začátku září platí na území Prahy 6 nové 
značení jízdních pruhů. Toto opatření, které 
s  námi bohužel nikdo nekonzultoval, mno-
hým Roztockým komplikuje ranní dopravu 

do Prahy. Dlouhé kolony se tvoří už v Sedlci. 
Řešení s vyhrazenými pruhy evidentně není 
ideální. A  problémů v  tomto úseku je více: 
zatím pořád uzavřená Papírenská ulice, časo-
vání semaforů. Na celé záležitosti mě nejvíce 
zarazila skutečnost, že jakákoliv opatření 
s námi nejsou dopředu diskutována. Dokon-
ce o nich ani nejsme informováni. Z  těchto 
důvodů budu iniciovat schůzky s kolegy sta-
rosty okolních obcí a městských částí s  tím, 
abychom ve věci řešení dopravní dostupnos-
ti Prahy postupovali společně. Věřím, že 
když nás bude víc, můžeme rozumného řeše-
ní dosáhnout. Situaci ovšem trochu kompli-
kuje skutečnost, že jsme nyní v  době těsně 
před volbami, a tudíž není jasné, zda já sám 
i  kolegové starostové budeme po  volbách 
v těchto funkcích pokračovat.

Linka 359
Nová autobusová linka se stala objektem mno-
ha diskusí. Je nepochybné, že hned po volbách 
vyhodnotíme její dosavadní využití a efektivitu 
(mimochodem dosažené tržby na jízdném jsou 
v současnosti nad očekáváním). Já osobně jsem 
přesvědčen, že tuto linku není dobré hned ru-
šit. Je potřeba, aby byly upraveny jízdní řády 
(možnost přestupu na  linky do  Prahy, návaz-
nost na výuku univerzity v Suchdole). Vhodné 
by bylo zavedení několika víkendových spojů. 
K  diskusi nepochybně je i  trasa této linky. 
O tom všem se ale musíme bavit nad konkrét-
ními čísly a propočty, nikoli na základě domně-
nek a předvolebních pocitů.
Se srdečným pozdravem

Jan Jakob, starosta města Roztoky

V září se sešla RM ke  své-
mu jednání hned dvakrát.
Nejprve na řádném jednání 
dne 15. září 2014 a posléze 
i  na  mimořádném 24. září 
2014 k  projednání jen ně-
kolika akutních věcí.

Na  prvním jednání čekal na  čtyři (posléze 
pět) radních hrozivý fascikl padesáti bodů 
agendy, ale nakonec bylo jednání pružné 
a věcné a nestalo se „noční směnou“. 

Znovu o polyfunkčním objektu 
v Žalově
Prvním „ostrým“ bodem jednání byla studie 
polyfunkčního objektu firmy Renova v Žalo-
vě, na místě dnešních stavebnin. Jednání na-
vazovalo na prezentaci studie na předchozím 
jednání RM. Na  základě vyjádření komise 
stavební i komise životního prostředí (a  ovšem 
i na základě vlastní úvahy) přijali radní usne-
sení, že navrhovaný objekt je hmotově a výš-
kově předimenzovaný, nerespektuje charak-
ter zástavby v  přilehlém okolí a  také neřeší 
odvádění dešťových vod, což je problém, 
který s  postupující výstavbou na  Panenské 
a  Dubečnici získává na  velké naléhavosti. 
Žalovský potok není schopen při přívalo-
vých deštích vodu pojmout a jeho koryto je 
již značně poškozeno, hrozí i  poškození 
drážního tělesa.

Finanční příspěvky za nepřijaté 
děti do MŠ
Dále RM schválila pravidla pro vyplácení 
příspěvku (1 500 Kč) rodičům dětí, které se 

neumístily do veřejných mateřských škol pro 
školní rok 2014/2015.
Velmi důležité bylo rozhodnutí o  návrhu 
opatření obecné povahy – stavební uzávěře 
v Tichém údolí. Ke zveřejněnému návrhu se 
MÚ sešlo několik námitek a  připomínek, 
z  nichž některé byly věcně opodstatněné 
a  bylo proto nutno návrh poupravit. Přijaté 
usnesení č. 447-15/14 v  rozsahu dvou stran 
A4 je patrně nejdelším usnesením Rady v do-
savadní historii. Nový návrh opatření bude 
opět v souladu se zákonem zveřejněn.
Radní též potvrdili ceny plošné inzerce v ča-
sopise Odraz, které v  důsledku platby DPH 
vzrostly o 21 %.

Schválena zakázka na opravy 
komunikací za 20 mil. Kč
Potom se radní věnovali výsledkům výběro-
vých řízení na zakázky města. Nejprve schvá-
lili výběr dodavatele pro 2. etapu rekonstruk-
ce komunikací s  výslednou cenou téměř 
17 mil. Kč bez DPH. Schválen byl i dodavatel 
vodohospodářské úpravy v ulici U Zastávky 
v Žalově a také firma, která provede zateple-
ní vodojemu u sokolovny.
Radní pak museli sklonit hlavy před nále-
zem legislativního odboru ministerstva vni-
tra, které označilo za  nezákonnou obecně 
závaznou vyhlášku o  zákazu podomního 
prodeje (přestože tyto vyhlášky má řada 
měst a  obcí). Současně ministerstvo vnitra 
doporučilo, aby město tuto věc řešilo tzv. 
nařízením města v rámci tržního řádu. Nej-
těsnější většinou byl nový tržní řád schválen 
a platí od 1. 10. 2014.

Dva služební byty pro učitele 
V rámci podpory našeho školství rada sou-
hlasila s  přidělením dvou služebních bytů 
učitelům ZŠ a ZUŠ, a to na dobu trvání pra-
covního poměru v roztocké škole.
Jeden byt – v Braunerově ulici 1023 – bude 
po opravě interiéru opět nabídnut k proná-
jmu obálkovou metodou, přičemž nejnižší 
nabídka je 87,50 Kč/m2. Současně bude 
zveřejněna nabídka pronájmu nebytových 
prostor v  Nádražní ulici č. p.  21 za  cenu 
500 Kč/m2.
Po  několika provozních záležitostech, návr-
zích věcných břemen a pronájmů pozemků, 
vzala RM na vědomí (vyžádanou) informaci 
stavebního úřadu o nedodržování regulativů 
výstavby v oblasti Solník a bude se touto věcí 
dále zabývat. 
Schválila také (podle nového občanského 
zákoníku) za úplatu pacht zemědělské půdy 
společnosti Agrivep, a. s., a  to se závazkem 
dodatečné úhrady za poslední dva roky. 
Samostatným bodem je vždy i  vyjádření 
města k žádostem občanů ke stavbám (novo-
stavbám, přístavbám a  rekonstrukcím RD). 
K  šesti žádostem bylo vydáno pět souhlas-
ných stanovisek.
Byly také schváleny vícepráce související 
s rekonstrukcí bytového domu v Jungmann-
ově ul. č. p.  286, neboť v  průběhu oprav se 
objevily nové problémy, které bylo nutné 
vyřešit. 
Radní rovněž schválili snížený poplatek 
za  zábor veřejného prostranství na  Tyršově 
náměstí pro účely řemeslnických trhů Feste-
ro (20. září) a Blešího trhu (4. října 2014).
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Kritická dopravní situace 
v Podbabě
V samém závěru, nikoli však na okraji zá-
jmu, projednali radní špatnou dopravní 
situaci v ulici Roztocká a Podbabská v Pra-
ze v období ranní špičky. V důsledku uza-
vírky Papírenské ulice a  dopravních opat-
ření v  uvedených ulicích jsou ve  všední 
dny dopoledne prakticky neprůjezdné. 
Rada pověřila starostu, aby projednal mož-
né společné kroky se starosty dalších do-
tčených obcí.

Na závěr byl projednán zápis z jednání soci-
ální komise včetně schválení příspěvků vdo-
vám a  vdovcům a  zdravotně handicapova-
ným občanům. 

Škola požádá KÚ o navýšení 
kapacity
Mimořádná schůze Rady se uskutečnila před 
jednáním Zastupitelstva dne 24. září 2014. 
Hlavním důvodem jejího svolání byla žádost 
školy o souhlas zřizovatele (města) s navýše-
ním kapacity ZŠ ze současných 730 na 1 050 

žáků a  navýšení kapacity vydávaných pokr-
mů ve  školní jídelně ze stávajících 500 
na 1 200.
Kromě toho Rada schválila předloženou do-
hodu o provedení záchranného archeologic-
kého výzkumu v  ulicích Pod Řivnáčem, 
Na Valech a Wolkerova, který musí předchá-
zet výstavbě kanalizace. RM také souhlasila 
s  postupem MÚ při úpravě pergoly na  dět-
ském hřišti v ulici Obránců míru. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

Ke  své poslední schůzi v  tomto volebním 
období se v obstojném počtu sedmnácti sešli 
zastupitelé 24. září 2014.
Jakkoli někteří, a zejména některé zastupitel-
ky, přišli na  tuto derniéru i ve společenském 
oblečení, průběh jednání až zas tak slavnostní 
nebyl. Trochu byla i cítit blízkost voleb a ně-
kteří kolegové dávali přednost osobní prezen-
taci před ryze pracovním jednáním. Tím se 
stalo, že přestože navržený program jednání 
nebyl příliš rozsáhlý, polovina agendy zůstala 
neprojednána. Znamená to, že nové ZM bude 
muset tento dluh přednostně vyřídit, aby ne-
nastaly městu problémy z prodlení (viz např. 
dodatky ke smlouvám zajišťující chod čistírny 
odpadních vod apod.). Ale popořadě.

Město přispěje TJ Sokol  
400 tis. Kč
Úvod jednání byl svižný a  byla projednána 
a schválena žádost TJ Sokol Roztoky o pro-
dloužení termínu čerpání finančního daru 
města na  stavební úpravy záchodů, sprch 
a šaten sokolovny. Nad to dalo zastupitelstvo 
sokolům i malý bonus na odchodnou v tom, 
že výši tohoto daru navýšilo na  400 tis. Kč 
v  dobré víře, že se v  příštím roce konečně 
dočkáme nového hygienického zázemí soko-
lovny, které je dlouhodobě oprávněně kriti-
zováno jako nevyhovující.

Diskuse nad peticí, která 
nedorazila
Po projednání zprávy Městské policie však byl 
na žádost veřejnosti zařazen na program mimo-

řádný bod, a  to ústní informace o  plánované 
výstavbě dalších tří objektů VTP v  Žalově 
v  areálu bývalého Barumu. Jakkoli je zájem ve-
řejnosti o tuto problematiku zcela pochopitelný 
a oprávněný, původní věcná informace nabobt-
nala na  50minutovou diskusi s  řadou silných 
vyjádření, leč bez konkrétního závěru. Situace je 
taková, že zatím byla Rada města pouze sezná-
mena s první variantou studie, která ještě nezna-
mená konkrétní krok k realizaci záměru. Je třeba 
také dodat, že tento záměr není věcně v rozporu 
s platným územním plánem. 
Tradiční přestřelka se odehrála nad souborem 
návrhů rozpočtových opatření, která vyústila 
v neschválení dvou z nich. Pozitivní však bylo 
jednomyslné schválení navýšení adresné re-
zervy na investice ZŠ, na dovybavení nových 
prostor, školní pomůcky i  zakoupení nové 
myčky „černého“ nádobí ve  školní jídelně. 
Schváleno bylo i  rozpočtové opatření mající 
řešit havarijní stav serveru MÚ.
Rozpočtovou změnou byl i  souhlas ZM 
o přesunu finančních částek mezi paragrafy 
k tomu, aby bylo možné finančně pokrýt tzv. 
předplacené nájemné kalového hospodářství 
ČOV (na dobu 10 let).
Na  tato rozpočtová opatření tradičně navá-
zalo projednání zápisu z  finančního a kont-
rolního výboru.

Koncesní řízení na provozovatele 
VaK může konečně začít
Po krátké přestávce byl na pořadu velmi důležitý 
bod – schválení kvalifikačních podmínek pro 
koncesní řízení na  provozovatele vodovodů 

a  kanalizací města. Někteří zastupitelé vznesli 
celkem pochopitelnou námitku, že kvalifikační 
požadavek pouze dvouleté praxe provozování 
čistírenských zařízení podobné velikosti jako 
v Roztokách je příliš měkký a neubrání nás před 
vstupem nekompetentní firmy do  soutěže. 
Na  straně druhé zástupce servisní firmy, která 
pro město podmínky zpracovala, argumentoval 
obavou z  možného napadení tvrdších podmí-
nek, které by bylo možné považovat za diskrimi-
nační, a to s odkazem na precedenční rozhod-
nutí soudu. Výsledkem ostré diskuse bylo 
neúspěšné hlasování o původním znění doku-
mentace. Z dohodovacího řízení vzešel pozmě-
ňovací návrh na  zpřísnění tohoto požadavku 
na 5 let, který byl poměrem hlasů 16 : 1 schválen.

Zákaz podomního prodeje trvá
Vzhledem k tomu, že byl z pléna podán proce-
durální návrh na  předčasné ukončení jednání 
(12 pro, 2 proti, 3 se zdrželi), stihlo ZM už jen 
z podnětu ministerstva vnitra zrušit Obecně zá-
vaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje, 
kterou mezitím Rada okamžitě nahradila naří-
zením obce č. 1/2014. Je tedy potřeba zdůraznit, 
že zákaz podomního prodeje v Roztokách trvá, 
jen je upraven jinou legislativní formou.
A to byla tečka za jednáním, které pokračovalo 
společenským setkáním zastupitelů v  nedaleké 
restauraci. Zůstalo neprojednáno 12 bodů agen-
dy, což je „dárkem“ novému zastupitelstvu. To se 
sejde na svém prvním pracovním jednání nej-
dříve na konci listopadu.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Zářijové zastupitelstvo

Nabídka pronájmu nebytového prostoru v Nádražní ulici
Město Roztoky nabízí k pronájmu nebytový prostor č. 103 (o výměře 42,6 m2) v č. p. 21 v ulici Nádražní.
Vyvolávací cena nájemného je stanovena na 500 Kč/m2/rok + poplatky za služby. Výše nájemného je stanovena tzv. obálkovou metodou 
s kritériem nejvyšší nabídnuté ceny, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. V nabídce je nutné uvést účel pronájmu, popř. 
provozní dobu. Nabídky můžete podat v zalepené obálce s nápisem „Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 103 – NEOTEVÍRAT“ do po-
datelny MÚ nejpozději do 21. 10. 2014 do 12.00 hodin.
Město Roztoky nebude akceptovat nabídky, ve kterých bude účelem pronájmu provozování hracích automatů a videoloterijních terminálů. 
O konkrétním nájemci rozhodne Rada města Roztoky dne 29. 10. 2014 na základě komisí vyhodnocených nabídek. V případě dalších infor-
mací se obraťte na odbor správy a rozvoje města, tel. 220 400 218. Prohlídku nebytových prostor je možné sjednat u správce majetku MIVA 
Praha FM, a. s., Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefonním čísle: 602 693 003.



Nové vedení našeho města bude mít při vstu-
pu do funkcí výrazně ulehčenou situaci, pro-
tože s přípravou investic nebude začínat na ze-
lené louce jako my v roce 2010. Po dlouhém 
období příprav se na konci volebního období 
konečně rozbíhá i samotná výstavba – jedná se 
o kanalizace, silnice, chodníky či vodojemy – 
celkem budou realizovány infrastrukturní za-
kázky za 43,1 mil. Kč bez DPH. Navíc je pro-
jektově připraveno několik dalších ulic, které 
snad přijdou na řadu v příštím roce.
Investiční akce měla dle koaliční smlouvy 
v gesci roztocká ODS a zde je soupis toho, co 
se bude v nadcházejících měsících v Rozto-
kách dít. Všechny akce byly soutěženy jako 
otevřená výběrová řízení – tedy nejtranspa-
rentnější možnou formou. 

Komplexní rekonstrukce ulic 
Wolkerova, Na Valech,  
Pod Řivnáčem a Třebízského
Cena díla: 17 466 500 Kč bez DPH
Zhotovitel: Eurovia CS
Výstavba kanalizace a rekonstrukce povrchů 
na  Žalově a  v  ulici Třebízského je jednou 
z největších investičních akcí města. Samot-
ná realizace je rozdělena do  několika fází. 
První etapa začala 25. září a předpokládaný 
termín dokončení žalovské části akce je jaro 
2015 – vše ale bude záležet na počasí a geo-

logii terénu. Poté se stavaři přesunou do uli-
ce Třebízského, která by měla být dokonče-
na rovněž v průběhu jarních měsíců.

Rekonstrukce ulic Jana Palacha 
a Puchmajerova
Cena díla: 16 845 457 Kč bez DPH
Zhotovitel: Integra
Další významnou akcí, jejíž realizace začne 
v  průběhu října, je kompletní rekonstrukce 
ulice Jana Palacha a  ulice Puchmajerova. 
První etapa by měla být hotova ještě v letoš-
ním roce – konkrétně se jedná o úsek mezi 
Tyršovým a  Školním náměstím. V  jarních 
měsících se bude dále pokračovat směrem 
k Haškově ulici a ulicí Puchmajerovou. 

Chodníky
Cena díla: 2 249 203 Kč bez DPH
Zhotovitel: IPPOS
V srpnu začala oprava roztockých chodníků. 
Řada menších i  větších úseků by měla být 
dokončena ještě v  letošním roce. Na  konci 
září finišovala oprava ulice 17. listopadu, 
dále se stavaři přesunou do ulice Žirovnické-
ho a do Olbrachtovy ulice. 

Žalovský vodojem
Cena díla: 5 864 290 Kč bez DPH
Zhotovitel: ITC servis

Investice, která sice není na první pohled vi-
ditelná, ale je neméně významná, se týká re-
konstrukce vnitřního pláště žalovského vo-
dojemu, který zajišťuje pitnou vodu většině 
obyvatel našeho města. Má dvě komory, 
z  nichž rekonstrukce každé trvá přibližně 
osm týdnů. V  podzimních měsících bude 
dokončena první etapa, druhá komora přijde 
na řadu na jaře roku 2015.

Vodojem u sokolovny
Cena díla: 441 177 Kč bez DPH
Zhotovitel: AMIKA FIRST
Většina obyvatel našeho města možná ani 
neví, že v blízkosti sokolovny je i menší roz-
tocký vodojem s  kapacitou téměř 500 m3 
pitné vody, který slouží víceméně jako zálož-
ní. Oprava bude dokončena ještě v roce 2014.

Vodoteč v ulici U Zastávky
Cena díla: 244 262 Kč bez DPH
Zhotovitel: AMIKA FIRST
Výrazné deště posledních měsíců ještě zhor-
šily stav vodoteče v ulici U Zastávky. Havarij-
ní stav zdejší lávky a pomalé vymílání komu-
nikace bylo nutné aspoň částečně sanovat. 
Bohužel ještě horší situace je v údolí Žalov-
ského potoka. 

Roman Jandík, místostarosta města za ODS
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Kde bude bahno v příštích měsících?  
Aneb připravené investice za 43 mil. Kč

Po skončení volebního období 2010–2014 přinášíme přehled docházky 
zastupitelů na jednání zastupitelstva. Vzhledem k probíhajícím volbám 
zatím nebudeme výsledky této statistiky komentovat. Nebudeme ani 

hodnotit důvody, proč ten či onen zastupitel tolikrát chyběl, a už vůbec 
nebudeme konfrontovat pořadí v tabulce s novými kandidátními listi-
nami.

Docházka zastupitelů v uplynulém volebním období

jméno a příjmení strana počet 
jednání účast % účasti

Bohdan Hejduk (do 6/2011) TOP 09  7  7 100 %

Stanislav Boloňský Sakura 45 44  98 %

Jaroslav Drda (do 7/2013) Netřesk 32 31  97 %

Jiří Blažek D.O.S.T. 45 43  96 %

Jan Jakob TOP 09 45 43  96 %

Olga Vavřínová D.O.S.T. 45 43  96 %

Vít Calta Sdružení ČSSD, NK 45 42  93 %

Roman Jandík ODS 45 42  93 %

Jaroslav Kubečka Sakura 45 41  91 %

Tomáš Novotný Sakura 45 41  91 %

René Šefr ODS 45 41  91 %

Martin Matas Zelená pro Roztoky 45 40  89 %

jméno a příjmení strana počet 
jednání účast % účasti

Jiřina Roškotová D.O.S.T. 45 38 84 %

Marie Šlancarová TOP 09 45 38 84 %

Martin Štifter Netřesk 45 36 80 %

Ivo Cihlář D.O.S.T. 45 35 78 %

Marcela Jungwirthová KSČM 45 35 78 %

Michal Černý (od 8/ 2013) Netřesk 13 10 77 %

Tomáš Pařízek ODS 45 34 76 %

Richard Turoň ODS 45 29 64 %

Zdeněk Richter TOP 09 45 28 62 %

Robert Pejša (od 9/2011) TOP 09 36 15 42 %

Ladislav Kantor Volba pro město 45 18 40 %
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V této rubrice bychom rádi občany Roztok in-
formovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 28. 8. 2014 do 25. 9. 2014.
• Dne 29. 8. v nočních hodinách oznámena 
dopravní nehoda na  silnici Roztoky–Velké 
Přílepy – na  místě hasiči, rychlá lékařská 
pomoc a PČR, předáno na místě policistům 
skupiny dopravních nehod PČR.
• Dne 29. 8. oznámeno rušení nočního kli-
du z  prostor Žirovnického zahrady na  Ho-
lém vrchu – na  místo se dostavila hlídka 
OOP Libčice, hlídka MP Roztoky zajišťovala 
místo dopravní nehody v  k. o. Roztoky 
na silnici Roztoky –Velké Přílepy. 
• Dne 30. 8. oznámena silně podnapilá oso-
ba sedící na  opocení domu v  ulici Tiché 
údolí – výjezd na místo, provedena kontrola, 
byla zjištěna totožnost osoby, na  místo též 
PČR Libčice, která si osobu cizího státního 
příslušníka převzala k jejich realizaci.
• Dne 31. 8. oznámeno narušení občanské-
ho soužití mezi druhem a  družkou v  bytě 
domu v ulici Olbrachtova – výjezd na místo, 
v  době příjezdu na  místě klid, k  žádnému 
napadání mezi druhem a družkou již nedo-
cházelo, došlo k drobnému poranění poško-
zené, která si lékařské vyšetření nevyžádala, 
věc kvalifikována a šetřena jako podezření ze 
spáchání návrhového přestupku proti občan-
skému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a, c) 
z. č. 200/90 Sb. 
• Dne 6. 9. oznámena krádež zboží v  pro-
dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena pracovníky prodejny – výjezd 
na  místo, na  místě zjištěno, že podezřelá 
osoba si v  prostoru prodejny strčila za  pas 
kalhot pět láhví Fernetu Stock, láhve zakryla 
mikinou a prošla pokladnami bez zaplacení, 
u východu z prodejny byla zadržena pracov-
níky prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba 
doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifi-
kována a šetřena jako podezření z přestupku 
proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 
písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc s  podezřelým 
vyřešena v blokovém řízení. 
• Dne 8. 9. oznámen nález svazku dvou klí-
čů v prostorách skateparku v ulici Obránců 
míru, nalezené klíče uloženy na MP Roztoky, 
zveřejněno na webových stránkách MP Roz-
toky, město Roztoky a Roztoky.com.
• Dne 8. 9. oznámena krádež zboží z pro-
dejny Albert s  tím, že podezřelé osobě se 
podařilo pracovníkům prodejny Albert 
utéct – výjezd na místo, na místě zjištěno, 
že podezřelá osoba (žena) si v  prostoru 
prodejny dala odcizené zboží v  prostoru 
oddělení zeleniny z  nákupního košíku 
do  batohu, který měla při sobě, a  tento 

batoh předala přes plexisklo spolupachate-
li, který se nacházel mimo prodejní prosto-
ry, pracovníci prodejny se pokusili spolu-
pachatele zadržet, podařilo se jim zajistit 
batoh s  odcizeným zbožím, ale spolupa-
chatel (muž) z místa utekl, podezřelé oso-
bě (ženě) se podařilo z prodejny pracovní-
kům prodejny také utéct, provedeno místní 
pátrání dle získaného popisu s negativním 
výsledkem, odcizené zboží bylo vráceno 
pracovníkům prodejny, věc kvalifikována 
a  šetřena jako podezření z  přestupku proti 
majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) 
z. č. 200/90 Sb. 
• Dne 9. 9. oznámen volně pobíhající pes 
na  náměstí 5. května s  tím, že oznamovatel 
dovedl psa na  MP Roztoky, pes umístěn 
do kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vy-
dán v pořádku, věc přestupku dle ustanovení 
§ 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s  odkazem 
na  znění OZV č. 8/2011 vyřešena v  bloko-
vém řízení.
• Dne 10. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v  prostoru restauračního zařízení U  hřiště 
v Žalově, pes se pohybuje bez majitele mezi 
hosty – výjezd na místo, pes odchycen, zjiš-
těn majitel, majiteli pes předán v  pořádku, 
věc přestupku dle ustanovení § 46 odst. 2 
z.  č. 200/90 Sb. s  odkazem na  znění OZV 
č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení.
• Dne 10. 9. ve večerních hodinách oznáme-
na sražená srna vozidlem na  silnici II/240 
v k. o. Roztoky směr Velké Přílepy – výjezd 
na  místo, na  místě oznamovatelka, bez zra-
nění, vozidlo poškozeno nebylo, v poli nale-
zena zraněná srna, vyrozuměn člen mysli-
veckého sdružení, který si zraněnou srnu 
převzal.
• Dne 11. 9. oznámeno napadení člověka 
psem v ulici U Zastávky, ke kterému došlo 
ve večerních hodinách dne 10. 9. – provede-
ným šetřením bylo zjištěno, že pes utekl 
majitelce na  komunikaci ulice U  Zastávky 
a vrhl se na kolemjdoucího, kterému se však 
podařilo před volně pobíhajícím psem uté-
ci, ke  zranění osoby nedošlo, provedeným 
šetřením byla zjištěna majitelka psa, s  níž 
byl projednán přestupek dle ustanovení 
§ 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění 
OZV č. 8/2011, přestupek vyřešen v bloko-
vém řízení. 
• Dne 12. 9. oznámeno poškození oplocení 
domu v ulici Levohradecká – výjezd na mís-
to, na místě zjištěno poškozené okénko, které 
je součástí oplocení, zadokumentováno, kva-
lifikováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku dle ustanovení § 50 
odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb. 

• Dne 12. 9. v nočních hodinách oznámeno 
rušení nočního klidu z  prostor restaurace 
Eiffel na Tyršově náměstí – výjezd na místo, 
na místě zjednána náprava, vyřešeno s obslu-
hou restaurace.
• Dne 16. 9. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena ochrankou prodejny – výjezd 
na  místo, na  místě provedeným šetřením 
zjištěno, že podezřelá osoba si v  prostoru 
prodejny uložila zboží z regálu do kapes kal-
hot a prošla přes pokladny, aniž by odcizené 
zboží zaplatila, u  východu z  prodejny byla 
zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se 
podezřelá osoba doznala, odcizené zboží 
vrátila, věc kvalifikována a  šetřena jako po-
dezření z přestupku proti majetku dle usta-
novení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., 
věc vyřešena s  podezřelou osobou v  bloko-
vém řízení.
• Dne 18. 9. oznámen pád z žebříku na po-
zemku domu v  ulici Hálkova – výjezd 
na  místě, hasiči, rychlá lékařská pomoc, 
na  místo se dostavila i  PČR, provedeným 
šetřením cizí zavinění vyloučeno, poškozený 
převezen po ošetření do nemocničního zaří-
zení sanitním vozem. 
• Dne 19. 9. oznámena žádost o pomoc ze 
strany PČR při pátrání po  osobě, která se 
pohybuje po kolejích v k. o. Roztoky – výjezd 
na místo, osoba s psychickou poruchou nale-
zena bez zranění, na místo sanitní vůz rychlé 
lékařské pomoci, osoba převezena do  Psy-
chiatrické léčebny Praha 8-Bohnice. 
• Dne 23. 9. v rámci hlídkové činnosti na Tyr-
šově náměstí zjištěny osoby nabízející na ulici 
zboží, provedena kontrola, prodejci byli upo-
zorněni na platnou obecně závaznou vyhlášku 
města Roztoky, týkající se zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje na území města Roz-
tok, vyzváni k ukončení prodeje, z jejich stra-
ny zjednána náprava, svoji činnost ukončili, 
věc přestupku vyřešena napomenutím.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Roz-
toky, a to na www.mproztoky.cz 
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 
při šetření výše uvedených událostí, obraťte 
se prosím buď osobní návštěvou, nebo tele-
fonicky na  Obvodní oddělení policie ČR 
Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) 
nebo na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602  666  458 nebo 220  910  468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme pře-
dem za spolupráci. 

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky



Novým ředitelem základní školy v Rozto-
kách byl na základě výsledků konkurzu 
jmenován Mgr. Petr Bezděka (50), které-
ho v následujícím rozhovoru představu-
jeme roztocké veřejnosti.

• Můžete nám nejprve popsat svoji profesní 
kariéru?
Po absolvování učitelského směru na Mate-
maticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
jsem nastoupil jako učitel na základní školu 
v Praze 9, po třech letech jsem přešel na gym-
názium na Proseku.
V roce 1995 se nám narodila dvojčata. Kvůli 
tomu jsem z finančních důvodů na čas sféru 
školství opustil a pracoval jsem jako obchod-
ní zástupce společnosti Mediatel.
Po šesti letech jsem se k profesi učitele vrá-
til. V  letech 2008–2011 jsem působil 
ve  funkci ředitele ZŠ Fryčovická v  praž-
ských Letňanech. Tato práce mě velmi 
uspokojovala, měl jsem pocit, že za  mnou 
zůstává něco užitečného.
Proto jsem se přihlásil do konkurzu na místo 
ředitele zdejší základní školy, kde vidím ob-
rovský potenciál pro další rozvoj.

• Jaké vidíte hlavní směry tohoto rozvoje?
Především bych zamýšlené cíle rozdělil 
na  krátkodobé a  dlouhodobé. Naplněním 
krátkodobých cílů budou vytvořeny pod-
mínky pro cíle dlouhodobější.
Základem činnosti školy bude důsledné napl-
ňování smyslu školního vzdělávacího progra-
mu Škola pro všechny. To znamená, že bude-
me podporovat nejen studijně zaměřené žáky, 
aby se kvalitně připravili na studium na střed-
ních školách, ale chceme žáky vést i k rozvoji 
manuálních schopností, aby se uplatnili i v ji-
ných než administrativních činnostech. Záro-
veň bude pokračovat začleňování znevýhod-
něných žáků do třídních kolektivů.
Určitě budeme pokračovat v  autoevaluaci 
našich výsledků prostřednictvím SCIO testů 
i dalších metod.
Za  nesmírně důležité považuji udržení bez-
pečného klimatu školy. Roztocká škola, i když 
je větší než řada škol pražských, má pořád 
charakter pohodové venkovské školy téměř 
rodinného typu. Je to úplně jiná situace než 
v Praze, kde se stále více objevuje šikana a bo-
hužel i  užívání drog. V  tomto směru chci 
roztockou školu udržet čistou a  je jasné, že 
prevence je mnohem účinnější než represe.
Velmi rychle zavádíme do  provozu školy 
využívání informačních technologií, proto-
že takhle velká škola se bez toho dnes už 
prostě neobejde. Zakoupili jsme program 

Bakalář, se kterým mám výborné zkušenos-
ti ze svého předešlého působení. Ten peda-
gogům značně ušetří práci při evidenci 
žáků a jejich prospěchu, při plánování akcí 
a podobně. Díky dostavbě školy jsme mohli 
znatelně navýšit množství počítačů, které 
mají učitelé k dispozici. Dřív, když byl jeden 
počítač na  celou sborovnu, neměli učitelé 
možnost plnohodnotně jej využívat, i když 
by třeba o  to stáli. To se teď mění. Musím 
říci, že učitelé na  tyto změny reagují pozi-
tivně.
S  rozvojem moderních technologií souvisí 
i  výuka na  tabletech, kterou chceme rozšířit. 
Zatím jsou tablety jen v Roztokách, ale určitě 
je pořídíme i pro žalovskou školu, samy uči-
telky po tom volají.
Budeme co nejvíce využívat interaktivní ta-
bule v různých předmětech včetně jazykové 
výuky a získávat nové výukové programy.

• Rodiče zaznamenali na začátku školní-
ho roku určitou neaktuálnost webových 
stránek školy. Předpokládám, že jako drži-
tel certifikátu European Computer Driving 
Licence (jak jsem se dočetl ve vašem životo-
pisu) se s tímto stavem nespokojíte.
Samozřejmě, to je věc, která mi hodně zve-
dá tlak. Předchozí správce webu školu 

opustil a „zapomněl“ nám sdělit přístupo-
vé kódy, takže do určitých částí webových 
stránek školy se obtížně prokousáváme. Je 
to i časově náročná práce, na kterou při tak 
hektickém začátku roku zkrátka není tolik 
času, kolik by bylo potřeba. Přesto věřím, 
že nejdůležitější informace veřejnost 
na  stránkách školy postupně najde. Systé-
movým řešením pak bude vytvoření no-
vých stránek, které si představuji jako pře-
hledné, výtvarně zajímavé, interaktivní 
a  multimediálně zaměřené. Ale to je věc, 
která také nebude hned.

• Zatím jsme hovořili o těch krátkodobých 
cílech. Můžete se zmínit i  o  těch výhledo-
vých, dlouhodobých?
Chtěl bych dále rozvíjet využívání informač-
ních technologií, například postupně přejít 
na  elektronické třídní knihy, ke  kterým by 
žáci i  učitelé měli přístup on-line. V  plánu 
mám také zřízení informačního portálu, je-
hož zabezpečená část by sloužila vedení 
a pedagogickému sboru, veřejná část by pak 
byla přístupná i žákům. Každý žák by mohl 
mít vytvořen vlastní účet, jehož obsah by 
v případě potřeby mohl sdílet s jinými spolu-
žáky například při společné tvorbě projektů 
a prezentací.
Ale abych nemluvil pořád jen o počítačích, 
školu přece jenom tvoří hlavně lidé. Trva-
lým cílem pro mě je udržení kvality a sta-
bility učitelského sboru, nastolení přátel-
ských vztahů mezi učiteli a žáky, vytvoření 
všeobecně příjemného a pěkného prostře-
dí ve škole.
Když bych to shrnul, tak základem fungující 
školy jsou kvalitní spolupracovníci. Na dru-
hém místě kladů důraz na komunikaci s ro-
diči a dětmi. A nedílnou součástí práce ředi-
tele školy je také úzká spolupráce se 
zřizovatelem. Společným úsilím všech stran 
se tak dá vybudovat příjemná škola pro vý-
chovu a vzdělávání dětí.

• Škola by neměla být uzavřeným organis-
mem, měla by být provázána se svým oko-
lím. Jak chcete realizovat tuto myšlenku?
Prvním krokem je kvalitní komunikace 
a  spolupráce. Škola nemůže být uzavřená 
do sebe, musí o sobě dávat vědět. Základem 
jsou kvalitní a  vypovídající webové stránky, 
které představují jakousi výkladní skříň ško-
ly. Ta musí co nejvíce prezentovat své výsled-
ky, své úspěchy. K tomu by měla sloužit na-
příklad i  veřejná kulturní vystoupení žáků. 
Konečně k tomu má škola vhodné prostory, 
které jí doteď scházely.
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Rozhovor s panem ředitelem Bezděkou
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Stejně jako by měla být škola otevřená směrem ven, měla by být ote-
vřená i  dovnitř. Nabídneme naše prostory pro aktivity veřejnosti, 
vzdělávací programy, zájmové aktivity, sportovní a kulturní akce. 
Chceme v maximální míře spolupracovat s rodiči žáků, třeba i pořá-
dáním společných víkendových akcí pro žáky, rodiče i pedagogy.
A  samozřejmě budeme spolupracovat s  městem Roztoky, které je 
zřizovatelem školy, i se školskou radou, která je účinným prostředkem 
pro komunikaci vedení školy se zástupci rodičů, pedagogického sbo-
ru i města.

• Na  to, jak zvládáte kromě tradičně rušného začátku školního 
roku i uvedení nové budovy do běžného chodu, se snad ani nebudu 
ptát…
To se opravdu nedá popsat. Jsem ve škole deset hodin denně, včera 
do večera na jednání školské rady, za chvíli jdu na večerní jednání fi-
nančního výboru, abych zjistil, s jakým rozpočtem mohu počítat pro 
příští rok, s sebou si nesu několik stran závad a poruch v nové budově, 
do toho hlášení pro krajský úřad, 12 oddělení školní družiny a klubu, 
neustálé poruchy strojů ve  školní kuchyni, problémy s  webovými 
stránkami, rozvrh jsem předělával snad pětadvacetkrát. Bez pomoci 
a podpory mých zástupkyň a spolupracovníků by se to vůbec nedalo 
zvládnout. Některé problémy už mi ani nesdělují a řeší je sami, což je 
k  nezaplacení. Některé činnosti přesto nestíhám, to přiznávám 
upřímně, budou muset počkat.

Tak vám a  celé škole přejeme, ať se vše podaří, aby se všechno 
uklidnilo a zaběhlo a škola aby se mohla soustředit na své hlavní 
poslání.

Jaroslav Drda

TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov

Děkujeme všem voličům, 
kteří přišli 10. a 11. října k volbám a podpořili kandidátku TOP 09 a nezávislých pro Roztoky a Žalov. 
Své zkušenosti maximálně využijeme při práci pro město.

Tým kandidátky TOP 09 www.top09.cz/roztoky

TOP09_inz180x125_2014-09_DEF.indd   1 24.09.14   12:42

OPLETALOVA 1305, ROZTOKY 
 Otevírací doba: 
po–čt: 10–14, 15–17 hod., 
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Čtyři víkendy na konci prázdnin a na začátku 
školního roku jsou již tradičně ve znamení čtyř 
kulturních akcí pod širým nebem. Ty s  sebou 
vždy nesou riziko nepříznivého počasí. První 
dvě akce – Léto ještě nekončí 30. srpna na za-
hradě Husova sboru a Den dětí a seniorů 6. září 
před městským úřadem si na počasí rozhodně 
stěžovat nemohou. Slavnosti levého a pravého 
břehu 13. září měly štěstí v neštěstí. Den před 
konáním akce i  den po  ní padaly trakaře, ale 
v inkriminovanou sobotu jako zázrakem nepr-
šelo. Poslední z akcí, již devátý ročník řemesl-
nických trhů na Tyršově náměstí, začala za krás-
ného slunného počasí, ale průtrž mračen ji 
v odpoledních hodinách předčasně ukončila.
Bez ohledu na počasí je třeba konstatovat, že 
všechny čtyři akce si již vysloužily pozornost 
stovek, ba tisíců návštěvníků. Organizáto-
rům je třeba vyslovit uznání, protože posky-
tují výtečné příležitosti k  setkávání lidí 
a k příjemným společným zážitkům.
Následujícími fotografiemi si připomeneme 
Slavnosti levého a pravého břehu a v dalších 
článcích se vrátíme k ostatním akcím.

Jaroslav Drda (Foto: Pavel Brokl)

Na  letošním, dvacátém ročníku vystoupila kejklířská skupina Agripa, po-
hádky z kabátu přivezla Kateřina Táborská a René Krupanský neboli divadlo 
Anima Candida, tančily taneční skupiny ZUŠ Roztoky a  skupina irských 
tanců Seamróg, malé i velké pobavilo Pouliční divadlo Viktora Braunreitera 
se svými verzemi Bídníků i Sněhurky a během dne několikrát zahrála hu-
dební skupina Jauvajs.

Na poslední účinkující, hudební skupinu Desperate Turkey, 
už bohužel nedošlo. Počasí, které nám celý den velmi přálo, 
si vše vynahradilo, a  déšť tak vyhnal domů jak účinkující, 
tak hlavně diváky.
Tak tedy nashledanou při příštím, již desátém Festeru.

Zuzana a David Královi (Foto: Zuzana Králová)
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Konec léta ve znamení open air akcí

Festero – Roztocké řemeslnické trhy 2014

Řemeslnické trhy se těší velkému zájmu malých i velkých návštěvníků

Některé dovednosti si návštěvníci mohli sami vyzkoušet
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Letošní tradiční setkání dětí a seniorů na lou-
ce před kostelem vykouzlilo úsměv na  rtech 
opravdu každému z nás. 
Za krásné taneční vystoupení děkuji dívkám 
z Rožálku i stále neodkvétajícím Roztockým 
poupatům :). Potěšení ze zvířátek nám umož-
nili manželé Laštovkovi. Dobrovolní hasiči 
nachystali dětem „hořící domek“, který kaž-
dý kluk i holka zvládli sami uhasit. Záchra-
náři z Asociace samaritánů ČR pod vedením 
kolegy ze zdravotní a sociální komise Micha-
la Černého změřili všem zájemcům tlak, pulz 
i  hladinu cukru v  krvi. Simona Mádlová 
z  Rožálku nám opět zapůjčila soutěže pro 

děti. Celou akci za vřelé podpory Mirky Ka-
linové a  Evy Skalníkové připravili členové 
zdravotní a sociální komise.
Všem výše uvedeným děkuji za  velkorysou 
pomoc a spolupráci. 

Velmi děkuji všem roztockým seniorům, 
kteří se s námi přišli podělit o svoje radosti, 
zážitky i  starosti a  potěšit se s  dětmi. Mám 
nesmírnou radost, že na každém dalším Dni 
dětí a seniorů potkávám nové tváře – babičky 
a dědečky, kteří jsou našimi vítanými hosty. 
Obrovské díky patří také seniorům, kteří 
pomáhali dětem zdolat soutěže a hry. 
Těším se na vás opět za rok! 

Marie Šlancarová,  
předsedkyně zdravotní a sociální komise 

(Foto: Johana Sedláčková)

Při příležitosti dne dětí a  seniorů, který se konal 
6.  9. 2014, vystoupila poprvé od  svého založení 
skupina roztockých žen Odkvetlá poupata. Tato 
premiéra dopadla, troufám si říci, na  výbornou! 
Dobrá zpráva je, že děvčata hodlají i nadále pokra-
čovat v  tancování a pravidelnými tréninky se zdo-
konalit, aby mohla při vhodné příležitosti opět vy-
stoupit na veřejnosti.
Poupata vznikla v  průběhu května 2014,  původně 
z  recese, avšak později se všechna nadchla a  začala 
horlivě trénovat, a  to pravidelně. Já osobně si jich 
moc vážím za  to, co dokázaly za  poměrně krátkou 
dobu, za to, že se i nadále společně rozhodly pokra-
čovat, a i za to, že chtějí, abych se o ně dále starala.
Doufám, že občané Roztok jim nadále budou fandit a těšit se na další 
kulturní zážitek s Poupaty.
Odkvetlá poupata děkují městu Roztoky, sociální komisi a její před-
sedkyni Marii Šlancarové za  umožnění vystoupit na  její akci, dále 

děkují panu Vyšínovi – hostinec Na Růžku – za poskytnutí tréninko-
vých prostor, panu Pekárkovi za krásné fotografie a všem dobrým li-
dem, kteří nás svou chválou stále povzbuzují. Děkujeme!

Michaela Matysová 

Taneční skupina ZUŠ Roztoky opět zazářila. 
20. září 2014 FESTERO, Tyršovo nám., Roztoky

„Podmanivá, temperamentní hudba nejzápadnější části Fran-
cie a mladé krásky z Bretaně.“ Tak uvedla moderátorka Festera 
Taneční skupinu ZUŠ Roztoky. Krásky sice nebyly z Bretaně, 
ale svým tanečním projevem, jistotou a naprostou přirozenos-
tí publikum doslova uchvátily. Nápaditá choreografie Petra 
Murice, učitele ZUŠ a stále vynikajícího výkonného tanečníka 
(např. Laterna Magika aj.), nás vtáhla do  mystické Bretaně, 
kraje plného legend a starých příběhů...
Školní rok teprve začal a  je vidět, že taneční oddělení naší 
ZUŠ je již v plné práci. Nastudovat tak náročnou choreogra-
fii za několik zkoušek není vůbec jednoduché. Nyní už je víc 
než jasné, že naše talentované tanečnice pod vedením svého 
učitele pana Petra Murice mají před sebou mnoho dalších 
úspěchů a že my, publikum, se máme určitě na co těšit.

Vlaďka Drdová (Foto: Marie Hrůzová)

Poděkování za Den dětí a seniorů 2014

Odkvetlá roztocká poupata

Krásky z Bretaně



Z  pradávných dob, kdy jsem dlouhé letní 
večery a  zimní noci trávil na  pětihodino-
vém představení zvaném jednání městského 
zastupitelstva, mi zůstalo nejvíc v paměti to, 
v  němž se rozhodovalo o  osudu roztocké 
základní školy. Je to vlastně jen kousek 
pravdy, nešlo jen o školu, ale taky o investi-
ce města v příštích letech. Na onom zasedá-
ní zastupitelstva měl být učiněn další velký 
krok k  tomu, abychom se rozhodli stavět 
školu podle architektonického návrhu, kte-
rý sliboval školu moderní a nápaditě uspo-
řádanou, ale také hodně drahou. Tomuto 
klíčovému večeru, v  němž měla být dána 
zelená zpracování podrobné projektové do-
kumentace, předcházela neuvěřitelná řada 
jednání, na  nichž se roztocký parlament 
choval jako opilec, který si dá dva tři paná-
ky a  dál je už přestane počítat. Zpočátku 
jsme považovali celkovou cenu za dostavbu 
školy kolem 150 milionů za strašnou a ne-
překročitelnou, ale pak většině otrnulo 

a před již zmíněným jednáním se suverénně 
mluvilo o  300 milionech a  nějakých drob-
ných navíc s  dodatkem, že peníze se na  to 
přece nějak seženou. Možná až tahle oblud-
ná suma probudila v  dostatečném počtu 
zastupitelů zbytky zdravého rozumu, a pro-
to zvedli ruku s hlasem NE. Vzpomínám si 
na  to, protože jsem k  nim patřil, a  mám 
z toho dodnes dobrý pocit, protože jinak by 
škola v  Roztokách nyní dostavěna nejspíš 
nebyla.
Jako soused jsem samozřejmě stavbu sledo-
val s  jistými obavami. Na  vyrubaný poze-
mek kličkovaly těžké stavební vozy s mate-
riálem, a  tak můj první pohled po návratu 
z  práce patřil plotu a  druhý Poděbradově 
ulici, o jejímž podkladu až příliš dobře vím, 
že rozhodně nemá parametry na  takovou 
dopravu. Občas jsem pozoroval rostoucí 
stavbu z komínové lávky a někdy jsem na-
dával na vrtací soupravy nebo do noci pra-
cující bagry, protože ty potvory nemám rád, 

ale žádný katastrofický scénář se nenaplnil. 
Svatý Petr držel nad školou a  dodavatelem 
stavby ochrannou ruku, zima vypadala jako 
ve staré dobré Anglii a ani na jaře nenastaly 
deště, které by proměnily odkrytý pozemek 
v bezednou bažinu. 
Slepý konec Poděbradovy ulice ustoupil 
parkovišti, dokončují se  chodníky a  stavba 
je před otevřením. Hodnotit dílo z technic-
kého hlediska by bylo velmi předčasné, jisté 
však je, že plot nabořen nebyl a nebyla na-
bořena hlavně městská kasa. Jako občan, 
který ví, že město rozšířit školu velice potře-
bovalo, ale mělo by mít taky něco v rozpoč-
tu na  další roky, bych mohl být spokojen. 
A  jako soused vlastně taky. Ticho v  zemi 
plné trpaslíků už nedohledám, ovšem mít 
z jedné strany mateřskou a z druhé základní 
školu je přece jen veselejší perspektiva než 
se dívat třeba do hřbitova.

Jaroslav Huk
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V  letním čísle Odrazu se psalo o  údržbě 
zeleně na Školním náměstí. V této souvis-
losti by bylo dobré připomenout také pís-
koviště v  jeho dolní části. Je to malé ele-
gantní pískoviště, určitě již památeční, 
které v poslední době často maminky vyu-
žívají. Buď ty z blízkého okolí, ale zejména 
ty, co čekají se svými mladšími dětmi na ty 
starší, které jsou na kroužcích v ZUŠ nebo 
v  Roztoči. Určitě by stálo za  to pískoviště 
zrekultivovat, přisypat nový písek, opravit 
okraje, případně přidat menší plůtek, který 
by nenarušoval nenucenost samotného 

místa. Maminky i  děti by to jistě ocenily. 
Třeba si někdo v blízkém okolí otevře i stá-
nek s  kávou a  dobrotami a  čekání 
na „kroužkové“ děti bude i příjemnou spo-
lečenskou událostí. 
Školního náměstí se dotýká i  již určitě ně-
kolikrát probírané téma – psi a jejich maji-
telé. Na celém náměstí je velká zelená plo-
cha, kterou by využívali i starší děti na fotbal 
či jiné hry. Školky sem chodí na procházky. 
Je to však místy opravdu zdraví nebezpečné. 
Z každé druhé návštěvy trávníku si odnese-
te pozornost v  podobě psích exkrementů 

na botách či oblečení nebo nejhůře na dět-
ských rukou. Není to jen dobrá vůle majite-
lů psů po svých svěřencích uklízet, na veřej-
né zeleni je to jejich povinnost. 
V  západních zemích, třeba v  nyní populár-
ním Bavorsku, to určitě patří k  základnímu 
slušnému chování a pravidlům a nikdo o tom 
nediskutuje. Možná by nezaškodila občasná 
pokuta od městské policie, více tabulí s upo-
zorněním a ztráta ostychu či strachu občanů 
majitele psů osobně žádat o úklid.

MUDr. Miroslava Kuglerová

Soused se dívá na školu

Školní náměstí – pískoviště a psi 

Věc: Žádost – trasa linky 359

Dobrý den,
bydlím se 3 malými dětmi v bytovém domě 
v Solníkách a nevlastním automobil, velmi 
jsem proto uvítala, že byla po  tolika letech 
diskusí konečně zavedena linka 359 až 
ke hřišti. 
Domnívám se ale, že drobnou změnou 
trasy by se mohla výrazně zvýšit využitel-
nost linky. 
Zastávky Masarykova a Solníky jsou blízko 
od sebe. Žádám tímto o zvážení možnosti 
místo jedné ze zastávek zřídit zastávku 

u  supermarketu Lidl, případně provést 
další úpravu trasy tak, aby místo konečné 
stanice Suchdol byla vedena směrem Ze-
mědělská univerzita – Sídlištní – Lysolaje/
Žákovská. V  Lysolajích je možnost ukon-
čení linky u  stanice Lysolaje nebo ještě 
lépe u stanice Žákovská, kde je otočka vy-
užívaná pouze výjimečně, a tudíž by neby-
lo riziko střetu s autobusem 160. 
Vzniklo by tak dosud neexistující spojení 
MHD k  Lidlu pro všechny obce po  trase. 
Změna ukončení trasy by navíc usnadnila 

cestu do  sportovního areálu s  bazénem, 
VŠZ, ZŠ a MŠ Lysolaje, k dětskému lékaři 
a zvěrolékaři apod. Jistě by ji pak využívali 
i  obyvatelé Lysolají, kudy trasa doposud 
vedla. 
Za  zvážení mé žádosti a  odpověď předem 
velmi děkuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Radka Litošová 
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Jako občanka Roztok se chci vyjádřit ke sta-
vebním aktivitám společnosti Ekospol 
ve  městě, kde žiji více než 40 let. Jedná se 
o  bytovou výstavbu na  několikahektarovém 
pozemku pod názvem Dubečnice, na místě, 
kde se dnes rozprostírá pole, v blízkosti za-
stávky U rybníčku až k obchodnímu centru 
Tesco a směrem nahoru až k ulici Legií a Nad 
Vinicemi. V našem místním časopise Odraz 
se roztočtí občané dozvídají o tomto záměru 
s netajenými obavami o budoucí osud města 
a  jeho obyvatel, vystavených již po  několik 
let zájmům stavebních firem. 
Všichni se shodujeme na jednom závěru, a sice 
že zde obytná výstavba dostoupila právě v této 
době maximálního vrcholu a další výstavba je 
pro naše město již neúnosná. Například firma 
Bláha v  současné době svoji výstavbu Na Pa-
nenské II. z jistých důvodů přerušila.
Zástavba tak velkého pozemku o  mnoha 
hektarech, kterým Dubečnice bezesporu je, 
by byla pro město nepředstavitelnou zátěží 
z  hlediska kapacity pitné vody, čističky od-
padních vod, sociální vybavenosti: školek, 
škol, pošty, lékařské péče, dopravy atd.
Za  největší problém považujeme již nynější 
vytíženost autobusové dopravy, která je kvůli 
současnému nárůstu nových obyvatel 
na  horní hranici únosnosti. Kdo nastupuje 
do  autobusu na  náměstí v  době špiček, ale 
i během dne, tak těžko najde místo k sezení, 
natož občan nastupující dole u nádraží.
Obávám se, že i  kdyby z  důvodu zvýšeného 
počtu obyvatel došlo k  navýšení autobuso-
vých spojů, bude to opět znamenat jen nárůst 
exhalací ve  stávající obytné výstavbě. Také 

kapacita parkoviště pro auta (zhruba 70 par-
kovacích míst) na vlakovém nádraží v dolních 
Roztokách je vyčerpána a denně jsme svědky 
problémů se zaparkováním aut přijíždějících 
později v dopoledních hodinách.
Na  tomto místě bych ráda zdůraznila pro-
blém s  naprosto nevyhovujícím hlavním 
průtahem města (silnice druhé třídy č. 242) 
ulicí Lidickou, jejíž oprava je sice plánována, 
ale tím se její stávající kapacita o mnoho ne-
zvýší. Tato ulice, vedená právě hustou obyt-
nou zástavbou, je v době špiček ráno a večer 
maximálně vytížena. Projíždějí tudy pocho-
pitelně i obyvatelé z přilehlých obcí: Velkých 
Přílep, Turska, Horoměřic, Černého Vola, 
Statenic, Okoře atd. Okružní komunikace 
města se zde bohužel nedá nikdy vybudovat, 
neboť tu není na ni místo.
Developer by se měl vžít do prekérní a nepří-
jemné situace těch obyvatel z padesáti přileh-
lých domů, žijících v bezprostřední blízkosti 
této uvedené silnice, kteří vlastně bydlí jako 
u  dálnice, a  k  tomu by přibyli plánovanou 
výstavbou Ekospolu další občané? Ani sám 
majitel Ekospolu by tam asi také nebydlel 
rád. Poznal by totiž osobně nikdy nekončící 
zápach benzinových exhalací, hluk projíždě-
jících aut od rána do noci a také o víkendech. 
Roztoky jsou též zatíženy hlukem z provozu 
vlivem leteckého koridoru s častým přistává-
ním nebo startováním letadel na nedalekém 
letišti v Ruzyni. 
Ráda bych podotkla, že výše uvedené firmy 
ještě zdaleka nedokončily svoje záměry. 
Např. firma Bláha na Panenské II. Dále firma 
Pohl má záměr stavět šest obytných domů 

v  Nádražní ulici v  dolních Roztokách. To 
povede opět k navýšení počtu aut projíždějí-
cích centrem města do  obchodních center 
Albert, Tesco a  Lidl v  Horoměřicích. Jak se 
ale situace v obsazování nových objektů vy-
víjí, tak lze spíš pozorovat dle inzerátů v ča-
sopise Odraz ochabující zájem o zdejší byty. 
Lidé je začínají buď prodávat, nebo pronají-
mat, aby byli schopni je vůbec splatit!
Dozvěděli jsme se, že v případě nerealizace 
zamýšlené výstavby by firma požadovala 
od  našeho města vysokou částku jako ná-
hradu ušlého zisku. To je z hlediska našeho 
města neúnosné a nesplnitelné. Nemohu se 
ubránit pocitu, že záměr v budoucnu stavět 
v  Roztokách je nanejvýš riskantní počin. 
Generální ředitel Ekospolu určitě sám nejlé-
pe ví, jak rozsáhlá a nikým nekoordinovaná 
bytová výstavba kolem Prahy již po mnoho 
let probíhá a  že musí zákonitě také někdy 
skončit. Developerské firmy, jako je Ekospol, 
by se měly do budoucna spíš zaměřit na vý-
stavbu malometrážních bytů, po  kterých je 
neustále sháňka, případně se konečně 
ujmout oprav stávajících rozpadajících se 
budov z éry socialismu jak pro využití k by-
dlení, tak i  pro průmysl, aby se nemusely 
stavět neustále nové objekty nebo tisíce no-
vých budov v Praze pro kanceláře k pronaj-
mutí!

Ing. Hana Ryšánová, Roztoky

P. S. Dopis s  tímto obsahem jsem zaslala 
PhDr. Evženu Korcovi, generálnímu řediteli 
společnosti Ekospol.

K chystané výstavbě na Dubečnici

Až dostanete do  rukou říj-
nové číslo Odrazu, bude již 
po  volbách. Nemusím mít 
tedy obavy, že bych tímto 
článkem nějak ovlivnil je-
jich výsledek.

Ihned po  sečtení hlasů začnou probíhat in-
tenzivní jednání mezi úspěšnými stranami 
o  sestavení „vládnoucí“ koalice. Slovo vlád-
noucí dávám do  uvozovek, protože starosta 
a  radní vlastně nejsou nejvyšším orgánem 
obce – tím je ze zákona zastupitelstvo.
Nová rada i zastupitelstvo se bude personálně 
zcela určitě značně lišit od předchozího. Vy-
plývá to z pohledu na kandidátky jednotlivých 
volebních stran. Odhaduji, že nových zastupi-
telů bude celá polovina. Jedna volební strana, 

která v minulém volebním období plnila úlo-
hu často velmi nesmiřitelné opozice, tedy 
D.O.S.T.., vůbec nepodala kandidátku a  také 
nenajdete na kandidátce mé jméno a R. Šefra. 
Již to je 6 mandátů a  někteří další současní 
zastupitelé jsou na samém konci kandidátek.
V roztocké komunální politice jsem působil 
25 let, 20 let jsem byl členem zastupitelstva, 
kromě jednoho období jsem byl současně 
členem Rady, v  letech 2002–2006 jsem byl 
starostou a  v  právě skončeném období 
 2010–2014 místostarostou. Chtěl bych proto 
poděkovat všem, kteří mi během těch dvou 
desetiletí pomáhali a se mnou spolupracova-
li, i  těm, kteří mi tak říkajíc „házeli klacky 
pod nohy“, neboť mě to nutilo k  většímu 
úsilí. Zažil jsem v zastupitelstvu i na radnici 

krásné okamžiky, když se něco podařilo, 
i projevy lidské hanebnosti, malosti a egois-
mu. Těžko říci, čeho bylo více, ale všechny 
tyto zkušenosti svým způsobem nějak můj 
život obohatily, i když mě to stálo třeba tro-
chu nervů. Dospěl jsem do penzijního věku, 
a tak jsem usoudil, že je třeba předat štafetu 
mladším. Současně ale doufám, že jistá míra 
kontinuity v  práci zastupitelstva a  radnice 
bude pokračovat, protože začínat po volbách 
vždy od nuly není pro chod obce přínosné. 
Problém nových zastupitelů je vždy (nejmé-
ně první 2 roky) v  tom, že nemají dostatek 
relevantních informací o tom, jak ve skuteč-
nosti správa obce funguje, ani se nevyznají 
v příslušné legislativě. Já mám spíše problém 
opačný. Informací již mám tolik, že to pro-

Odcházení
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hlubuje moji skepsi k  efektivitě současného 
modelu, založeného na prolínání samosprá-
vy a státní správy. Kromě toho jsem také chtě 
nechtě musel vzít na vědomí, že se politické 
klima od doby, kdy jsem do politiky v listo-
padu 1989 vstupoval, radikálně změnilo. 
Politika přestala být chápána jako služba obci 
či státu, ale stala se spíše zvláštní formou 
podnikání. Vytratil se havlovský idealismus, 
který byl nahrazen lobbismem. Bylo pro mě 
stále obtížnější se s  takovou změnou vyrov-
návat. Komunální politika nasákla všemi 
nešvary tzv. „vysoké“ politiky. Například za-
tímco ve  většině obcí naší velikosti končí 
„okopávání kotníků“ soupeřů volbami, 
v  Roztokách vždy pokračovalo celé volební 
období.

K  nenápadné, ale důležité změně dochází 
i v oblasti legislativy. Nový občanský zákoník 
zpřísňuje trestněprávní postih zastupitelů 
za jejich (i neúmyslné) chyby při výkonu ve-
řejné správy. V  žádném případě nechci 
omlouvat „levárny“ různých „šíbrů“ operují-
cích v politice, ale chyby děláme všichni, byť 
máme třeba i dobrou víru...
Další změnou, zatím s  nejasnými dopady 
na samosprávu obcí, bude nový zákon o stát-
ní službě. Přes některá jeho pozitiva nelze 
nevidět, že vznikne nevolená a  prakticky 
neodvolatelná vrstva všemocných státních 
úředníků, v  jejichž rukou bude obligatorní 
moc ve  státě. I  když se tato změna dotkne 
obcí jen v menší míře, při styku s minister-
stvy to jistě samospráva pocítí. Faktor zná-

mosti (se státním úředníkem) tedy opět získá 
velkou důležitost, ještě větší než příslušnost 
k právě vládnoucí politické straně (což bylo 
kritizováno).
Z veřejného života neutíkám, dál budu dění 
v našem městě – nyní již okem nezávislého 
pozorovatele – sledovat a komentovat, pokud 
to bude Odraz tisknout.
Jako teď již řadový občan Roztok chci novým 
zastupitelům popřát mnoho úspěchů při ří-
zení obce. Pevně věřím, že jejich hlavní 
vstupní ideou nebude prvoplánové heslo: 
„doteď bylo všechno špatně, my to budeme 
dělat úplně jinak“. Nejdříve se prosím trochu 
rozhlédněte.

Stanislav Boloňský

V souvislosti s výstavbou domů Na Panenské 
dochází při letních bouřkách stále častěji k za-
plavování hlavní komunikace, Lidické, skladů 
supermarketu Tesco i  bez prostředního okolí 
čtyř nově postavených bytových domů. 
Za deset týdnů, od 19. 5. do 29. 7. 2014, šest-
krát. Stavební firma zřejmě podcenila sílu 
možných přívalových dešťů, voda stékající 
z  přilehlých vrchů si nachází svoji cestu 
a  hloubí přírodní koryto v  bezprostřední 
blízkosti nových bytových domů. „Protipo-
vodňová“ opatření stavební firmy, provedená 
do posledního přívalového deště 29. 7. 2014, 
tj. zeď s propustí k Lidické, nemůže přinést 
v budoucnu nic jiného než pomalé podemí-
lání svahu pod velmi vytíženou silnicí. Divo-
ké přírodní koryto bylo v  období od  15. 7. 
do 29. 7. 2014 „naoko“ upraveno (změlčeno) 
navezením zeminy a udusáno těžkou techni-
kou. Poslední přívalový déšť 29. 7. 2014 od-
halil marnost provedených opatření. Další 
přívalové deště jistě v  budoucnu přijdou 
a mohou mít i větší intenzitu než ty letošní. 
Co se potom stane? 

Voda je živel, se kterým má město Roztoky 
zkušenosti z nedávných let. Pokud správně 
nevyhodnotí nebezpečí přívalových dešťů 
v  horní části Lidické a  pozemky „naoko“ 
upravené od  developera převezme, aniž by 
cokoli na stávajícím stavu změnilo, nedočká 
se ničeho dobrého. Kdo bude popsaný pro-
blém finančně řešit v  budoucnu? Jaké má 
město záruky, že provedená protipovodňo-
vá opatření jsou dostatečná? 
Stejný developer již několik let slibuje po-
stavit novou školku Na Panenské, ale zatím 

s výstavbou nezačal. Přitom školka měla být 
postavena po dokončení tří bytových domů 
za benzínovou stanicí. Roztoky nepotřebují 
další bombastické projekty bez potřebné 
infrastruktury a  „zelená“ developerům bez 
potřebného tlaku města na  dokončení in-
frastruktury se již vymstila, třeba na  „do-
končených školkách“ Na Panenské či po vý-
stavbě Ekospolu, a. s., v  lokalitě U  Křížku. 
A jsou i další „drobné“ problémy. Například 
chodec se „legálně“ k  novým bytovým do-
mům Na Panenské od nejbližší autobusové 
zastávky Roztoky, rozcestí Žalov či od  su-
permarketu Tesco nedostane. Chybí pře-
chod s retardérem, případně chodník vpra-
vo od  Lidické. Chodci, včetně matek 
s kočárky, jsou nuceni „nadivoko“ přebíhat 
hlavní komunikaci. A  řada vozidel jedou-
cích po Lidické rozhodně povolenou rych-
lost nedodržuje. Copak se současné zastupi-
telstvo ani rada města z nedávné minulosti 
nepoučily? 

Ing. Michaela Růžková, Ph.D., 

K výstavbě v Roztokách

Koncem loňského roku jsem 
psal o  chodníku v  Masary-
kově ulici, kde před domy 
číslo 772 a  773 byly příčné 
žlábky pro odtok vody ze 
střech jmenovaných domů 

vedeny chodníkem. Tyto žlábky (nebo kanál-
ky podle toho, jak je chceme nazývat) měly 
být na  základě usnesení rady města ze dne 
6.  11. 2013 pod jednacím číslem 472-17/13 

odstraněny (technické služby našeho města 
tyto kanálky odstranily) a  majitelům domu 
bylo písemně nařízeno, aby na svoje náklady 
do konce měsíce června svedli vodu na svůj 
pozemek a  udělali si vsakovací jímky. 
Do dnešního dne však majitelé jmenovaných 
domů s tímto nic neudělali, na čemž je pří-
kladně vidět, jak zástupci města kontrolují 
svá rozhodnutí. To, že nám v zimě opět pote-
če voda na chodník, kde zmrzne, a chodci se 

Co jsme neudělali a co jsme měli udělat!



tam budou klouzat a padat, to nikomu z ve-
dení města zřejmě vadit nebude. Pokud se 
tam na tom náledí někdo opravdu zraní, pak 
páni ze zastupitelstva a  vážení páni radní 
budou z obliga a budou říkat: „My to nařídi-
li a to, že majitelé domů nic neudělali, to nás 
nezajímá.“ Majitelé uvedených domů si neu-
vědomují nebo jim nikdo neřekl, že veškeré 
následky za  zranění, která se nyní stanou 
na  chodnících (Masarykova a  Havlíčkova), 
na něž teče voda ze střech jejich nemovitostí, 
ponesou oni. A pak se budou divit!
No a něco z  jiného soudku, máme tady bo-
hem zapomenutou ulici, která se jmenuje 
Kostelní, tato ulice začíná pod Kroupkou 
a  končí u  kostela, který je u  radnice. Před 

dvaceti pěti lety se o tuto ulici v zimě staral 
starý pan Jan David, který byl v té době za-
městnancem technických služeb. Po  pádu 
komunismu se o  tuto ulici všichni přestali 
zajímat, natož ji udržovat. V  této ulici jsou 
schody, které se léty rozpadají, ze strání se 
do ulice sype hlína a kamení. Zábradlí, které 
tam bylo, již není, protože se stářím rozpa-
dlo. Radnice dělá, že tuto ulici nezná, a  to 
jenom proto, že není na očích a lidé by nevi-
děli, co radnice udělala. Přitom je to městský 
majetek, o který se má radnice starat. Kdo mi 
nevěří, tak se tam může procházkou zajít 
podívat a určitě mi dá za pravdu

Stanislav Čáslavka (Foto: Stanislav Čáslavka)
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Psát dnes v den uzávěrky 
Odrazu (25. 9.) cokoli zá-
sadního je dosti riskantní 
počínání, leč co naplat –
nic jiného mi nezbývá. 
Včera (24. 9.) bylo totiž 
poslední jednání Zastupi-

telstva města tohoto volebního období, kde 
jsem chtěl ctěným zastupitelům objasnit své 
pochybnosti nad některými současnými 
praktikami ve vydávání měsíčníku Odraz.
Jednání (od 18 hodin) se však natolik vleklo, 
že čtvrtou hodinu (!) řečí velikých i všelikých 
už bylo jasné, že program schůze bude „od-
pískán“ a přeložen na svatého NIKDY…
Už proto, že bylo nutné ve  22 hodin přejít 
z radnice do restaurace U Šmucrů, kde jsme 
po  přípitku pozřeli řízek s  bramborovým 
salátem a vyslechli starostovo DÍKY za čtyř-
letou práci v zastupitelstvu… 
(Konec vyprávění z  leckdy veselého života 
našich představitelů. A teď vážně a po pořád-
ku: co jsem to vlastně hodlal zastupitelům 
sdělit...?)
Když jsem zhruba před čtrnácti dny řekl 
za  přítomnosti tajemníka a  šéfredaktora 
J. Drdy starostovi, že by bylo dobré posunout 

termíny vydání Odrazu č. 10 tak, aby v něm 
mohly být otištěny výsledky voleb, které se 
jak známo konají 10. a 11.října, zdálo se, že 
mi oba rozumějí. Toto pondělí jsem se však 
dozvěděl, že ,,se s  tím nedá hnout“, neb 
smlouva s tiskárnou obsahuje ,,pevné termí-
ny“ tisku. Dovoluji si to označit za nesmysl, 
neb jsme totéž řešili již několikrát v minulos-
ti, a  úspěšně. Pravda, celoroční harmono-
gram výroby Odrazu je znám od  prosince 
předchozího roku, kdy termín voleb znám 
není. Ale od června tohoto roku znám je, ale 
to by si tohoto faktu musel někdo z  devíti-
členné redakční rady (nebo pan šéfredaktor) 
povšimnout...
Ještě jednou: Odraz č. 10 vyjde v den zahá-
jení voleb, tj. 10. 10! Takže jejich výsledky 
se voliči dozví až v  listopadu! Hlavně že 
politické strany, tisk i televize ohnivě vyzý-
vají občany k účasti ve volbách, ale výsledky 
jsou asi jen pro kandidáty... Ještě že je tady 
internet... 
Jak známo, není nic zbytečnějšího než den 
staré noviny, měsíc staré se snad nehodí ani 
na podpal…
Další příklad „aktuálnosti“ Odrazu? Zde 
je: od 31. 8. platí nový jízdní řád autobusů. 

Ještě nikdy se nestalo (ať už byl starostou 
kdokoli), že by se jeho přehledná a přesná 
verze v  rozsahu jedné strany v  Odrazu 
záhy neobjevila – až nyní! Dalo by se to 
pochopit snad jen tehdy, kdyby jeho údaje 
byly identické s  předprázdninovými, ale 
tak tomu není!
Že by lenost? Pravda, je to práce... Nebo 
teo rie: co je nám do lidí, my jezdíme autem? 
Poznámky typu: ať si to lidi stáhnou z webo-
vých stránek města, je akceptovatelná jen 
pro cca polovinu populace, a  navíc zcela 
rezignuje na  svůj základní smysl – službu 
občanům!
Ještě ke všemu jde o hloupý vtip: jízdní řády 
jsou tam otištěny na  jedenácti stranách (!) 
a autobusy končí a vyjíždějí ze stanice Roz-
toky náměstí!!! (U Rybníčku a dál už to pa-
trně nejsou Roztoky...)
O úrovni mnohých článků a grafice připomí-
nající Mateřídoušku sedmdesátých let se ra-
ději zmiňovat nebudu – když se to lidem 
líbí...
Ptám se ještě jednou: k  čemu je vlastně 
Odraz?

Ladislav Kantor

K čemu je vlastně Odraz?

Po přečtení článku pana Novotného a pana 
Kubečky v  zářijovém Odrazu bychom rádi 
uvedli na  pravou míru některé lživé infor-
mace, které byly zveřejněny. 
V první řadě je to fakt, že v objektu Havlíč-
kova 713 obhospodařoval SPROM z  pově-
ření Města Roztoky vždy pouze zálohy 
na  služby spojené s  užíváním nebytových 

prostor a prováděl roční vyúčtování energií 
– teplo, voda, elektřina.
Smlouvy s  nájemci nebytových prostor 
v  tomto objektu uzavíralo vždy výhradně 
Město Roztoky!!! 
Tyto smlouvy nebyly SPROMu nikdy předá-
ny, nebylo tedy možné nájem předepsat, 
fakturovat a úhrady kontrolovat. 

Žádáme tímto pana Novotného a pana Ku-
bečku, aby si laskavě informace ověřili a  až 
poté je veřejně šířili.
Na eventuální další lži a zavádějící informace 
nebudeme reagovat. Vynaložíme náš čas 
mnohem smysluplněji. 

kolektiv RealSprom, s. r. o.

Reakce na článek pana Novotného a pana Kubečky
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Vážení spoluobčané,
jako předseda roztockého místního sdružení ODS bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v  komunálních a  senátních 
volbách přišli k volbám a podpořili opravdovou pravicovou politiku a naše kandidáty.

I nadále budeme obhajovat program, kterým jsme se prezentovali a kvůli kterému jste nám dali důvěru. Budeme hájit 
nízké daně, ideu malého efektivního státu a svobodu jednotlivce. 
Ještě jednou děkuji za vaše hlasy pro kandidáty Občanské demokratické strany.

Roman Jandík, předseda místního sdružení ODS Roztoky

V minulém Odrazu měl pan zastupitel No-
votný opět puzení. Puzení mě zostudit (exci-
tované volbami)  bylo tak silné, že dokonce 
neváhal se svým politickým kolegou, panem 
Kubečkou, vynaložit peníze na  jeho realiza-
ci formou placené inzerce. Cítím se sice tro-
chu uražen jejich  škudlilstvím – obětovali 
na  mě jen čtvrt stránky – ale beru to jako 
výzvu do budoucna. 
O  co šlo: pan zastupitel Novotný mě tepe 
za to, že jedna z firem, které řídím, nehra-
dila nájemné  městu  poté, co po  několika 
letech odbydlela vynaložené investice. Za-
pomněl  ovšem  napsat, že nám nájemné 
nebylo žádným způsobem účtováno. Když 
si městská rada, jejímž členem je mimo 
jiné  právě  i  pan Mgr.  Novotný  (lídr  hnutí 
Sakura, jež mělo městské nájmy podle koa-
liční smlouvy dokonce ve své gesci poté, co 
tuto agendu převzalo po  odvolaném mís-

tostarostovi  Šefrovi),  po  několika le-
tech  uvědomila, jak nekonečný čurbes 
v nich obecně panuje, správcovskou firmu 
vyměnila.  Ta  nová  nám  konečně  poslala 
fakturu, my jsme  prověřili její věcnou 
správnost, nesrovnalost uznali a  ihned 
ji zaplatili. Tím byla věc vyřízena. Takto to 
ovšem zdaleka nezní tak  dramatic-
ky. Pan Novotný se snaží tvrdit, že jsem to 
měl hlídat  a  že  je to  moje vina. Není.  Sa-
mozřejmě, že je vždy dobré mít s obchod-
ními partnery korektní vztahy, ale rozhod-
ně není  povinností  manažera jakékoli 
soukromé firmy napravovat chlív ve veřej-
ných financích podobný tomu, jaký dopus-
tila  tato městská rada  svou nečinností 
v městských nájmech. Ono to totiž zdaleka 
ne vždy dopadlo tak dobře jako s námi. Roz-
toky  byly  nuceny  v řadě případů nájmy 
odepsat či odpustit, čímž nepochybně 

vznikla městu škoda. Z toho důvodu se 
domnívám, že by pan Mgr. Novotný udělal 
ve  vlastním zájmu  lépe, kdyby stran peri-
petií městských nájmů raději pomlčel, 
když má sám díl másla na hlavě. 
A ještě jednu poznámku: pokud někdo (ještě 
vůbec) čte naše občasné vzájemné polemiky, 
asi nemůže přehlédnout, že já  jsem pana 
Novotného kritizoval vždy výhradně za jeho 
politické působení. V jeho soukromí se nevr-
tám – nemám důvod ani čas. Naproti tomu 
na  mou hlavu z jeho úst padala kritika tu 
za  nepořádek, který jsme měli při rekon-
strukci před domem, tu za  tuto ryze účetní 
nesrovnalost týkající se jedné z mých firem, 
atd.  Jakých stébel se musí chytat  ten,  je-
muž došly argumenty? 

Tomáš Šalamon

Hysterie v honbě za hlas vo-
liče se v  srpnovém zastupi-
telstvu dostala do  otáček 
a  naši milí zástupci ODS 
vyplodili skvělý nápad, kte-
rý nás bude stát každý rok 

minimálně dva miliony z městské kasy. Po-
pulismus mi přijde jako sprosté slovo a pro 
můj údiv se na něj nechali zlákat ve větším 
počtu zastupitelé, a tak tento hloupý nesmysl 
spatřil světlo světa.
Ano ano, v  minulém čísle Odrazu jste četli 
dobře – každá rodina dostane 1500 Kč za dítě 
starší tří let neumístěné do  roztocké mateř-
ské školy. Letos byl počet těchto nevyříze-
ných žádostí 79. Nevypadá to tak neutěšeně, 
ale uvědomme si, že možná dvacet i  třicet 
žádostí nebylo podáno, neboť si rodiče uvě-
domili, že jejich dítko, byť tříleté, se do roz-
tocké školky stejně nedostane, a tak tu hned 
máme 110 až 120 žádostí, a to pěkně po pat-

nácti stovkách měsíčně, a  na  konci roku se 
nám to pěkně kulatí na  dva miliony (a  to 
nepočítám rodiče dětí, kteří je ani do školky 
dát nechtějí nebo nemusejí, ale jistě si pat-
náct set ujít nenechají). Za čtyři roky voleb-
ního období to může být celých osm milio-
nů, ne-li více, za  které by se dala postavit 
na  městském pozemku mateřská škola pro 
padesát dětí.
A teď ještě trochu jinak a zkuste počítat se 
mnou (bohužel zastupitelé to zřejmě jaksi 
ve  volební vřavě opomněli)... Jedna třída 
mateřské školy nás stojí na pronájmu dvacet 
pět až třicet tisíc měsíčně a my takto rozhá-
zíme 180 tisíc... to je přeci šest i více prona-
jatých tříd mateřské školy a  to je 150 dětí 
(!!!) umístěných ve  školce. Jenže tímto 
usnesením nebudeme mít ani pět tříd 
v  pronájmu, ani dvě třídy ve  vlastnictví 
a  za  čtyři roky nebudeme mít nic a  rodiče 
nebudou mít taky nic, protože 1  500  Kč 

není zase taková částka, aby zajistila před-
školní výchovu dítěte.
A  co je i  nespravedlivé – tohoto měsíčního 
ježíška bude mít vlastně pouze určitá skupi-
na lidí, a proto navrhuji milé zastupitelstvo, 
vyplácejme 2 500 Kč měsíčně seniorům, kte-
ří se nedostali do DPSky (dům s pečovatel-
skou službou v Roztokách, kde „leží“ 30 žá-
dostí), a  přispějme z  městské kasy měsíčně 
též těm, co nejezdí autem do práce, 1 000 Kč 
na  MHD a  těm, co jezdí autem, 1  000  Kč 
na  benzin a  těm, co chodí pěšky, 1  000  Kč 
na střevíce a dalším a dalším.
Nezbývá než doufat, že se nové zastupitelstvo 
zachová jako řádný hospodář, přehodnotí 
a zruší toto nesmyslné populistické usnesení 
a nahradí ho smysluplným s řádným finan-
cováním předškolní výchovy, které bude ku 
prospěchu všem.

René Šefr

Tonoucí se stébla chytá

Ježíšek před volbami – aneb nejhloupější usnesení zastupitelstva



Den otevřených dveří 
Vědeckotechnického parku Roztoky!

Přijďte si prohlédnout Vědeckotechnický park Roztoky na jeden ze dnů 
otevřených dveří, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s ČVUT fakultou 
strojní a jejich Centrem vozidel udržitelné mobility.

Termín:   21.10.2014, 22.10.2014 a 23.10.2014 *
Začátek prohlídky:  16:00 hod. (sraz v 15:45 hod.)
Konec prohlídky:  17:00 hod.
Místo:    VTP Roztoky a.s. (Přílepská 1920, 252 63 Roztoky)

Svou účast ve vámi zvoleném termínu prosíme potvrďte:
- telefonicky: +420 246 003 500 (recepce VTP)
- elektronicky: http://www.vtp-roztoky.cz/cs/dny_otevrenych_dveri 

* V případě velkého zájmu, prohlídky zopakujeme i v následujícím týdnu.

VTP Roztoky a.s. / Explora Business Centre - Jupiter / Bucharova 2641/14, Praha 5 / t. +420 233 355 242, f. +420 251 612 580 / info@vtp-roztoky.cz / 
www.vtp-roztoky.cz / Firma je zapsána v OR Mětský soud v Praze oddíl B, vložka 10666 / IČ: 27443396, DIČ: CZ27443396, DIČ DPH : CZ699000188



Letošní svatoludmilská pouť, která se konala v neděli 21. 9. 2014, byla 
ve znamení mimořádné návštěvy i nevšední události.
Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka, který zde udělil svátost biřmování devíti biř-
movancům z Roztok a okolních obcí. Tento obřad, jakési zasvěcení 
pro život ve víře udělovaný v dospělosti, se zde nekonal mnoho let 
a díky tomu bylo věkové složení biřmovanců velmi pestré. Byli mezi 
nimi i bývalý starosta Roztok Martin Štifter a také současný starosta 
Jan Jakob. Počet biřmovanců lecos vypovídá o stavu dnešní církve. 
Ve farní kronice se můžeme dočíst, že v roce 1905 biřmoval v Roz-
tokách kardinál Lev Skrbenský z  Hřiště 240 biřmovanců, což je 
množství z dnešního hlediska a v měřítku roztocké farnosti nemys-
litelné. Přitom roztocká farnost patří mezi živá společenství, ale ta-
ková je realita...
Po deštivé sobotě se zázračně vyčasilo a pouť proběhla za překrás-
ného letního počasí na louce před kostelem sv. Klimenta za velké 
účasti poutníků. Ve své zajímavé promluvě, která byla s souvislos-
ti se vzpomínkou na  zavraždění knížete sv. Václava i  obhajobou 
demokracie, pražský arcibiskup ukázal, že není hodnostářem 
uvězněným ve  „věži z  kosti slonové“, ale dobře zná život, široké 

historické i  politické souvislosti. Kriticky se vyjádřil i  ke  stavu 
našeho školství a  k  zanedbávání výuky náboženství, což několik 
přítomných pedagogů podnítilo k živé diskusi. Po poutní mši sva-
té následovala neformální debata farníků s  panem kardinálem, 
která se ke spokojenosti zúčastněných nečekaně protáhla. Zajíma-
vý byl ale i další doprovodný program, a to nejen pro děti. Byla to 
např. beseda s řádovými sestrami boromejkami o procesu svatoře-
čení bývalé generální představené řádu (Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského) Marii Vojtěše Hasmandové, která 
po vykonstruovaném procesu strávila celá padesátá léta v komuni-
stickém vězení a zemřela v pověsti svatosti krátce před sametovou 
revolucí. 
Pan kardinál Dominik Duka prostřednictvím svého sekretariátu 
srdečně poděkoval za vřelé přijetí na Levém Hradci, byl mile potě-
šen hojnou účastí věřících a  krásně upraveným místem pro slav-
nostní mši sv.
K tomu dodávám, že duchovní správce roztocké farnosti P. Petr Bube-
níček vyslovuje své velké díky  jednotce dobrovolných hasičů a pra-
covníkům Technických služeb, kteří se zasloužili o perfektní přípravu 
levohradecké akropole na tuto událost.

text a foto Stanislav Boloňský
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Organizace Sdružení Roztoč a Beleco zaha-
jují aktivity na  obnovu ohrožených přírod-
ních stanovišť v přírodní rezervaci Roztocký 
háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. V rámci 
projektu dojde k odkřovení zanikajících vře-
sovišť a stepí a obnově pastvy koz a ovcí.
V Tichém údolí i na vrchu Řivnáč se nachá-
zejí cenná teplomilná stanoviště skalních 
stepí a vřesovišť. Na tyto stanoviště je vázán 
výskyt 14 druhů zvláště chráněných živoči-
chů a  rostlin (zmíníme alespoň kriticky 
ohroženou ještěrku zelenou a  endemitního 
brouka válečka českého, který se celosvětově 
vyskytuje na několika lokalitách na Žatecku 
a pak právě na Krásné hoře v přírodní rezer-
vaci Roztocký háj – Tiché údolí) a 53 dru hů 
uvedených v  červených seznamech jako 
ohrožených. Tyto druhy jsou vázány 

na slunné plochy s řídkým bylinným poros-
tem. V minulosti byla tato území přirozeně 
udržována pastvou, s ústupem zemědělské-
ho využívání z větší části zarostla náletový-
mi křovinami. Rozlehlá vřesoviště se rozpa-
dla na drobné fragmenty, které se viditelně 
každým rokem zmenšují, nemohou se při-
rozeně obnovovat a hrozí jejich zánik. Sou-
časně dochází ke změně druhového složení 
vegetace na  stepi, k  zapojování porostu 
křovin a  úbytku plošek obnažené půdy. To 
vše ohrožuje přežívání teplomilných druhů 
rostlin a bezobratlých živočichů. Odstraně-
ním náletových křovin a zvláště kontrolova-
nou pastvou ovcí a koz lze navodit podmín-
ky vhodné k  obnově těchto biologicky 
mimořádně významných území a  zabránit 
jejich zániku.

Cílem projektu je také seznámit veřejnost 
s  možnostmi využití krajiny vedoucímu 
k podpoře biologické rozmanitosti a obnove-
ní vztahu k  tradičně využívaným pozem-
kům, zvýšit povědomí o  jejich významu 
a  uchovat estetickou hodnotu krajiny v  na-
šem okolí. Zvláště se projekt zaměří na děti, 
zejména díky akcím, jako jsou víkendové 
výpravy do  krajiny spojené s  uměleckou 
tvorbou i  s  přírodovědným poznáváním, 
Prázdniny na  stepi, výstavba chodidlária 
u sídla Roztoče a dalších osvětově-vzděláva-
cích akcí.
Zároveň tímto Roztoč a  Beleco srdečně 
zvou na podzimní brigádu v Tichém údolí, 
která se uskuteční v  sobotu 18. října 
od 9.30. Budeme odstraňovat náletové křo-
viny, můžete se těšit i na povídání přírodo-

Kardinál Dominik Duka na Levém Hradci

Ochrana ohrožených druhů a stanovišť



Vážení občané Roztok. Po osmi letech aktiv-
ní práce v  oblasti správy věcí veřejných se 
D.O.S.T. rozhodl v  následujících komunál-
ních volbách nekandidovat. U  jeho zrodu 
stála kauza škola – pan ředitel Voda – a sna-
ha v  Roztokách něco změnit. Děkujeme 
všem, kteří nás ve dvou volebních obdobích 
podpořili a díky kterým se DOSTU podařilo 
v  obou volebních obdobích v  komunálních 
volbách zvítězit. 
To, že jsme minulé čtyři roky strávili prací 
v  opozici, nám nevadí. Bylo to někdy fru-
strující, někdy smutné a  někdy zábavné si 
v  praxi na  vlastní kůži zažít pravdivost 
předvolebních hesel o  spolupráci, transpa-
rentnosti nebo boji s arogancí. Snažili jsme 
se roli opozičních zastupitelů plnit důsledně 
a  nekompromisně. Role zastupitele je jed-
noduše dána slibem, který po volbách sklá-
dá a který zjednodušeně říká, že bude vždy 

jednat ve  prospěch obce, jejímž zastupite-
lem byl zvolen a kterou má tu čest reprezen-
tovat. Je velká škoda, že většina občanů 
Roztok se o  práci svých zastupitelů vůbec 
nezajímá a nenavštěvuje jednání zastupitel-
stva, někdy s argumentem, že problematice 
řízení obce nerozumí. Posoudit, jestli je 
dané rozhodnutí pro obec výhodné či nevý-
hodné, může právě na  základě diskusí 
na zastupitelstvu, a minimálně si tak udělat 
jasno, koho bude v  příštích volbách volit 
a koho ne. 
Nebudeme kandidovat, což ovšem nezname-
ná, že nás správa věcí veřejných přestala zají-
mat. Samozřejmě budeme se zájmem sledo-
vat práci nového zastupitelstva, rady i vedení 
města a  podělíme se o  svoje názory s  těmi, 
kteří o to projeví zájem. 
V uplynulém období jsme nabídli koaličním 
stranám spolupráci takovou, na  jakou jsme 

zvyklí – koncepční, korektní a  respektující 
slib, který jsme jako zastupitelé složili. Bohu-
žel jsme se nesetkali s pochopením. Součas-
ná politická situace v  Roztokách pro tento 
způsob práce ani do  budoucna nevytváří 
prostředí. Zkrátka dáváme přednost práci 
před politikařením. 
Omlouváme se těm, které jsme tímto krokem 
zklamali, ale právě u nich předpokládáme, že 
si na  kandidátkách najdou důvěryhodné 
osobnosti s  vlastním názorem, schopné ho 
prosazovat a přinést do zastupitelstva odbor-
nost, která je tolik potřebná – a třeba i osob-
nosti, které své zásady a plnění slibu zastupi-
tele nepodřídí koaličním smlouvám. Přejeme 
vám dobrou volbu – Roztoky budou mít tako-
vé zastupitele, které si zvolíte. 

Ing. Jiří Blažek, Ing. Jiřina Roškotová,  
Ing. arch. Olga Vavřínová
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vědce Pavla Marhoula o  tom, jací živoči-
chové a  rostliny se zde nacházejí a  čím je 
Tiché údolí tak vzácné, bude ukázka práce 
s pasteveckým psem, dojení kozy a navečer 
opékání buřtů.
O  aktivitách vás budeme informovat pro-
střednictvím Odrazu a webových stránek 
www.roztoc.cz a www.beleco.cz. S případný-
mi dotazy se můžete obracet na Ditu Votavo-
vou (Roztoč) nebo Lenku Vokasovou (Bele-
co), na výše uvedených kontaktech.

Projekt je umožněn díky podpoře z Finanční-
ho mechanismu EHP 2009–2014.

Pusťme slunce do stepi
Malé i  velké přátele zeleného údolí srdečně 
zveme na podzimní brigádu, která se uskuteč-
ní v Tichém údolí v sobotu 18. října od 9.30. 
Budeme odstraňovat náletové křoviny ohrožují-
cí vřesoviště a skalní step v Tichém údolí, může-
te se těšit i  na  povídání přírodovědce Pavla 
Marhoula o  tom, jací živočichové a  rostliny se 
zde nacházejí a  čím je Tiché údolí tak vzácné, 
bude ukázka práce s pasteveckým psem, dojení 
kozy a navečer pak opékání buřtů. 
Více informací na www.roztoc.cz

Lenka Šrůmová

DOST se loučí

Poslední víkend před začátkem školního roku byl, co se týká počasí, 
velmi proměnlivý, ale přesto se dvoudenní festival Zasaď strom, ať 
máš kyslík na hraní a zpívání konal na zahradě ZŠ. 

V sobotu se sice nad školní zahradou přehnala bouře a silný liják, proto 
se vysazování keřů – zlatice a trojpuku – muselo posunout o celou ho-
dinu. Nejdříve jsme se občerstvili a potom za odborného zahradnického 
dohledu Jakuba Řezáče vysazovali do svahu u nové tělocvičny okrasné 
keře. Za odměnu nám zahrála kapela Choroši – finalisté národní soutě-
že Porta 2014.
I druhý festivalový den nám pršelo a pršelo, ale divadlo se hrálo. Po-
slední kapky zalily Skřítkovi Třešničkovi třešni a  vykouklo sluníčko. 
Děti si po představení vyrobily loutku a pro své rodiče zahrály krátké 
divadelní představení.
Děkuji za spolupráci Aleně a Anně Frejkovým a malému Tobiáškovi, 
Valerií Čermákové, Ondrovi Vrňákovi, rodině Řezáčových, Jitce Ram-
danové a  všem Ramdánkům, Jitce Kejmarové, Liduščinu divadlu, 
zvukaři M. Jiráňovi a kapele Choroši.
Festival Zasaď strom, ať máš kyslík na hraní a zpívání byl finančně 
podpořen Letištěm Praha, a. s., v rámci projektu Dobré sousedství – 
děkujeme.

Za Spolek roztockých loutkářů Kvítko Marie Bartulíková

Jak jsme vysazovali zeleň na školní zahradě



V Suchdole se nachází malý denní stacionář 
pro seniory. Je dobře dostupný nejen pro 
občany této městské části, ale i pro případné 
zájemce z okolních obcí. 
Denní stacionář je služba, které má umožnit 
osobám s různým druhem postižení co nej-
déle zůstat doma, v  jejich přirozeném pro-
středí a vztazích. Klienti stacionáře jsou vět-
šinou lidé, kteří nemohou zůstávat sami, 
potřebují stálou a průběžnou péči, pozornost 
a přítomnost další osoby, zároveň však nepo-
třebují nepřetržitou zdravotnickou péči. Náš 
stacionář využívají nejčastěji senioři se syn-
dromem demence. 
Ve stacionáři najdou bezpečné a klidné pro-
středí, přiměřené množství podnětů i spole-
čenský kontakt s personálem i ostatními kli-
enty v  době, kdy se jim nemohou věnovat 
jejich pečující příbuzní.
Pobyt ve stacionáři pomáhá uživatelům udr-
žovat denní režim. Den i týden má ustálenou 
strukturu. Personál pomáhá v celkové orien-
taci, snaží se udržovat je v  realitě (která se 
jim stále více rozvolňuje), stará se o přiměře-
ný přísun podnětů (které si uživatelé už ne-

dovedou hledat sami), pomáhá se sebeobslu-
hou atd.
V poskytování péče dbáme na to, aby co nej-
více běžných činností vykonávali klienti sami, 
zvláště pokud jde o sebeobsluhu a péči o vlast-

ní osobu. Personál je klientům k dispozici pro 
případ, kdy některou (pro zdravé lidi běžnou 
až banální) činnost opravdu nezvládají. Snaží-
me se však vyvarovat toho, abychom tyto 
činnosti dělali za  klienta, když např. vidíme 
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Horizont – denní stacionář pro seniory
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Domov Alzheimer v  Roztokách u  Prahy 
byl otevřený v červnu 2014. Jedním z prv-
ních klientů byla i naše babička. Byli jsme 
v  zoufalé situaci a  chtěli jsme babičce za-
bezpečit co možná nejdůstojnější stáří 
s  vynikajícími službami. Vyhovovala nám 
i  lokalizace nově otevřeného zařízení. Po-
byt pro babičku se nám v domově podařilo 
zařídit díky velké vstřícnosti vedení tohoto 
domova. Babička byla převezena do  do-
mova rovnou ze státního zdravotnického 
zařízení. Z  pobytu v  Domově Alzheimer 
jsme měli hrůzu, babička na nás byla velmi 
fixovaná a  nikde bez nás v  průběhu po-
sledních 20 let nebyla. Několik dní jsme se 
sestrou nemohly ani spát z  nepříjemného 
pocitu, že jsme „někam“ babičku odložily. 
Babičku jsme si ale ani jedna z nás nemoh-
ly po  zkušenostech z  posledního období 
s danou diagnózou nechat doma, chodíme 
do práce a naše pracovní vytížení je velké 
a  časově náročné. První období jsme obě 
se sestrou prožily v  hrůze, jak pobyt naší 
babičky v domově dopadne. Na doporuče-

ní lékařky jsme si vzaly pár dnů dovole-
nou, abychom mohly babičku denně v do-
mově navštěvovat, než si v domově zvykne. 
Situace se ještě více zkomplikovala tím, že 
babička si přinesla z  nemocnice i  další, 
novou – nepříjemnou nemoc, která pro-
pukla až v  domově v  Roztokách. Touto 
novou nemocí přivodila mnoho dalších, 
nečekaných starostí a  práce vedení a  ze-
jména personálu domova. Jejich ochota, 
snaha i odborná způsobilost byla, a je do-
dnes, až neuvěřitelná. O naší babi bychom 
se nikdy neuměli postarat tak dobře jako 
místní personál domova. Vyléčení této 
nemoci doma bychom nikdy nezvládli. 
Dovolte, abych všechny ubezpečila, že se 
hluboce skláním nad prací, ochotou i od-
borností pracovníků Domova Alzheimer, 
a  touto cestou bych jim ráda poděkovala 
za jejich záslužnou práci. Neumím si před-
stavit, že by naší babičce někde mohlo být 
lépe.

Ing. Soňa Gullová, Ph.D.

zaváhání, nejistotu atd. Pomoc se snažíme 
stupňovat úměrně tomu, jak u  konkrétních 
klientů postupuje nemoc. Často je to nároč-
nější a zdlouhavější, než klienta v těchto ob-
lastech zastoupit. Snaha o zachování co nejví-
ce schopností (zvláště těch, které mají lidé 
běžně zautomatizovány, ale u osob s demencí 
přestávají být samozřejmé) je však jedním 
z  mála nefarmakologických prostředků, kte-
rými se dá postupující nemoc zpomalovat.
Kromě neformální komunikace ve stacioná-
ři společně pročítáme denní tisk, cvičíme 
mysl i tělo, zpíváme, chodíme na procházky, 
staráme se o  kočky a  křečka, dochází sem 
za klienty slečna se psem, se zájemci jezdíme 
na  výlety, pečeme koláče, věnujeme se vý-
tvarným činnostem atd. Dále využíváme 
různé podpůrné terapeutické metody (fyzio-
terapii, dramaterapii, muzikoterapii), které 
sem chodí vykonávat odborné lektorky. 
Stručně řečeno snažíme se, aby program byl 
dostatečně zajímavý a  rozmanitý. Zároveň 
však dbáme na to, abychom klienty stacioná-
ře nezahlcovali podněty a aktivitami (pokud 
je jich moc, může to pro někoho být stresují-
cí) a aby bylo dost času na odpočinek. Všich-
ni se zapojují podle svých možností a zájmu.  
(Redakčně kráceno)

Jiří Přeučil, DS Horizont

Mé zkušenosti s Domovem 
Alzheimer

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o  zveřejnění poděkování v  časopise 
Odraz starostovi města a veliteli městské policie za spolupráci při 
organizování náhradní autobusové dopravy za vlaky ČD. Firma 
Metrostav, a. s., jako zhotovitel ještě jednou i touto cestou děkuje 
za vstřícnost a pomoc.

Jana Hronková, koordinátor výluk Metrostav a.s.,  
Pod plynojemem 17, 180 00 Praha 8 tel. 606 036 637

Vážená redakce, 
vím, že tento článek asi vyjde až v  říjnu, ale i tak je možné 
poděkovat Husovu sboru a především manželům Drdovým za 
krásný poslední prázdninový den. Zábava pro děti a muzika 
nebraly konce, vůbec se nám večer nechtělo domů, protože tak 
hezký program málokdy někdo v Roztokách organizuje. 
Moc děkujeme a těšíme se na další akce. 

M. Zámecká, Roztoky

1. díl výpravné publikace o historii  
Roztok 

a blízkého okolí 

je k dostání za 250,- Kč v městské knihovně  
a podatelně MÚ

Listopadové setkání mládeže ve sboru CČSH
Srdečně zveme všechny na další setkání dětí a mládeže, které 
proběhne nově první neděli v  listopadu, tedy 2. 11. 2014 
od  9.45 hodin přímo ve  sboru CČSH v  Jeronýmově ulici. 
Tématem bude tentokrát příprava na  Vánoce, skládání 
origami a příprava na prosincové setkání, kdy navštívíme naše 
nové kamarády v dětském domově.
Těšíme se na vás.

mládežníci



Chtěla bych se se všemi čtenáři Odrazu 
podělit o výjimečný kulturní zážitek, který 
jsem měla možnost zažít tento měsíc 
v  Roztokách. Na   koncert kapely Quattro 
Formaggi, jsem našla upoutávku při čekání 
na autobusové zastávce. Mé srdce jazzme-
na zaplesalo. Jen jsem si nebyla uplně jista, 
zdali prostředí kavárny-baru Eiffel bude to 
nejvhodnější. Mé představy však koncert 
bohatě naplnil, ba předčil. Kvartet nada-
ných mladých hudebníků byl skutečným 
zážitkem. Hudbu umocnilo komorní pro-
středí kavárny. Děkuji tímto všem organi-
zátorům za zprostředkování a  těším se na 
další koncerty, které pozvednou kulturní 
úroveň Roztok. 
Přikládám pár fotek, které zachycují celou 
atmosféru.

Hana Kráčmar Tržilová
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Kulturní kalendárium – říjen, listopad
Pá 20. 6. Otevření nové stále expozice – Jak se jezdilo do Roztok na letní byt Středočeské muzeum, Roztoky 

Pá 6. 6.–5. 11. Od bezu k šafránu / Barvířské rostliny – výstava. Dne 4. 10. letos poslední Barvířská dílna od 15.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

So 14. 6.–31. 10. Letní keramická plastika – výstava Středočeské muzeum, Roztoky

St 10. 9.–31. 10. Jaké by to bylo? Revitalizace průmysl. areálu Nádražní 23, Roztoky Středočeské muzeum, Roztoky

Út 7. 10. Tajemství rostlin – výstava fotografií Viktora Sýkory – komentovaná prohlídka. Workshop 
o mikrofotografii od 10.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

St 8. 10. Čtení o velké válce z roztockých kronik – týden knihoven. Od: 15.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

Ne 12. 10. Divadélko Romaneto – Krkonošská pohádka. Vstupné 80 Kč. Od: 15.00 hod. Hotel Academic

Ne 12. 10. Pod střechami Paříže – francouzské šansony. www.kriz-lifkova.cz Vstupné 100 Kč. Od: 19.30 hod. Hotel Academic

So 18. 10. Country bál se skupinou Klikaři. Od: 20.00 hod. Restaurace Na Růžku

So 18. 10. Koncert Davida Krause. Od: 20.00 hod. Café-bar Eiffel, Roztoky

So 18. 10. Pusťme slunce do stepi – podzimní brigáda na odstranění křovin ohrožujících vřesoviště. www.roztoc.cz Tiché údolí, Roztoky

Ne 19. 10. Přednáška ThDr. Martina Chadimy. Od: 15.00 hod. Husův sbor CČSH, Roztoky

Ne 19. 10. O Kašpárkovi – divadlo v kufru. Od: 15.00 hod. TJ Sokol, Roztoky

Pá 24. 10. Sbírka humanitární pomoci pro Diakonii Broumov. Od: 15.00 hod. Husův sbor CČSH, Roztoky 

So 25. 10. Podzimní řemeslné trhy na Okoři – stánky, poníci, střelnice. Od: 9.00–18.00 hod. Okoř

Út 28. 10. Den Středočeského kraje – mimořádně otevřeno 10.00–18.00 hod. Středočeské muzeum, Roztoky

St 29. 10. Koncert Let´s go – afroamerické spirituály. Vstupné 100 Kč. Od: 19.00 hod. Středočeské muzeum, 
historický sál

Ne 2. 11. Hrajeme si – divadlo Hračka. Od: 15.00 hod. TJ Sokol, Roztoky

Ne 23. 11. Honza a čert – divadlo pro děti. Od: 15.00 hod. Hotel Academic, Roztoky

Ne 23. 11. Klíče na neděli – představení divadelní společnosti Háta. Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Roztoky

Koncert kapely Quattro Formaggi
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Nabízíme vám výběr z nových knih, zakou-
pených do městské knihovny během měsíce 
září 2014.
• Beletrie:
Grogan, J. Marley a já aneb Život s nejhorším 
psem na světě
Howey, H. Silo (V silu pod zemí, zamořenou 
jedy, se ukrývají lidé: už po generace představu-
je tento uzavřený, mnohopatrový prostor celý 
jejich vesmír. Naučili se tu žít, milovat i umírat. 
Po letech udržování křehké rovnováhy se však 
celý systém ocitne před zhroucením.)
• Detektivky:
May, P. Skála (Skotský ostrov Lewis je krás-
né, ale drsné odlehlé místo bez stromů, bičo-
vané větry a pokryté vřesovišti.)
Mina, D. Stále půlnoc (Klidný nedělní večer 
na předměstí Glasgow. Běží televize, v troubě 
se peče večeře. Klid naruší stará otlučená 
dodávka, která prorazí dveře jednoho ospa-
lého domu. Vyřítí se z  ní skupina ozbroje-
ných mužů v kuklách. Zajmou rodinu a po-
žadují výkupné milion liber.)
Seghers, J. Příliš krásná dívka (Detektivní 
román z volného cyklu s hlavním komisařem 
Marthalerem.)

• Historické romány:
Jirounek, P. Elixír vinaře Salaby (Tadeáš Há-
jek z  Hájku hledá způsob, jak léčit císaře 
Rudolfa II., který trpí těžkou melancholií. 
Od  svého přítele Adama Zalužanského se 
jednoho dne dozví, že apotékář Brázda kdysi 
vlastnil starý orientální herbář s  popisem 
vzácné čínské byliny.)
• Pro děti:
Arredondo, F. Statek a život na venkově
• Naučná:
Krakauer, J. Vábení hor (Možná, že jste hory 
viděli zatím jen ve filmu a vaším nejriskant-
nějším výstupem byl výstup na štafle při čiš-
tění oken, ale i v  takovém případě se u této 
knihy nudit nebudete.)
Ruiz, M. Čtyři dohody – pracovní kniha (Čty-
ři dohody seznámily čtenáře s jednoduchým, 
ale mocným kódem chování, které vám po-
může dosáhnout osobní svobody a opravdo-
vého štěstí. Tato další kniha vás dovede ještě 
dál na cestě k obnovení vědomí a moudrosti 
vašeho autentického já.)

O  těchto i  dalších knihách se dozvíte více 
informací na  nových webových stránkách 

městské knihovny nebo přímo v  Městské 
knihovně Roztoky.

Ve spolupráci s firmou Albi zavádím půjčování 
deskových her – můžete si půjčit  Quixo, Osad-
níky z Katanu, Umí prase létat? a Pirátské kostky.

Program na říjen:
9. 10. Čtyři na šňůře – autorské čtení talentů 
z literární akademie 
14. 10. Smích
15. 10. Hravé čtení s Adélou 

Připravovaný program 
na listopad:
4. 11. Autorské čtení – B. M. Horská
11. 11. Smích
12. 11. Hravé čtení s Adélou
18. 11. 30 maratónů ve 30 dnech kolem Islan-
du – René Kujan
25. 11. Autorské čtení – Irena Obermannová

Více informací na  webových stránkách 
knihovny: knihovna.roztoky.cz

Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje

V neděli 19. října v 15 hod. 
se koná v Husově sboru CČSH v Roztokách 

přednáška ThDr. Martina Chadimy 
(vyučuje na PF v Hradci Králové, na gymnáziu v Praze, 
farář při diecézi v Hradci Králové).Téma přednášky – 

Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa. 
Srdečně zveme 

za farní úřad ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka

V pátek 24. 10. od 15 hod. 
organizuje NO Církve československé husitské 

v Roztokách sbírku humanitární pomoci 
pro Diakonii Broumov. Prosíme, přineste věci 

čisté, vyprané, v pytlích či krabicích. Děkujeme.

Každý čtvrtek od 14 do 16 hod. je otevřena v Husově 
sboru CČSH na Husově náměstí pro všechny, kteří se 

cítí být sami, kteří si chtějí popovídat, dozvědět se 
něco nového nejen z duchovní oblasti, Křesťanská 

kavárna. Přijďte posedět při kávě, čaji a něčem 
dobrém. První čtvrtek v měsíci je Zpívání 

s harmonikou. Jde vždy o setkání otevřené všem, nejen 
věřícím! Přijďte, těšíme se na vás.

Petr Vodrázka - kytara
 Jaroslav Kasalický - kytara

Petr Marek - baskytara
Jaroslav Drda - housle

Jaromír Chaloupek - banjo
Michal Jirán - bicí

Petra Drdová - flétna
a

Vladka Drdová - zpev

Zveme Vás na

COUNTRY BÁL

Sobota 18. 10. 2014 od 20 hodin

Hostinec Na Růžku, Žalov

Vstupné 80 Kč

Rezervace na 606 893 292



• 28. 10. Den Středočeského kraje – muzeum mimořádně otevře-
no: 10–18 hodin! 
Při návštěvě muzea můžete vyzkoušet barvení – tentokrát pomocí tisku. 
Přijďte v  čase 10–14 hodin s  vlastním  tričkem, textilní taškou apod. 
a vlastnoručně jim dejte nový vzhled.   

• Do 26. 10. 2014: Tajemství rostlin / Fotografie Viktora Sýkory 
– ve Velké výstavní síni
Nechte se zavést do fascinujícího světa rostlin prostřednictvím foto-
grafií. Autor v nás dokáže vzbudit zájem o neznámou krásu a vyvolat 
v nás úctu k zázrakům přírody...

• Do 31. 10.: Jaké by to bylo? 
– v Návštěvnickém centru
„Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy“ 
– navrhované architektonické zpracování průmyslového areálu ob-
sahem diplomové práce Pavly Danešové. Cílem navrženého zpraco-
vání je zdůraznit kvalitu a potenciál průmyslového areálu v Nádraž-
ní ulici. Možná povede k  zamyšlení, co by pro obyvatele Roztok 
ztráta identity toho místa znamenala. Pavla Danešová zpracovala 
téma pod vedením prof. Václava Girsy, autora projektu a  realizace 
rehabilitace ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách po ničivé po-
vodni v roce 2002. 
Jde tedy o další příspěvek snažící se najít cestu k revitalizaci dolních 
Roztok.

• Do 9. 11.: Od bezu k šafránu / Barvířské rostliny
 – v prostorách Galerie/Kabinetu 
Na výstavě z říše rostlin získají návštěvníci celou řadu zajímavých infor-
mací o historii barvení rostlinnými barvivy i o  jednotlivých rostlinách 
a jejich použití, a to včetně ukázek vzorků barvených tkanin. Výstava je 
to vskutku pestrobarevná a nechybí na ní hravý koutek pro děti!

• Do 31. 10.: Letní keramická plastika 
– areál muzea
Tvorba padesátky osvědčených tvůrců i začínajících autorů z domova 
i zahraničí „obsadila“ zámecký park i nádvoří...

Připravujeme:

Od 6. 11: KÁKÁKÁ – Ateliér intermediální tvorby prof. Milana Knížáka
Od 28. 11. 2014: Betlémy, tentokrát tištěné

Další informace na www.muzeum-roztoky.cz  nebo na
www.facebook.com/pages/Středočeské-muzeum-v-Roztokách-u-Prahy 
Srdečně zdraví

Ing. Marcela Uhlíková, PR – informační, publicistické a tiskové vztahy SMR 
Tel. + 420 733 710 567; 233 029 042; uhlikova@muzeum-roztoky.cz

foto: SMR – M. Uhlíková
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Středočeské muzeum – akce říjen

Z výstavy Barvířské rostliny

Z výstavy Tajemství rostlin

Z výstavy Jaké by to bylo

Na výstavě Letní keramická plastika
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Snad již na jaře 2015 budou oba historické objekty sloužit potře-
bám Středočeského muzea v  Roztokách, věří jeho ředitelka Zita 
Suchánková
Rada Středočeského kraje na svém zasedání 25. srpna 2014 vy-
hlásila výběrové řízení na  rekonstrukci Braunerova mlýna 
a Ateliéru Zdenky Braunerové, které postihla v roce 2013 povo-
deň. Součástí projektu je i realizace protipovodňových opatření. 
Oba domy dělí vzdálenost jen pár desítek metrů, nacházejí se 
v jednom areálu, který od roku 1974 spravuje Středočeské mu-
zeum v Roztokách.
„Zakázka má hodnotu 8,8 milionu korun a mimo rekonstrukce ob-
jektů po povodni, která bude hrazena z pojistného plnění, obsahuje 
i řadu protipovodňových opatření financovaných z prostředků kraje 
v  hodnotě 1,5 miliónu korun. Tuto částku schválila Rada kraje již 
5. května,“ představil projekt radní pro kulturu a památkovou péči 
Zdeněk Štefek.
V  přízemí Mlýna byly totiž umístěny i  konzervátorské dílny se 
speciálním vybavením, složitými a  drahými přístroji. Přístroje 
byly naštěstí včas za pomoci externích firem rozebrány a přestěho-
vány do  vyšších pater, což ovšem stejně jako opětovné sestavení 
stálo nemalé finanční prostředky. Aby byly v  budoucnu náklady 

minimalizovány, počítá protipovodňové opatření s přestěhováním 
vybraných pracovišť do  vyššího patra. „S  tím souvisejí nutné sta-
vební úpravy příček, napojení rozvodů, vybudování venkovního 
schodiště a celková přestavba přízemní části,“ dodal radní Štefek.
Škody na Ateliéru se naštěstí týkají jen samotné budovy, veškeré vy-
bavení se podařilo včas vystěhovat.
„Věřím, že snad již na jaře 2015 budou Mlýn i Ateliér sloužit svým 
účelům. Letos jsme museli různě improvizovat a  odmítat zájemce 
o prohlídku Ateliéru, kde se každoročně odehrávala řada akcí, třeba 
oblíbené oslavy Salonu Zdenky Braunerové. I pracovníkům z odbor-
ných, především konzervátorských oddělení, kteří se teď tísní v pro-
vizoriích, se jistě značně uleví,“ neskrývá optimismus doprovázejí-
cí chystanou rekonstrukci Zita Suchánková, ředitelka Stře dočeského 
muzea v Roztokách. Zita Suchánková věří, že se do soutěže přihlá-
sí dost zájemců, ze kterých se podaří nalézt toho nejlepšího – uzá-
věrka přihlášek je už 19. září 2014! 

Co asi víte:

Známá historie Mlýna sahá do počátku 18. století, kdy jej ještě jako 
zděné jednopatrové stavení s prkenným štítem a mansardovou stře-
chou zachytil na  reprodukovaném obraze Pohled na  Roztoky malíř 
Dominik Jan Kottula. 
Roku 1861 koupil mlýn František August Brauner, jehož dcera, malíř-
ka a grafička Zdenka Braunerová zde prožila dětství a mládí. Po otco-
vě smrti starý mlýn přestal sloužit svému původnímu účelu a  byl 
přestavěn na letní rodinné sídlo. Jeho minulost připomíná už jen ná-
hon a  na  vrcholu štítu mlýnské kolo sevřené dráčky, které navrhla 
Z. Braunerová. Ateliér si nechala Zdenka Braunerová postavit v letech 
1903–1904. Budova přestala svému účelu (jako malířský ateliér) slou-
žit po její smrti v roce 1934. 
Pro potřeby muzea byl objekt upraven koncem 70. let 20. století a dále 
po první povodni v roce 2002.

Ing. Marcela Uhlíková, PR – informační, publicistické a tiskové vztahy SMR 
Tel. + 420 733 710 567; 233 029 042; 

uhlikova@muzeum-roztoky.cz
foto: SMR – M. Uhlíková

Braunerův mlýn a ateliér čeká po povodních 
rekonstrukce

Braunerův mlýn se brzy dočká rekonstrukce

Obraz – detail D. J. Kotully z roku 1840: Pohled na Roztoky

Rekonstrukce se týká i Ateliéru Zdenky Braunerové



Vážení rodiče,
doufám, že si ve  víru předvolebních akcí, článků a  letáků najdete 
i chvilku na naše „Nakoukání do života školy“, řečeno skoro Borato-
vým filmovým titulkem. My jsme totiž za  první necelý měsíc školy 
kromě oprášení předprázdninových vědomostí a „zvykání si“ na škol-
ní povinnosti a nové rozmístění učeben stihli uskutečnit i pár zajíma-
vých akcí, které podle mne stojí za  zmínku. Než se tedy začtete 
do článků, chci vás ještě pozvat do nové části školní budovy na výsta-
vu o Anne Frankové, která potrvá téměř do konce října. Pěkné odde-
chové počtení přeje 

Věra Zelenková

Cesta ke chlebu...

Ve čtvrtek 18. 9. jsme s třídou 5. C jeli na exkurzi na statek Toulcův 
dvůr. Tato akce se jmenovala Cesta ke chlebu. Seznámili jsme se se 
základními obilovinami (pšenice, žito, ječmen, oves) a zjistili, co se ze 
kterého druhu vyrábí. Poté jsme si vyzkoušeli mlácení cepy a naučili 
se rytmickou říkanku, kterou používali mlatci, aby se nepomlátili. 
Z pšeničných a žitných zrn jsme si na velkých mlýncích umleli mou-
ku, ze které jsme si za  pomoci kvásku zadělali těsto. Z  tohoto těsta 
jsme si vytvarovali malý chlebánek, který jsme pomazali slanou vo-
dou a  posypali kmínem nebo mákem. Nakonec jsme si v  troubě 
upekli vlastní voňavé chlebánky. Na  závěr jsme dostali recept, aby-
chom si mohli pečení vyzkoušet i  doma. Poznali jsme, jak složitá 
a dlouhá je cesta k upečení chleba. Výlet se mi moc líbil a na chlebán-
ku jsem si moc pochutnal.

T. Bohdanecký za 5. C, Jana Mlynárová – třídní učitelka

Adaptační pobyt 7. A
Nejeli jsme nikam daleko, pěšky jsme došli do školní družiny s deka-
mi a spacáky. Sešli jsme se po šesté večerní, ubytovali se v té největší 
třídě a začali připravovat večeři. Někdo si upekl selskou omeletu, ně-
kdo připravil Cézar salát či špagety se sýrem nebo pizzu, no skoro 
jako v televizním pořadu Prostřeno. Po večeři jsme skoro dvě hodinky 
hráli společenské a kolektivní hry. Škoda, že pršelo, mohli jsme je hrát 
na zahradě školy. Na karimatky jsme uléhali dost pozdě a ještě pozdě-
ji jsme usnuli. Nevyspalí, unavení jsme ráno po společné snídani vy-
razili jako „mátohy“ do školy. Ještě že se nezkoušelo! Zatím se to jeví, 
že jsme docela dobrá parta, snad to vydrží. Děkujeme paním učitel-
kám z „drůži“, že nás nechaly přespat.

M. Bartulíková za 7. A

Projekt Šance pro budoucnost pokračuje

S novým školním rokem pokračuje dlouhodobá činnost školy v ob-
lasti poradenství a odborné péče pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami v  rámci projektu Šance pro budoucnost. Speciální 
pedagožky již začaly s reedukací podle vypracovaných individuálních 
plánů paní doc. O. Zelinkovou. Do školního klubu začali žáci dochá-
zet do doučovacích hodin pro utvrzení a zopakování učiva, proběhla 
již hodina v  tvořivé dílně a  vaření. V  šesti skupinách byla zahájena 
mimoškolní výuka ČJ, M a AJ. 
V listopadu připravujeme setkání výchovných poradců a učitelů před-
mětu Svět práce v rámci regionu. Setkání bude zaměřeno na předává-
ní zkušenosti v oblasti kariérového poradenství. Během třídních akti-
vů 29. 9. v  Žalově a  30. 9. v  Roztokách jsou připraveny speciální 
pedagožky a lektorky školního klubu poskytnout informace rodičům 
o individuálním plánu žáka a práci v reedukačních hodinách včetně 
dalších informací o připravovaných aktivitách v rámci projektu Šance 
pro budoucnost.

Marie Bartulíková

Výstava v nové školní budově

Nové prostory, které škola získala dostavbou křídla, jsme se rozhodli 
využívat i  jako výstavní prostor. Široká chodba, která obě budovy 
spojuje, a  také prostor u  růžového schodiště k  tomu přímo vyzývá. 
Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha zde bude v říjnu instalová-
na putovní výstava s názvem ANNE FRANKOVÁ – odkaz pro sou-
časnost. Zahájení výstavy se uskuteční v pátek 3. října 2014. 
Žáci se seznámí s osudem Anny Frankové zhlédnutím filmu a zpraco-
váním pracovních listů, kterými je výstava doplněna. Pro veřejnost 
bude výstava přístupná vždy v pondělí od 14 do 17 hodin do 24. října. 
Individuální návštěvu si lze domluvit na telefonním čísle 604 717 254.

Dita Blechová

26

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Školní okénko

www.roztockedeti.cz

ROZTOKY

ROZTOCKÁ DĚŤÁTKA 

čtvrtek nebo pátek (podle zájmu) 9 -14 hodin

- pro děti cca od 2,5 až 3 let
- hudební, pohybový a výtvarný program

Program je určen pro děti, které mají chuť zpívat a tvořit. Učíme se 
zpívat, správnému dýchání, intonaci, vnímání rytmu, základy hry na 
zobcové flétničky, důraz klademe na správný rozvoj řeči, 
dramatickou výchovu včetně pohybového rozvoje – základy tance 
a rehabilitační (zdravotní) cvičení, relaxaci. Výtvarná část je 
s angličtinou a je zaměřena na rozvoj jemné motoriky a tvůrčí dětské 
fantazie. Vždy si něco krásného vyrobíme.

Naše hesla jsou : „Všichni jsme jedničky!“
                             „Nás to baví!“

Všechny děti mají možnost být zařazeny do dětského pěveckého 
sboru Roztocké děti a účastnit se všech vystoupení.

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová   tel.: 606 893 292
                                                               mail: v.drdova@volny.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Volná místa v kroužcích 
a kurzech pro děti i dospělé

Většina uměleckých i jazykových kroužků a kur-
zů organizovaných sdružením Roztoč se již 
úspěšně rozběhla a my děkujeme dětem i jejich 
rodičům, kteří k nám našli cestu v hojném po-
čtu. Nově nabízíme v  Roztokách obor Klavír 
pod vedením Marie Ratiborské. Nově jsme letos 
začali působit na ZŠ Mikoláše Alše na Suchdole, 
kde jsme zatím otevřeli výtvarný ateliér Arto-
mat, Dramaťák, Hrátky s flétnou a Tanec.

Poslední volná místa nabízíme v  těchto 
oborech a ateliérech: 
• Výtvarný obor
Barevný ateliér I (5–8 let) středa 14.45–16.15, 
ateliér Puchmajerova, Roztoky
Výtvarná dílna Semiška (6–8 let) čtvrtek 
15.00–16.00, ateliér Puchmajerova, Roztoky
Semišová myš (8–10 let) čtvrtek 18.00–20.00, 
ateliér Puchmajerova, Roztoky
Ateliér Klíčení 2 (6–10 let) – úterý 16.30–18.00, 
Únětice
• Hudební obor
Housle  (od  6  let) – individuální termíny, 
ateliér Jungmannova, Roztoky
Zpívání pro nejmenší s  rodiči  (od  2  let) – 
čtvrtek 10.30–11.15, ateliér Jungmannova, 
Roztoky 
• Dramatický obor
Dramaťák Skořápky  (7–10 let) středa 
13.30–15.00, ateliér Jungmannova, Roztoky
• Dospělí
Foto kurz čtvrtek 20.00–22.00, jednou za 
14 dní, ateliér Havlíčkova, Roztoky

Kompletní nabídku pro všechny věkové sku-
piny najdete na www.roztoc.cz. Zápis probí-
há do naplnění volných míst. V případě zá-
jmu o  vybrané kurzy nás kontaktujte na 
roztoc@roztoc.cz nebo na tel. 775 889 940.  

 

Ohlédnutí za prázdninami 
aneb Hudební týden 
na zámku
Sdružení Roztoč přichystalo letos poprvé v létě 
hudební příměstský tábor. Díky velké vstříc-
nosti Středočeského muzea mohly nejen roz-
tocké děti strávit pracovní týden nabitý muzi-
kou v krásných prostorách roztockého zámku 
a  přilehlého parku. Každé ráno se na  30 dětí 
sešlo spolu s lektory ke společné hudební roz-
cvičce na nádvoří a k četbě pohádky, která nás 
celým týdnem provázela. Dopoledne děti pra-
covaly ve  vybraných ateliérech – v  pěveckém 
s nimi pracovala Pavla Fendrichová a Barbora 
Hlavičková, ve  flétnovém Veronika Vendlová 
a Adam Janoušek a v kytarovém Kateřina Judo-
vá a Patricio Zeoli, který do Roztok přijel z Ber-
lína. Odpoledne se skupiny promísily v různé 
komorní soubory. Příjemným doplňkem byly 
nejen hudební oddechové hry a výtvarné čin-
nosti spojené s  příběhem pohádky – chystali 
jsme „večeři“ z barevného těsta, vyráběli dešťo-
vé hole či malovali svítání v lese. Poslední den 
proběhl na zámeckém nádvoří malý závěrečný 
koncert – dopolední generálku navštívili klien-
ti z Domova Alzheimer a odpoledne jsme uví-
tali všechny rodiče a sourozence malých muzi-
kantů. Koncert na  nádvoří měl báječnou 

atmosféru a děti si ten velký potlesk opravdu 
zasloužily. Nebylo toho málo, co se za těch pět 
dní na zámku naučily. 
Děkujeme mnohokrát Středočeskému mu-
zeu a jeho pracovníkům za nesmírnou ocho-
tu a  laskavost při zajištění prostor pro celo-
denní hudební setkávání i stravování dětí. 

Pět dní s cirkusem

Pravé cirkusové šapito přivítalo v  červenci 
na levohradecké louce všechny děti, které se 
společně věnovaly žonglérskému umění 
a  základům cirkusové akrobacie. Pod vede-
ním lektorů ze skupiny MixTrix a přizvaných 
externích umělců se učily kouskům s diabo-
ly, jednokolkou, míčky a dalším cirkusovým 
dovednostem.
Na páteční podvečer připravily pravé cirku-
sové vystoupení – Cirkus COCO nás zavedl 
na  cestu kolem světa plnou žonglérských 
a akrobatických zastávek, které potěšily a po-
bavily všechny diváky.   

 
Dita Votavová, Sdružení Roztoč  

www.roztoc.cz

V polovině září jsme zahájili výuku  jazyko-
vého vzdělávání, nicméně je stále možnost se 
do kurzů připojit nebo rozšířit počty v těch, 
které čekají na další studenty k otevření. Pro-
to pokud jste propásli zápis, nevadí, můžete 
se na  nás obrátit kdykoli, budeme se snažit 
vyhovět vašim požadavkům. Naše kurzy jsou 
v malých skupinkách, a tak je studium oprav-
du „šité na míru“ a výuku vedeme tempem, 
které skupinka vyžaduje. Pro ty, kteří nechtě-
jí být v kurzu a preferují samostatný postup, 

nabízíme individuální výuku. Firmám upra-
víme výuku dle jejich odborného zaměření, 
dojíždíme přímo na pracoviště.

Konzultace pro pedagogy 
a další aktivity

Během podzimu 2014 mají pedagogové ze 
základních a  mateřských škol ve  Středočes-
kém kraji možnost BEZPLATNÝCH konzul-
tací s naší speciální pedagožkou a etopedkou 

(poruchy chování) PhDr. Mgr. Silvií Janovco-
vou. V rámci konzultace můžete probrat soci-
ální klima v kolektivu vaší třídy, ale i kazuisti-
ky jednotlivců, se kterými si nevíte rady. 
Naše projekty Prevence specifických poruch 
učení pro dobrý start do školy a Cizí jazyky 
pro život aneb jak se neztratit ve světě v pro-
sinci tohoto roku končí a při této příležitosti 
připravujeme slavnostní setkání pro pedago-
gy i rodiče. Dozvíte se také, jakým způsobem 
budeme v  započatých aktivitách pokračovat 

Zprávy ze sdružení Roztoč

Aktivity Lexiku sledujte průběžně…

Pohádkový týden na zámku, foto: M. Bauerová

Pět dní s cirkusem, foto: Jos. Mirovský



v příštím roce. Veřejnost seznámíme s novými 
publikacemi ve vydavatelství Lexik, které jsme 
v obou projektech vytvořili.

Pro nejmenší

Malý objevitel a Tvořivá angličtinka již běží. 
Kurz Grafomotoriky pro předškoláky (každý 
čtvrtek od 15.30 do 16.30) i malé školáky z prv-
ních ročníků ZŠ (každý čtvrtek od  16.40 
do 17.40) zahajují během října. Kurzy jsou ur-
čeny všem, kteří chtějí dobře připravit svoje dítě 
na  školu a  rádi se dozvědí, jak správně dítě 
motivovat, jak s ním pracovat doma. Formou 
her bude rozvíjena jemná motorika, kreslení 
jako základ psaní pro dobrý start do školy. Kurz 
předškoláků probíhá za  přítomnosti rodičů 
pod vedením speciální pedagožky. Děti dosta-
nou domů ZDARMA soubor pracovních listů.
Prvňáček je nový kurz se speciální pedagož-
kou pro děti, které již chodí do  první třídy 
a  mají obtíže s  psaním. Kurz je určen pro 
děti, které mají problémy se správným úcho-
pem, nerady kreslí a malují, jsou méně obrat-
né při sebeobsluze či manipulaci s drobnými 
předměty. Pod vedením speciální pedagožky 
a  diagnostičky budeme cíleně pracovat 
na odstranění potíží každého dítěte. 
Programy jsou tedy velmi individuální a re-
spektují úroveň vývoje každého dítěte a jeho 
zkušenosti s  grafickým projevem. Součástí 
práce v malé skupince 4–5 dětí bude nácvik 
správného sedu, uvolňování ruky pro správ-
né držení psacího náčiní, posilování plynu-
losti pohybů ruky atd.

Nové jazykové kurzy

V  rámci spolupráce s  Business & Professional 
Women Praha pořádající 23. října v Roztokách 
seminář, jsme připraveni otevřít speciální kurzy 
cizích jazyků s podtitulkem – Návrat do práce.
V projektu Cizí jazyky pro život aneb jak se 
neztratit ve světě pro děti 10–14 let se občas 
změní situace, přestože kapacita byla již napl-
něna. Proto ještě nyní můžeme zařadit několik 
nových dětí do  bezplatné výuky konverzač-
ních kurzů francouzského jazyka. Pokud máte 
zájem o  zařazení vašeho dítěte, prosíme 
o  urychlené přihlášení na  info@lexik.cz, zá-
jemci budou zařazeni podle data přihlášení 
a do naplnění kapacity programu. O situaci se 
můžete průběžně informovat na  tel. čísle 
739 035 000.

Za kolektiv Lexiku 
Mgr. Lenka Červenková, 

Vážení a milí příznivci „bílého“ sportu, 5. říj-
na byla v areálu na Žalově postavena přetla-
ková hala nad oběma kurty a  to je jasné 
znamení, že zima klepe na  dveře, z  práce 
chodíme za tmy a při tenisu budeme dalších 
6 měsíců pod střechou. Velkou výhodou sa-
mozřejmě je, že žádné vrtochy počasí naši 
oblíbenou čtyřhru s kamarády neohrozí. Což 
mi připomíná, že vás musím pozvat na tur-
naj čtyřher, který se uskuteční v  sobotu 
1.  11. – zváni jsou všichni nadšenci. Ten 
stejný víkend můžete zároveň potěšit sebe či 
své blízké – stačí si jen vybrat s velké akční 
nabídky zboží Babolat v našem areálu.
Ale abychom nezapomněli na naše nejmenší 
– pro ně máme připraven každý měsíc tur-

naj o ceny v kategoriích minitenis a babyte-
nis. Pro starší děti a pro dospělé se koncem 
měsíce rozjede nereliga dvoučlenných druž-
stev, do které můžete sebe i své ratolesti při-
hlásit na  sramek@tenis-skola.cz. Zájemci 
najdou podrobnosti na www.tenis-skola.cz.
Závěrem už jen ohlédnutí za  letní ligou – 
4.  10. proběhlo slavnostní vyhlášení letní 
ligy dospělých a jasnými vítězi se stali Petra 
Dolejší v kategorii žen a Radek Přibyl v kate-
gorii mužů. Všem zúčastněným ještě jed-
nou děkujeme za  účast, za  krásné boje 
a těšíme se na značkách opět na shledanou!

Za tým tenisové školy VV a TA Žalov  
Jan Šrámek

Letošním mistrem republi-
ky v  závodech Supermoto 
se stal Pavel Kejmar z Roz-
tok u Prahy.
Z  deseti doposud odjetých 
jízd v prestižní jízdě S1 osm 
vyhrál a  dvakrát byl druhý. 
Zisk titulu pečetil jasným ví-
tězstvím ve  Vysokém Mýtě. 
Obhájil tak i  loňské vítěz-
ství.
Pavel obsadil na  mistrov-
ství světa skvělé, historicky 
nejlepší umístění v  tomto 
sportu.
Vybojoval si 5. místo v Super-
motu. 
Posíláme velkou gratulaci.

Team 833 racing

Fotbalový oddíl SK Roztoky začal, a to velice 
úspěšně, fotbalovou sezonu 2014/15. V  do-
sud odehraných zápasech jsme ani jednou 
neokusili hořkost porážky.
Přijďte nás povzbudit v  dalších zápasech. 
Termíny na  plakátovacích plochách nebo 
na www.skroztoky.cz

Tomáš Novotný, prezident SK Roztoky
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Turnaj čtyřher a další tenisové 
lahůdky

Pavel Kejmar se stal mistrem 
republiky

Fotbalová sezona začala

Výsledky:
Kněževes – Roztoky „A“ 2 : 3
Roztoky „A“ – Velké Přílepy 5 : 0
Roztoky „B“ – Velké Přílepy „B“ 3 : 0
Vonoklasy „B“ – Roztoky „B“ 1 : 6
Loděnice – Roztoky dorost 0 : 4
Roztoky  dorost – Kralupy 2 : 0
Roztoky starší žáci – Černošice 6 : 0



PRODEJNA KVĚTIN, KERAMIKY 
A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

Dušičkové zboží:
věnce (staticové, chvojové, šiškové i umělé)
hřbitovní svíčky,  oleje, lampičky a široký výběr umělých květin
Helloweenské dekorace

Květiny:
hrnkové, pokojové i venkovní, pěstební substráty, hnojiva...

Keramika:
užitková i dárkoví pro potěšení vašich blízkých

pelíšky různých velikostí, tašky, přepravky, obojky, vodítka, kosmetika pro psy, 
doplňky pro hlodavce, hračky podestýlky, krmení pro rybičky..

Kompletní krmiva pro psy a kočky:
 Winner Plus, Nutram, Brit, Sportmix, K9, Sportmix, Arden Grange atd.

Chovatelské potřeby:

OTEVÍRACÍ DOBA:
Út - Pá: 10:00 - 18:00 hod.

 So: 9:00 - 12:00 hod. 

tel:  +420 606 367 132
Husovo náměstí 573, Roztoky

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč DOPRAVA PO ROZTOKÁCH ZDARMA!



• Prodám byt 3 + kk, 80 m2 v 2. patře by-
tového domu s  výtahem, v  odlehlém rohu 
Tyršova náměstí s  výhledem na  tři světové 
strany (Z, S, V). Jde o prostorný a světlý byt 
s  výbornými izolačními schopnostmi 
a  s  novými protihlukovými okny. Obývací 
pokoj s  kuchyní a  jídelním koutem 31 m2, 
ložnice 18 m2, pokoj 10 m2, koupelna 5,8 m2 
a  samostatné WC. V  ložnici a  na  chodbě 
vestavné skříně (350 cm a 145 cm). V bytě 
je spíž a  komora. Cena dohodou. Volejte 
776 809 325
• Prodám stavební pozemek v Roztokách-
-Žalově. Tel. 736 674 553
• Prodám věci po dvou dětech předškolní 
a  mladší školní věk – hračky i  oblečení, 
holčičí i klučičí. Mám toho hromady, přijďte 
se mrknout. Oblečení v  ceně 20–50 Kč/ks. 
Tel. 605 717 378

• Prodám nestavební pozemek – louku 
5 000 m v Žalově. Tel. 603 705 944 
• Prodám nebo pronajmu polovinu domu 
o  velikosti 2 + 1 se zahradou v  Žalově.  Tel. 
736 209 378 nebo e-mail: cingistan@seznam.cz
• Provedu zednické a  obkladačské práce, 
rychle, kvalitně a levně. Tel. 777 160 970
• Na občasný úklid rodinného domu v Roz-
tokách-Žalov hledám spolehlivou paní. Tel. 
724 270 592, e-mail: jalave@email.cz
• Přijmeme uklízečku pro bytové jednotky 
2182–84 v  ul. Najdrova, Roztoky. Jedná se 
o úklid 2x týdně cca 3 hod (chodby, schody). 
Tel. 737 457 709, p. Pavlík
• Prodám autosedačku Volvo (výrobce Rö-
mer), pro dítě 15–36  kg, modrá barva, vý-
borný stav, 3bodový bezp. pás, výšk. nast. 
opěrka hlavy, poloha psaní, vysoké bočnice 
– max. ochrana, možnost použití samost. 

podsedáku. PC 5 421 Kč, NC 3 500 Kč. Tel. 
777 564 120
• Koupím vozidla všech značek od  r. v. 
1995. Platím hotově, převod vozidla zařídím. 
Rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314
• Sháníme k pronájmu, případně k odkupu 
zahradu v  Roztokách. Volejte nebo pište 
na tel. 737 124 549
• Pěkný byt po rekonstrukci 1 + 1 v činžov-
ním domě ve 3. p., 49 m2, nájem 7 500 bez 
poplatků. Tel. 728 701 133
• Mladá rodina hledá ke koupi byt 3 + kk či 
3 + 1 v  Roztokách. Tel. 724  417  143 nebo 
 e-mail: v_lada@centrum.cz
• Hledáme 2–3 maminky na plavání v Rozto-
kách – Via Vestra. Čas 11.15–12.15 hod., pravi-
delně každý pátek. Nejedná se o  žádný kurz. 
Jsme 3 maminky s dětmi 2–3 roky. Pronájem 
bazénu stojí 500 Kč. Info na tel. 775 110 050

Vrchní sládek Únětického pivovaru Vladimír Černohorský získal 
za svoji celoživotní práci v českých i zahraničních pivovarech prestiž-
ní ocenění. Jeho uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladař-
ství se uskutečnilo symbolicky v předvečer Dne českého piva a svátku 
patrona českých pivovarníků sv. Václava. Vladimír Černohorský se 
v posledních třech letech významně podílel na znovuobnovení Úně-
tického pivovaru, který si rychle získal místo na  trhu díky tradičně 
vařené nefiltrované a  nepasterizované desítce i  dvanáctce. Dlouhou 
dobu se věnoval také vědeckému výzkumu a  jeho podpis lze najít 
u řady patentů a receptury prvního českého nealkoholického piva.

Štěpán Tkadlec, Únětický pivovar, a.s., tel. 602 22 47 11
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SOUKROMÁ INZERCE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

NOVÝ TENISOVÝ 

OBCHOD 

AKČNÍ CENY A SPECIÁLNÍ NABÍDKA CELÝ 
OTEVÍRACÍ VÍKEND 

OTEVÍRÁME 1. a 2. LISTOPADU 2014 

1.11. Vás zároveň zveme na turnaj čtyřher 
(hlaste se na sramek@tenis-

skola.cz/602457867) 

KDE: TENISOVÝ AREÁL ŽALOV, Levohradecká 
1049, Roztoky 

CO NABÍZÍME: 

 MOŽNOST TESTOVÁNÍ 
(VYZKOUŠENÍ) RAKET PRO 
DOSPĚLÉ 

 TENISOVÉ BOTY 
 SPORTOVNÍ OBLEČENÍ 
 TENISOVÉ RAKETY 
 DALŠÍ DOPLŇKY 

 

Vladimír Černohorský 
uveden do Síně slávy

OMALOVÁNKY
osmi významných roztockých míst

Levý Hradec, zámeček, kostel, Husův sbor, 
nádraží, radnice, židovský pomník, Tyršovo nám.

nakreslila
Václava Bromovská,

vydalo město Roztoky

V prodeji za 25 Kč v městské knihovně
a v podatelně městského úřadu
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PŘIPRAVTE SE NA ZIMU 2014

Přílepská 1233, Roztoky 

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

PRODEJNA: +420 220 515 853

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

Využijte služeb našeho pneuservisu.

Pneu, disky, alu. disky, příslušenství

Konfigurátor kol pro váš vůz

On-line objednání do pneuservisu

Uskladnění pneu

Certifikované prodejní a servisní místo
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