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INFORMACE Z RADNICE

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2023
Svoz objemného a nebezpečného odpadu	bude	proveden	ve	dnech	15. 4. a 7. 10. 2023.

Svoz kompostovatelného odpadu	bude	proveden	ve	dnech	4. 3., 18. 3., 1. 4., 22. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 15. 7.,  
5. 8., 26. 8., 9. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11. a 18. 11. 2023.

Svoz železného šrotu	proběhne	v	termínech:

n Sběrná oblast č. 1:   17. 4.  a    4. 9. 2023

n Sběrná oblast č. 2:   24. 4.  a  11. 9. 2023
Ke	shromažďování	kovu	(železného	šrotu)	lze	využít	chodník	před	nemovitostí,	ze	které	kov	pochází,	a	to	nejdéle		
1	den	před	vyhlášeným	sběrným	dnem.
Do	sběrné	oblasti	č.	1	pro	sběr	kovu	(železného	šrotu)	patří	oblast	od	Hálkovy	ulice	východně,	tj.	převážná	část	
katastrálního	území	Roztoky.
Do	sběrné	oblasti	č.	2	pro	sběr	kovu	(železného	šrotu)	patří	oblast	od	Hálkovy	ulice	západně,	tj.	celé	katastrální	území	
Žalov	a	nejzápadnější	část	k.	ú.	Roztoky.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy           Provozní doba sběrného dvora:

ZasTávKa Čas

1)	Žalov 		8.00–8.35	hod.

2)	Ul.	U	Školky	–	rozcestí	na	Žalov	 	8.40–9.00	hod.

3)	Na	Hurťáku	–	u	trafostanice	ve	smetanově	ulici 	9.05–9.40	hod.

4)	U	Rybníčku	–	v	ul.	smetanova	 		9.45–10.20	hod.

5)	stanoviště	kontejnerů	u	č.	p.	1036	na	Lidické	ulici 10.25–11.00	hod.

6)	Ul.	Nad	vinicemi	 11.05–11.40	hod.

7)	Před	sokolovnou 11.45–12.20	hod.

8)	„Pepco“	–	č.	p.	1379	v	Havlíčkově	ulici 12.25–13.00	hod.

9)	Ul.	Obránců	míru	–	u	paneláků	 13.05–13.40	hod.

10)	Ul.	Třebízského	–	u	garáží 13.45–14.20	hod.

11)	Nad	Čakovem	–	u	ZUŠ	 14.25–15.00	hod.

12)	Na	parkovišti	před	vÚaB	 15.05–15.15	hod.

13)	U	parkoviště	„Koruna“	 15.20–15.35	hod.

14)	Bytové	domy	solníky	I	 15.40–15.55	hod.

15)	Na	Panenské	I	–	u	vjezdu	do	areálu	 16.00–16.15	hod.

16)	Na	Panenské	II	 16.20–16.35	hod.

17)	Jantarová 16.40–16.55	hod.

18)	Ul.	Lederova 17.00–17.15	hod.

duben–říjen    

Pondělí:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–17.00	hod.	

Úterý:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	

středa:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–19.00	hod.	

Čtvrtek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	

Pátek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.	

sobota:	 8.00–13.00	hod.	 	 	

Neděle:	 zavřeno	

listopad–březen    

Pondělí:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–16.00	hod.

Úterý:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

středa:	 9.00–11.00	hod.		a		13.00–17.00	hod.

Čtvrtek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

Pátek:	 10.00–11.00	hod.		a		14.00–15.00	hod.

sobota:	 8.00–13.00	hod.

	 (každá	1.	a	3.	sobota	v	měsíci)

Neděle:	 zavřeno	

sběrný	dvůr	není	otevřen	ve	dnech	státních	svátků.

 Kadeřnictví HEDA         
                 

Václavská 2336          Telefon 220 911 835     
Roztoky 
252 63 
 
Stříhání – dámské od 360,- Kč 
              - pánské od  170,- Kč 
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ÚvODeM

OBSAH:
K radosti na Hradě stačí maličkosti

Máme za sebou první část prezidentských voleb, takže nás čekají 
dva týdny špinavé kampaně, jak už je před finále zvykem. Roztoky 
přitom jasně rozhodly už v kole prvním: se ziskem 55,5 procenta 
hlasů triumfoval Petr Pavel. To je výjimečný výsledek, který se u nás 
ve městě nepovedl v roce 2013 Karlu Schwarzenbergovi ani v roce 
2018 Jiřímu Drahošovi. Generál ve výslužbě dokázal koncentrovat 
hlasy antibabišovského světa.

Překvapením je podprůměrný výsledek Danuše Nerudové zrovna v „progresivních“ 
Roztokách. Profesorka ekonomie a jediná žena mezi kandidáty chtěla být symbolem 
změny a modernosti pro mladší a liberální voliče. V Roztokách přišlo v prvním kole 
77,5 procenta voličů. O hlasování byl mimořádný zájem, ostatně okolo prezidentské 
volby jsou vždy velké emoce.

Pojďme si ale upřímně přiznat, že laťka leží hodně nízko po nekonečných 10 letech 
Miloše Zemana na Hradě, který se snažil prodat zemi Číně a  Rusku, nerespektoval 
Ústavu, dával milosti nejbližším spolupracovníkům a hlavním zdrojem jeho životní 
energie bylo úsilí pomstít se všem svým oponentům.

Po této zkušenosti bychom si tedy mohli položit otázku: Jaká by měla být příští hlava 
státu? Požadavků vůbec není tolik, jsou to jen maličkosti.
Vlastně úplně stačí, když nový prezident:
n  nebude vzkazovat lidem, kteří ho nevolili, že teď musejí pět let „držet hubu“;
n  pořádně vyvětrá na Pražském hradě;
n  nebude mít největší potěšení z toho, že každý den někoho urazí nebo naštve;
n  odstraní zátarasy kolem Hradu a památkově chráněný areál otevře veřejnosti;
n   nepromění zámek v Lány v místo vyhrazené na mejdany pro své kumpány a vlastní 

„pyžámkové dny“; 
n  bude vykonávat funkci střízlivý a nebude propagovat kouření;
n  přečte si, pochopí a bude dodržovat Ústavu;
n  nenechá své podřízené krást, takže je pak nebude muset omilostňovat;
n   obklopí se kompetentním týmem nejbližších spolupracovníků, kteří nepromění 

Kancelář prezidenta republiky ve firmu na vlastní kšefty;
n  bude se zastávat slabších místo protěžování svých sponzorů; 
n  nebude kolaborovat ze zeměmi, které nejsou našimi spojenci;
n  nebude na veřejnosti říkat trapné a oplzlé vtipy;
n  nebude svým kritikům říkat impotenti a idioti;
n  a hlavně bude mít rád i jiné lidi, nejen sám sebe. l

  Václav Dolejší

Redakční rada: stanislav	Boloňský	–	předseda,	
václav	Dolejší,	Martin	svášek,	Jaroslav	Huk	

eva	sodomová,	Ivana	vránková,
Marcela	Šášinková,	Lenka	Červenková

Sazba:	Bogdan	Tkaczyk
Tisk:	Typos,	tiskařské	závody,	s.r.o.,	Plzeň

Náklad	4	000	výtisků

Fotografie na titulní straně:	stanislav	Boloňský

Přebírání	obsahu	jinými	periodiky	a	servery	
se	řídí	autorským	zákonem.

Přebírání	označených	příspěvků		
je	zapovězeno.

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
vychází	11x	ročně.

Místo	vydávání	Roztoky.
Odraz	č.	1/2023	vyšel	dne	20.	1.	2023
Uzávěrka	příštího	čísla	dne	2.	2.	2023

evidenční	číslo	MKČR	e	13632
vydává	město	Roztoky,	

nám.	5.	května	2,	252	63	Roztoky
IČO	00241610 

Adresa redakce:	Odraz,	nám.	5.	května	2,	
252	63	Roztoky

e–mail:	mu@roztoky.cz,
www.roztoky.cz

Odpovědný a technický redaktor:	Monika	seidlová	

výsLeDKy	vOLeB	v	ROZTOKácH
v	prvním	kole	prezidentských	voleb	
13.	a	14.	ledna	2022	získali	jednotliví	
kandidáti	v	Roztokách	tuto	podporu:

Petr Pavel   55,47 %

Andrej Babiš  16,74 %

Danuše Nerudová  13,14 %

Pavel Fischer  8,14 %

Jaroslav Bašta  2,47 %

Marek Hilšer  2,32 %

Karel Diviš  1,03 %

Tomáš Zima  0,64 %

volební	účast:		 77,45%
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V prosinci napadl sníh a řada občanů si stě-
žovala, že nebyly uklizeny chodníky. Chtěl 
bych se zastat technických služeb, které sklí-
zejí často nespravedlivou kritiku. Není 
pravda, že zaspaly nebo že je sníh v prosinci 
překvapil. Zaměstnanci technických služeb 
byli od pěti od rána v terénu a samozřejmě 
se nejprve věnovali páteřním komunika-
cím. Prosím soudné občany o  pochopení, 
že nemůže být během dvou hodin komplet-
ně uklizeno všech padesát kilometrů komu-
nikací, jež v  Roztokách máme. Že město 
nevytáhne z  rukávu další lidi a  techniku, 
které by si někde schovávalo kvůli tomu, že 
dvakrát do roka napadne sníh.

O to více chci poděkovat těm, kteří i na-
dále, přestože to není jejich povinnost, 

udržují schůdné chodníky před svými 
domy. Pokusíme se tomu napomoci roz-
místěním posypového materiálu na vybra-
ná místa ve městě.

Drobnou diskusi vzbudila před koncem 
roku otázka novoročního ohňostroje. Měs-
to od jeho pořádání upustilo, protože se mi 
zdá, že negativa v tomto případě převažují, 
ať už z hlediska nákladů, pořádku či život-
ního prostředí. Bývala to docela hezká tra-
dice, lidé se rádi sešli u efektní podívané. 
Ale sejít se nakonec můžeme jindy a s men-
ším randálem. A oceňuji – aspoň se mi to 
zdá – že letošní silvestrovská noc byla klid-
nější, než bývala.

Nepříjemným novoročním dárkem od Se-
veročeských vodovodů a kanalizací bylo ra-

zantní zdražení poplatků za vývoz odpad-
ních jímek. Obrátil jsem se dopisem 
na ředitele závodu, pod nějž spadáme, s vý-
zvou k jednání, protože se nám postup nelí-
bí nejen pro velký cenový nárůst, ale také 
proto, že o něm město nebylo předem infor-
mováno. V době, kdy Odraz vyjde, už bude-
me výsledek jednání znát. Ale ať už dopad-
ne jakkoli, vedení města určitě nebude sedět 
se založenýma rukama, ale bude hledat 
a najde cestu, jak postiženým občanům as-
poň částečně ulevit. A pochopitelně to také 
znamená urychlit kroky k  odkanalizování 
problematických lokalit. Bude to drahé 
a technicky složité, ale jiná cesta není.

Vážení občané, připomínám, že každé 
pondělí od 15 do 17 hodin mám vyhrazený 
čas pro návštěvy občanů. V zásadě je možno 
za mnou na úřad přijít bez ohlášení, přesto 
doporučuji domluvit přesnou hodinu pře-
dem pomocí e-mailu drda@roztoky.cz, tře-
ba pro případ, že bych byl nemocen. Ne-
bývá to často, ale momentálně jsem po   
37 letech zase na neschopence.

  l

vážení	spoluobčané,	na	prahu	nového	roku	vám	samozřejmě	
chci	popřát	hlavně	zdraví.	Je	zřejmé,	že	to	nebude	rok	
snadný.	chci	vás	ale	ujistit,	že	já	i	mí	spolupracovníci	jsme	
odhodláni	nejpotřebnějším	občanům	co	nejvíce	pomoci	
zmírnit	následky	nepříznivého	vývoje	v	oblasti	cen,	zejména	
cen	energií.	Určitě	nevyřešíme	vše	a	všem,	ale	budeme	dělat,	
co	je	v	našich	silách,	a	pokud	něco	v	našich	možnostech	
nebude,	poradíme,	kam	se	obrátit.	sociální	oddělení	
městského	úřadu	je	k	tomu	připraveno.

Slovo starosty

Po úvodních procesních záležitostech při-
šly na řadu podněty ze strany občanů. Prv-
ní podnět se týkal plánu zimní údržby 
města v souvislosti se sněhovou kalamitou. 
S druhým podnětem přišla skupina obyva-
tel bytového domu na  Tyršově náměstí, 
kteří vyjádřili znepokojení z  chystané vý-
stavby v jejich sousedství v Hlouchově uli-
ci. Městský úřad bude iniciovat jejich se-
tkání s investorem.

Pak přišel na řadu plán investic do obno-
vy vodohospodářské infrastruktury města 
Roztoky na rok 2023 a předpokládané výše 
obnovujících oprav pro rok 2023. Město je 
povinno financovat obnovu vodohospo-
dářské infrastruktury.

Trochu kontroverze vzbudila navrhova-
ná výše vodného a  stočného pro občany. 
V uplynulých letech jsme si poněkud zvyk-

li na to, že platby se zvyšovaly jen o pár ko-
run za kubík. I v příštím roce bude nadále 
platit, že vodné a  stočné v  Roztokách je 
nejnižší v  širokém okolí, ale vzhledem 
k  všeobecně známým příčinám dochází 
k  jeho skokovému zdražení na  více než 
94 Kč.

Přítomní zástupci provozovatele vodo-
vodní a kanalizační sítě, firmy SČVK, vy-
světlovali zastupitelům, že kalkulace ceny 
vychází z platné koncesní smlouvy a že na-
výšení je odvozeno především ze zdražení 
vody, kterou nakupujeme od  Pražských 
vodovodů a kanalizací.

Navrhované částky byly nakonec po del-
ší diskusi schváleny s tím, že vedení města 
bude s  provozovatelem jednat o  případ-
ných úpravách koncesní smlouvy, neboť ta 
byla uzavírána ve zcela jiné situaci.

Potřebné uvolnění atmosféry přineslo ne-
čekaně projednávání zprávy o  činnosti 
městské policie díky „silvestrovskému“ 
překlepu ve  větě „do  péče si zraněného 
převzala osádka sanitního vozidla“.

Poté si zastupitelé odsouhlasili termíny 
svých zasedání v  roce 2023 a výši odměn 
podle novely nařízení vlády.

Pak už přišel na řadu hlavní bod progra-
mu, totiž návrh rozpočtu města na  rok 
2023. Návrh byl již předem projednán fi-
nančním výborem i  radou města, takže 
nyní už se přijalo jen několik nepříliš zá-
sadních pozměňovacích návrhů. Přesto je-
jich projednávání trvalo téměř dvě a  půl 
hodiny, než byl rozpočet schválen.

Vzápětí byly schváleny také rozpočty 
a rozpočtové výhledy příspěvkových orga-
nizací města, tj. škol, školek a technických 
služeb, a  byla přijata poslední rozpočtová 
opatření za rok 2022. 

Do časového limitu ještě stačili zastupi-
telé schválit prodej dvou izolovaných po-
zemků pod soukromými garážemi. Po-
sledním projednaným bodem byl 
požadavek na zákaz nočních letů na Letišti 
Václava Havla, s nímž se Roztoky připojily 

Konec dobrý…
Poslední	zasedání	městského	zastupitelstva	v	roce	2022,	
které	se	konalo	21.	prosince,	nemělo	sice	na	programu	příliš	
mnoho	bodů,	některé	však	byly	o	to	důležitější	a	složitější.	
Zastupitelé	tak	plně	vyčerpali	svůj	pětihodinový	limit	
pro	jednání	a	poslední	hlasování	se	uskutečnilo	doslova	
v	poslední	sekundě	ve	23:00:00.

Jaroslav Drda
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Harmonogram jednání 
a rozpočtové změny
Rada schválila harmonogram svých jedná-
ní po celý kalendářní rok a kývla též na vý-
robní lhůty časopisu Odraz. Přitakání se 
dočkala též rozpočtová opatření, například 
navýšení neadresných rezerv, navýšení pří-
jmů z inzerce v Odrazu, změny související 
se zvyšováním cen energií, provoz pečova-
telské služby, výdaje za  volby či výdaje 
na provoz a údržbu hřbitova. 

Kopat se bude na lepší trávě
Rada přitakala jednomyslně žádosti fotba-
lového klubu o  padesátitisícový příspěvek 
na úpravu fotbalového trávníku a schválila 
též standardní celoroční odměnu řediteli 
technických služeb. Schválení se dočkaly 
také servisní služby týkající se údržby nafu-
kovací haly v  lokalitě Cihelna či zadávací 
podmínky pro sanaci základů základní ško-
ly (staré budovy v  Roztokách) a  následné 
případné půdní vestavby v tomtéž objektu. 
Městská rada doporučila zastupitelstvu 
souhlasit s plánem investic do vodohospo-
dářské infrastruktury. Souhlas zazněl i pro 
pronájem pozemku v  ulici Na  Vyhlídce 
(parc. č. 142) pro účel zařízení staveniště, 
většinového souhlasu se dočkal i návrh rad-
ního M. Hadraby stran dodatku ke smlouvě 
na  projektovou dokumentaci dvou okruž-
ních křižovatek v průtahu městem. 

Sociální blok: zvyšuje 
se počet potřebných
V  sociálním bloku předkládaném staros-
tou, resp. sociální komisí, se radní věnovali 

příspěvkům na stravné dětem ve školních 
jídelnách, pomoci rodičům s  úhradou 
školky v přírodě, přispění na živobytí inva-
lidnímu spoluobčanovi a podobně. Všech-
ny žádosti projednané a  doporučené so- 
ciální komisí byly vyslyšeny a podpořeny, 
stejně jako podpora Lince bezpečí či spo-
lečnosti Dementia, sloužící i našim potřeb-
ným spoluobčanům. 

Služební byt zaměstnanci TS
Rada vyhověla návrhu místostarosty a při-
dělila malý služební byt v  Nádražní ulici 
zaměstnanci technických služeb. Souhlasi-
la i s nájemní smlouvou s výhercem výbě-
rového řízení na  další nájemní byt v  Ná-
dražní ulici. 

Prověření změny 
regulačního plánu
Zuzana Šrumová a Michal Hadraba se do-
čkali pověření jednat se žadatelem o změ-
nu regulačního plánu v  lokalitě Panen-
ská II p. Bláhou. Problematika se týká mj. 
navrhovaného objektu s  prodejnou Lidl 
a radní mají prověřit hrubé podlažní plo-
chy s platným regulačním plánem a upřes-
nit rozsah veřejných prostranství a zeleně 
v lokalitě. 

Stavební řízení: 
souhlasy i zamítnutí
Radní souhlasili s novostavbou rodinného 
domku v  ulici Na  Valech, naopak nesou-
hlasné stanovisko zaujali k novostavbě díl-
ny v  ulici Lidická, a  to z  důvodu, že jde 
o  hlavní městskou třídu s  jasně definova-

nou stavební čarou, kterou by stavba nere-
spektovala. Rada dále nesouhlasila s  insta-
lací fotovoltaických panelů na  oplocení 
rodinného domu č. p.  1726 jak z  důvodu 
bezpečnostních, tak z  důvodu zásahu 
do vlastnictví města. Rada setrvala na svém 
stanovisku, že stávající návrh úprav rodin-
ného domu v  ulici 17. listopadu je předi-
menzovaný a  proměnil by rodinný dům 
v dům bytový. To by nebylo v souladu s re-
gulačním plánem. 

Radní přitakali upravené studii záměru 
přestavby rodinného domku v Poděbradově 
ulici č. p.  527, stejně jako přístavbě domu 
v  ulici Třebízského dle projektové doku-
mentace zpracované Ing.  Zelenkou a  sou-
hlasili též se stavebními úpravami objektu 
někdejší nálevny v Havlíčkově ulici, kam se 
časem přestěhuje ordinace MUDr. Jugasové. 

Jsme v Klubu zřizovatelů
Radní souhlasili s členstvím školy v Klubu 
zřizovatelů EDUin, vzali na  vědomí zápis 
ze sportovní komise, posvětili využití 
36 000 Kč pro potřeby základní školy, resp. 
pedagogů pracujících s dětmi ukrajinských 
spoluobčanů, schválili odměny pro ředitele 
školských zařízení. 

Na  programu byl ještě harmonogram 
sběrů komunálních odpadů v roce 2023 (je 
zveřejněn na www stránkách města) a od-
měna za práci paní kronikářce.

Radní po  22 hodině vyčerpali program 
i  sebe a  rozešli se mrazivou prosincovou 
nocí do svých úsporně vytápěných domovů. 

l

Středočeský kraj zveřejnil, že od  prosince 
roku 2024 chce umožnit nastupování 
do  autobusů ROPID i  prostředními dveř-
mi. Slibuje si od toho přesně to, oč usilují 
mnozí komunální politikové (u  nás třeba 
Michal Hadraba) už delší čas: zrychlení ná-

stupu, prošťouchnutí špuntů, které často 
v autobusu vznikají a na které reagují mno-
zí cestující (oprávněně) s nevolí. Dosud se 
kraj, resp. ROPID, tomuto postupu bránil 
s poukazem na to, že prostředními dveřmi 
by nastupovalo mnoho černých pasažérů. 

Téměř dva roky od plánu k provedení při-
šlo asi nejenom mně jako příliš dlouhý čas. 
Optal jsem se proto pana krajského radní-
ho pro dopravu, proč ta prodleva. 

S  jeho souhlasem cituji z  páně radního 
odpovědi:

Prosincová městská rada

Na konci příštího roku do autobusů i prostředními dveřmi. Snad. 

Radní	se	zkraje	prosince	probrali	bezmála	čtyřiceti	body	
programu.

k iniciativě dalších obcí a pražských měst-
ských částí, postižených hlukem způsobe-
ným startujícími i  přistávajícími letadly. 
Projednání zápisů z jednání rady města už 

muselo být přesunuto na  lednové zasedá-
ní. Stalo se tak hlasováním, které bylo sku-
tečně podle zápisu zahájeno na  vteřinu 
přesně ve 23 hodin. 

Pak bylo zasedání s přáním klidných svát-
ků ukončeno a  zastupitelé se ve  sváteční 
náladě odebrali vstříc Vánocům.  l

Jaroslav Drda

 ➔

Tomáš Novotný
místostarosta
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(…) Kdyby bylo na mně, spustili bychom 
to hned zítra. Jenže bohužel to takto jedno-
duše nejde. Abychom mohli spustit nástup 
všemi dveřmi, je nutné udělat následující:
1)  Vybavit všechny dopravce samoobsluž-

ným odbavovacím zařízením pro cestu-
jící. To není malá investice, a  jelikož 
za  dva roky budou stávající dopravci 
končit, případně pořizovat nové busy 
(viz nové autobusové soutěže), vycháze-
lo by to velmi draze na odpisech. 

2)  Aby se nám nesesypaly tržby, musíme mít 
vybudované fungující oddělení revizorů, 
kteří budou cestující kontrolovat podobně 
jako v Praze. A to zabere také nějaký čas. 

3)  Proto skutečně vidím jako realistický 
termín spuštění nástupu všemi dveřmi 
až prosinec 2024.

4)  Pokud by se našla cesta, jak to urychlit, 
já osobně budu jedině rád.

Petr Borecký

Inu, bude to tedy ještě nějakou dobu tr-
vat, ale na konci příštího roku by to mohlo 
klapnout.

Posílení ranních 
a odpoledních spojů 
V listopadu loňského roku jsem po doho-
dě v městské radě inicioval schůzku se zá-
stupci ROPIDu a  požádal je, aby posílili 
ranní spoje alespoň o  jeden autobus – 
a  aby totéž učinili odpoledne. Příslib 
na  přidání busu mezi 15. a  17. hodinou 
odpolední všedních dní zazněl, rozjede se 

to snad od  února či března. Stran ranní 
špičky, to se ale zástupci dopravců velmi 
kroutili. Argumentovali malým počtem 
autobusů, šoférů a  nemožností zahustit 
ranní dopravu dalším spojem. Nevychází 
jim to zkrátka logisticky.

Pro spoluobčany kritizující ranní mač-
kání musím dodat, že obec je ochotna další 
bus dokoupit, doplatit (ranní i odpolední) 
a že má na tenhle účel v rozpočtu vyčleně-
né peníze. Není to však jen na  naší vůli, 
resp. býváme zkrátka přečísleni argumenty 
výše uvedenými. S  dopravci nezbývá než 
trpělivě a  smírně vyjednávat, což poctivě 
činíme. 

  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Dubečnici a Vrška 
spojí travnatý pás
Možná si pamatujete podzimní událost, 
kdy zemědělci odorali několik kořenů stro-
mům, tvořícím nedokončenou alej mezi 
Dubečnicí a Vrškami. Stromové aleje jsou 

v  krajině vzácné a  nechceme o  ně přijít, 
a tak jsme na společném setkání vymysleli 
způsob, jak je ochránit, posílit průchod-
nost krajiny a podpořit biodiverzitu. Podél 
aleje tak od Dubečnice až k Vrškům vznik-
ne travnatý pás, který bude tvořit ochranu 
stromů, pěší stezku pro procházky a  do-

mov pro hmyz a drobné živáčky. Bude se 
sít na jaře – a na podzim by mělo následo-
vat podobné řešení podél panelové cesty 
na Holý vrch.

Na  schůzce se zástupci hospodařícího 
subjektu jsme nejen dohodli vytvoření 
těchto ochranných pásem podél našich 

Máme v  téhle oblasti docela nepříjemný 
dluh, nahromaděný dlouhými roky, kdy 
před nákladnou stavbou kanalizace dostá-
valy přednost akutnější a odklad nesnášejí-
cí investice typu školek, škol, chodníků či 
silnic. 

V  uplynulém volebním období jsme 
v téhle věci pravda vcelku pokročili: odka-
nalizovali jsme dvě nemovitosti na Levém 
Hradci a napravili dlouholeté dluhy v Pře-
myslovské, Dobrovolného, částečně Za Ci-
helnou či Souběžné, rekonstrukce kanali-
zace se dočkala i  Hálkova. Je jasné, že 
objekty nedostupné, kde by vybudování 
kanalizace bylo technicky neproveditelné, 
případně bylo nad finanční možnosti měs-
ta, se buď kanalizace nedočkají vůbec, 
nebo bude nutné jít cestou například ma-
lých čističek etc. 

Bolavým místem zůstává zejména lokali-
ta Potoků a  ulice Riegrova a  Bělina. Pro 
obyvatele Riegrovy a  Běliny mám, věřím, 
dobrou zprávu. Není to novinka, už v říjnu 
jsme po utvoření současné koalice zveřej-
nili předsevzetí současné správy města, že 

v této lokalitě během následujících čtyřech 
let kanalizaci vybudujeme. 

Vedli jsme nad záměrem (snad neudělám 
nic špatného, když prozradím, že do smlou-
vy tenhle cíl vetklo sdružení Sakura) po-
drobnou debatu. Dohodli jsme se ale nako-
nec, že sice uděláme vše pro to, abychom 
při budování kanalizace dosáhli na dotaci, 
a zmírnili tak finanční úder, který při bu-
dování kanalizace městská kasa dostane, 
ale že získáním dotace stavbu nepodmíní-
me. Jinak řečeno: musíme a budeme  jednat 
s  provozovatelem naší vodovodní a  splaš-
kové sítě, který má s obcí  koncesní smlou-
vu. Smlouva v  současném znění brání 
tomu, abychom splnili dotační podmínky. 
Lednové  jednání s partnerem, Severočes-
kými vodovody a kanalizacemi však  dává 
naději, že shody snad dosáhneme a  cesta 
k dotaci se uvolní. Pokud by se dohoda ne-
zdařila,  vybudujeme kanalizaci v  lokalitě 
Bělina a Riegrova pouze za peníze města. 

Projektová dokumentace pro tuto stavbu   
je hotová, bude třeba prověřit časovou  
platnost některých rozhodnutí etc. 

K  závazku takto formulovanému se hlásí 
všechny koaliční strany, v praxi by měla za-
čít výstavba v letech 2024 nebo 2025. 

S  odkanalizováním Potoků se v  tomto 
volebním období bohužel  nepočítá, nebu-
deme na to mít peníze. 

Jinou nepříjemností – a to píšu velmi eufe-
micky – je drastické zdražení vývozu žump 
v celém našem městě. Přestože předvánoční 
dohoda SVaK se starostou a místostarostkou 
zněla, že v lednu se bude o problematice ještě 
jednat, dostali obyvatelé odkázaní na fekály 
hned zkraje roku od SVaK SMS zprávu o ná-
sobném zdražení této služby. 

Do rozborů a kritiky se pouštět nebudu. 
Věřím, že tohle téma zvednou v  příštím 
Odrazu kolegové z  vedení města, kteří se 
situací ihned po obřím zdražení začali za-
bývat a během ledna hledali smírné řešení, 
jež části našich spoluobčanů nevysaje spo-
lu s  fekáliemi i kapsy. Vzhledem k časové 
prodlevě mezi uzávěrkou časopisu a data, 
kdy se dostává ke čtenářům, je možné, že 
se věc podařilo mezitím uspokojivě posu-
nout. Velmi si to přejme. 

  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Zelené okénko

Téma, které nevoní
Roztoky	mají	více	než	stovku	neodkanalizovaných	objektů.	Rodinných	domů,	
stavení	určených	k	rekreaci	i	objektů,	které	mají	nebytové	určení.		



7leden 2023

InFORMACe Z RAdnICe

 ➔

No, protože je to největší otevřený veřejný 
prostor Dubečnice i  Žalova. I  s  cestou 
a chodníky (ano i ty jsou jeho součástí) má 
velikost menšího fotbalového hřiště i  po-
tenciál být prostorem, kde se odehrává 
společný i  společenský život lidí z  okolí. 
Pokud ale chceme, aby se tento potenciál 
naplnil, musíme o něm také tímhle způso-
bem přemýšlet. A k tomu je prostě šikovné 
si ho patřičně pojmenovat.

Proč je vlastně potřebná 
úprava Železné?
Jak jsme informovali v článku v minulém 
Odrazu (12/2022), aktivitu zahájilo již 
před volbami minulé vedení města. To rea-
govalo na  naprosto oprávněné požadavky 
lidí z lokality na řešení akutního nedostat-
ku herních prvků pro malé a rychle odrůs-
tající děti. Spolu s tím ale vznikl strach. Co 
když na místě vznikne něco, co klidný pro-
stor rozbije a kvalitu života naopak zhorší? 
A  tak jsme se potkali a  na  facilitovaném 
setkání potřeby i obavy pojmenovali a pak 
ověřili dotazníkem. Z  debat s  občany vy-
plynula velká potřeba kvalitního řešení 
prostoru. Kromě těch absentujících her-
ních prvků je pálí nedostatek příležitostí 

k sousedskému setkávání, nedostatek mo-
biliáře, nekvalitní zeleň a  v  létě doslova 
rozpálená dlažba pod nohama.

Jak to vidíte vy?
Jak bylo zmíněno výše, dělat něco pro lidi 
bez lidí nevede ke  kýženým výsledkům, 
proto byly do procesu plánování úprav ve-
řejné plochy zapojeny tzv. participativní 
prvky. Nejprve pomocí kulatých stolů, pak 
na základě vycizelovaného dotazníku, kte-
rý z nich vycházel, jsme zjišťovali nejčastěj-
ší způsob, kterým lidé tento prostor využí-
vají, jejich tu více, tu méně naplněné 
představy, jak by prostor využívaný být 
mohl a jak by měl vypadat.

Do  diskuse u  kulatých stolů přispělo 
20 lidí, u mnohem pohodlnějšího a bezba-
riérového dotazníku 161 respondentů. 
Zjišťovali jsme také, čemu by se při úpravě 
prostoru lidé rádi vyhnuli a  co si v  místě 
nepřejí.

Co nám z ankety vyplynulo?
n Místo má být v  představě jeho obyvatel 
ohniskem čtvrti, prostorem, kde se společ-
ně setkávají a kde se odehrává komunitní 
život, zároveň by si ale mělo zachovat svůj 
klidový charakter.

n Je potřeba doplnit kvalitní herní prvky 
a dětský mobiliář, mezi lidmi ale nepanuje 
velké nadšení z  představy instalace uni-
formních prefabrikátů.
n Prostor by měl zůstat otevřený, ale je zde, 
jako ostatně všude, problém s psími exkre-
menty.
n Je zřejmá touha po kvalitní zeleni, lidé si 
přejí místo s výrazným přírodním charak-
terem, dostatkem stínu a  současnou pod-
porou biodiverzity. U  jednoho z  kulatých 
stolů ho popsali jako „zelený obývák“. Byla 
zde ovšem cítit opatrnost, co se instalace 
potenciálních vodních prvků týče.

Zpracovatele ankety příjemně překvapi-
lo široké zapojení lidí. Z obyvatel nejbližší-
ho okolí Železné se zapojili prakticky 
všichni, to je dobrá zpráva hned natřikrát: 
ukazuje to, že lidem není veřejný prostor 
lhostejný a jsou ochotni se zapojit do utvá-
ření jeho podoby. Znamená to také, že 
i když pochopitelně neuspokojíme všechny 
a úplně, bude výsledek naplňovat potřeby 
obyvatel lokality. No a také to ukazuje, že 
jsme ten proces uchopili za správný konec 
a řešit věci koncepčně a se zapojením obča-
nů dává lidem smysl, i  když je to místy 
na trochu delší loket.

A nakonec se ukázala i jedna velmi důle-
žitá věc: naše představy o potřebách 

mezí a alejí, ale upozornili zemědělce také 
na  nutnost dodržovat normy při aplikaci 
pesticidů a herbicidů.

Lom v Klecanech musí 
doplnit dokumentaci pro 
povolení rozšíření
Klecanský lom za řekou usiluje o rozšíření. 
Roztoky nebyly ministerstvem životního 
prostředí uznány za  obec dotčenou tímto 
záměrem, a  nemohly tak připomínkovat 
analýzu dopadů na životní prostředí. Velké 
množství fundovaně zpracovaných námi-
tek ovšem měly obce z  protějšího břehu 
Vltavy spojené ve  sdružení obcí Koridor 
D8: v  dokumentaci nejsou zohledněny 
mnohé negativní vlivy, které lom na okolní 
obce má a  které jsou řešitelné úpravami 
provozu, technikou těžby či kompenzační-
mi opatřeními. Lom musí dokumentaci 
o tyto vlivy doplnit a poté o rozšíření požá-
dat znovu. Navzdory formálnímu vylouče-
ní z  procesu připomínkování jsme nezů-
stali tak úplně stranou a i díky naší aktivitě 

doporučilo MŽP doplnit žádost o posou-
zení vlivu na  nemovité kulturní památky, 
jmenovitě na  „náš“ kostel sv. Klimenta 
na Levém Hradci.

Chystáme úpravy 
Svojsíkových sadů 
a luk na Koláčově
V předjaří chystáme na dvou místech tro-
chu větší zásahy do městské zeleně. Louky 
na  Koláčově (pod Řivnáčem) projdou 
úpravou, resp. obnovou tak, aby ze zane-
dbaných míst plných plevelných rostlin lá-
kajících k  ukládání rozličného odpadu 
vznikl příjemný a  rozmanitý rekreační 
prostor s  pestrou loukou, keři a  stromy. 
Úpravy zároveň podpoří obnovu pestré 
mozaiky krajiny – a  tím i  biodiverzity. 
V parku ve Svojsíkových sadech nás čeká 
ošetření stromů a  kácení těch, které jsou 
arboristy označeny za  nebezpečné nebo 
ohrožují statiku přilehlé zdi. Svojsíkovy 
sady však nadále zůstanou divokým zele-
ným lesoparkem, ořezání či skácení nebez-

pečných kousků poskytne více světla a ži-
votního prostoru těm ostatním. 

Ne, morčata 
do kontejnerů nepatří
Je vcelku běžné, že občas někdo do kontej-
neru na tříděný odpad vyhodí něco, co tam 
úplně nepatří, nebo z něj potřebuje vylovit 
klíče či mobil. Přesto nás mladé morče po-
někud překvapilo. Naštěstí bylo hbitě od-
chyceno, a ještě rychleji adoptováno. Kon-
tejnery na  morčata neplánujeme, a  tak 
prosíme: pořizujte si zvířata s  rozmyslem 
a řešte jejich osud zodpovědně. Odbor ži-
votního prostředí očividně umí zvláště 
malé a roztomilé jedince udat rychle a jistě 
i diskrétně, ale neradi bychom to nabízeli 
občanům jako stálou službu.

  l

Jak by si lidé z Dubečnice představovali Železné náměstí?
Na	začátek	malé	vysvětlení	toho	zdánlivě	nesmyslného	titulku.	Proč	říkat	
Železné	náměstí,	když	jde	o	ulici?

Zuzana Šrůmová
místostarostka
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lidí se mohou velmi lišit, pokud si je udělá-
me pouze na  základě podnětů několika 
málo občanů, nebo pokud se chytře až fun-
dovaně zeptáme i těch, kteří ve vyjadřová-
ní svých potřeb tolik iniciativní nejsou. 
I  oni ale ve  městě žijí, i  jim město slouží 
a i na ně je potřeba myslet a počítat s nimi. 
A výsledkem nemusí být stranění jedněm 
nebo druhým, ale průnik, který chytrým 
způsobem kombinuje různá přání různých 
lidí. A přesně o to se na Dubečnici snaží-
me.

A jak to bude dál?
Na základě dat zjištěných u kulatých stolů 
a v dotazníku připraví v průběhu ledna ar-
chitektka návrhy, resp. příklady možného 
uspořádání a řešení prostoru náměstí, kte-
ré mohou ukázat směr a způsob, jak nejlé-
pe lidmi definované potřeby a  představy 
naplnit a uvést v život. 

Všechny dotčené i zainteresované zveme 
na schůzku 2. února v 18.00, kde nad těmi-
to příklady můžeme debatovat, vznášet 
k nim připomínky, námitky a návrhy.

Ty pak budou podkladem k tvorbě zadání 
architektonického návrhu, jak řešit ná-
městí.

Návrh bude muset vyřešit ne úplně pří-
jemný rozpor mezi časovou náročností 
tvorby kvalitního projektu a  jeho realizací 
(nemluvíme sice o desetiletí, ale ani o týd-
nech či měsících) a potřebou rychlého řeše-
ní akutního problému (hřiště není, děti ros-
tou…). Jako řešení se tady nabízí rozčlenění 
projektu na  etapy nebo instalace „mobil-
ních“ prvků, jako jsou pobytová pódia, per-
goly a  drobné herní prvky nebo mobilní 
bloky s  nízkou zelení. Nenechme se ale 
v této chvíli příliš svazovat představami kon-
krétních řešení a počkejme si, čím nás archi-
tekta Kristýna Stará překvapí a inspiruje.

Na závěr je férové zmínit rozličné limity, 
které nás v  projektu omezují: jednak již 
uvedenou časovou i  finanční náročnost, 
danosti terénu, kvalitu půdy a  podobně, 
jednak limity v možnostech dřevin, souvi-
sející např. s inženýrskými sítěmi, ale i ne-
čekaně prodlouženou situaci, kdy město 

ještě nepřevzalo veřejný prostor od develo-
pera, který čtvrť vybudoval. 

Řešení „náměstí v Železné ulici“ je prv-
ním projektem, kdy se u  nás ve  městě 
do  procesu v  tomto rozsahu koncepčně 
a řízeně zapojuje veřejnost. Vyvážit na jed-
né straně rozličné požadavky, potřeby 
a přání a na straně druhé věcnou, finanční 
i  politickou realitu není vůbec snadné, 
a proto se do toho ve spoustě měst a obcí 
raději ani nepouštějí. My jsme tu kuráž na-
šli. Čím poctivěji se o  to budeme snažit, 
tím kvalitnější veřejný prostor bude vý-
sledkem. Ať nám slouží všem a těm z okolí 
Železné nejlépe.

Setkání s občany nad návrhy a příklady 
řešení proběhne 2. února v zasedací míst-
nosti městského úřadu. S ohledem na roz-
sah výsledků ankety je nelze zveřejnit v tiš-
těné verzi Odrazu, ale najdete je na webu 
města v aktualitách či sekci Územní pláno-
vání.  l

Tereza Kněžourková  
a Zuzana Šrůmová

Pomáháme lidem z  Ukrajiny, aby mohli 
být samostatní. Terénní pracovnice jsou 
jim oporou v  náročných situacích v  nové 
zemi. Probíhají kurzy češtiny, ukrajinské 
psycholožky pracují s  dětmi i  dospělými, 
jsme schopni je v  krizových situacích fi-
nančně podpořit – aniž musíme na  tuto 
podporu čerpat finance z vlastních zdrojů 
města. Dotace pokrývá 100 % nákladů. 
V rozpočtu města tak zůstává dost na po-
moc českým občanům, které je v této době 
více než potřeba. 

Než na rok 2022 a jeho turbulentní dění 
pozapomeneme, je dobré si připomenout, 
co se všechno dělo. 

Od února do dubna byl projekt živelný, 
podílela se na  něm neuvěřitelná spousta 
dobrovolníků spolu s městem Roztoky, Zá-
kladní školou Zdenky Braunerové, Sdruže-
ním Roztoč, Husovým sborem... Spolupra-
covaly mateřské školy, skauti a mnozí další. 

V dubnu se podařil velký průlom – zís-
kali jsme finance na  to, abychom pomoc 
profesionalizovali, aby neležela na bedrech 
dobrovolníků… a nebyl to tak velký punk. 

A  takto projekt běžel až do  prosince. Pro 
někoho to byla práce placená, pro někoho 
neplacená, nicméně pro všechny šlo o čin-
nost, do které napřeli síly nad rámec svých 
běžných kapacit. Za to jim patří obrovské 
poděkování.
n Terénní pracovnice a „krizovou“ část po-
moci koordinovala Laďka Jakobová ze so-
ciálního odboru města, „podpůrnou“ část 
pomoci Dita Votavová. Teréňačky Viktoria 
Hudzak a Olena Žumárová odvedly obrov-
ský kus práce při podpoře lidí, pomáhaly 
a  řešily spoustu krizových situací. Díky 

nim pomoc funguje bez jazykových bariér, 
ochotně a lidsky.
n Karolína Šípalová a její tým učitelů češti-
ny jako cizího jazyka učil začátečníky i po-
kročilé. Pro některé z nich to byla nová ži-
votní role, někdo oprášil dávnou praxi. 
Spolu s Karolínou se do učení češtiny jako 
cizího jazyka zapojila Líba Adamczyková, 
Irena Čermáková, Alice Felkelová, Zdenka 
Milotová, Jana Nováková, Tomáš Novotný, 
Nataša Rückl, Lenka Sternal a Martin Svá-
šek. Děkujeme za obrovskou vstřícnost Zá-
kladní škole Zdenky Braunerové a Sdruže-
ní Roztoč, kde kurzy probíhaly.
n Dvě ukrajinské psycholožky, Julia a Vale-
ria, zajišťovaly podporu dětem i dospělým. 
Velké díky patří Husově sboru, kde terapie 
probíhají.
n Dál pokračoval dobrovolnický tým 
hmotné pomoci v  čele s  Petrou Farghali, 
a  když bylo potřeba, sehnal, dovezl a  vy-
kouzlil postel, pračku, koberec… prostě co-
koli, co bylo potřeba, navíc vždy v rekord-
ním čase.
n Humanitární sklad se proměnil v Komu-
nitní šatník a  v  péči Anatolije funguje na-
prosto pro všechny v ulici Za Cihelnou 1189. 
Stará se o něj tým dobrovolnic v čele s Ma-
rií Kantorovou.
n A  na  závěr roku 2022 v  režii terénních 
pracovnic a choreografek z Ukrajiny vznikl 
předvánoční večírek pro ukrajinské rodiny, 

Roztoky budou pomáhat Ukrajině i v novém roce
Přehoupli	jsme	se	do	nového	roku.	Něco	končí,	něco	začíná,	něco	pokračuje.	
stejně	jako	projekt	Roztoky	pomáhají	Ukrajině.	Na	konci	roku	2022	jsme	ho	
uzavřeli	–	ale	už	teď	víme,	že	v	něm	budeme	pokračovat	i	v	roce	2023,	a	to	
z	peněz	Nadace	eP	corporate	Group,	od	které	jsme	na	pokračování	podpory	
ukrajinských	občanů	získali	více	než	milion	korun.	

Komunitní šatník je otevřen všem
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n 1. 12. oznámen nález mobilního telefonu 
Motorola na  Tyršově náměstí – uložen 
na MP jako nález, zjištěn majitel, kterému 
byl předán, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n 2. 12. v  ranních hodinách kontrolována 
na parkovišti u Tesca v Lidické ulici ve vo-
zidle spící osoba – provedenou kontrolou 
zjištěno, že osoba prochází databází pátrá-
ní po  osobách jako osoba pohřešovaná, 
osoba zajištěna, hlídka PČR Libčice si 
na  místě pohřešovanou osobu převzala 
k administrativním úkonům;
n 2. 12. oznámeno, že v  místě u  žalovské 
vodárny dochází ke kácení břízy – na místě 
zjištěny dvě osoby, které kácely zbytek 
kmene staré uschlé břízy na pozemku měs-
ta, zjištěna totožnost osob. Na  místě bylo 
rozhodnuto o doříznutí, oznámeno Odbo-
ru životního prostředí při MÚ Roztoky, 
kvalifikováno na místě jako v  té době ne-
povolené kácení dřevin;    
n 7. 12. dopravní nehoda bez zranění mezi 
nákladním a osobním vozidlem v serpen-
tině – na  místě usměrňována doprava. 
Hlídka policistů Skupiny dopravních ne-
hod PČR Praha–venkov si převzala do-
pravní nehodu k zadokumentování;
n 8. 12. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici, kdy řidič vozidla Škoda 
natankoval a  bez zaplacení odjel. Prove-
denou lustrací v  evidenci vozidel zjištěn 
provozovatel vozidla, ten vyrozuměn, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku;
n 8. 12. v rámci hlídkové činnosti při kont-
role stánkového prodeje na  Tyršově ná-
městí zjištěno, že jeden ze stánků nemá 
uhrazený poplatek za zábor veřejného pro-
stranství – odpovědná osoba se na vyzvání 
MP dostavila na MÚ Roztoky, kde popla-
tek uhradila, vyřešeno na místě domluvou; 

n 9. 12. oznámena žádost PČR Libčice 
o  asistenci záchranným složkám při ote-
vření bytu ulici Masarykova, kde se nachá-
zel na  podlaze ležící nemohoucí muž – 
hlídka na  místo, též hasičský záchranný 
sbor a RZS, vstupní dveře bytu byly členy 
hasičského záchranného sboru otevřeny. 
Nalezený muž byl při vědomí, do  péče si 
ho převzala osádka sanitního, která jej pře-
vezla do nemocničního zařízení FN Motol;
n 10. 12. oznámena žádost PČR Libčice při 
pátrání po osobách podezřelých ze sprejer-
ství na  pozemku vedle železniční trati 
v ulici Za Potokem – hlídka na místo, pát-
rání s  negativním výsledkem, událost si 
na místě převzala PČR Libčice k  zadoku-
mentování trestného činu; 
n 14. 12. oznámena žádost PČR Libčice 
o spolupráci při pátrání po osobě podezřelé 
z  krádeže dvou kusů 10kilových láhví 
na propan-butan z karavanu v k. o. Únětice. 
Prováděno pátrání v obci Únětice a okolí, 
v ulici Černovolská v obci Únětice zjištěn 
v nezajištěné boudě výskyt osoby. Provede-
ným šetřením byly v  boudě nalezeny dva 
kusy láhví na propan-butan, pocházejících 
z  oznámené krádeže. Podezřelá osoba se 
ke krádeži doznala, v boudě dále nalezeny 
kamna na propan-butan zn. Pohoda, k je-
jichž krádeži se podezřelá osoba také do-
znala s  tím, že je měla odcizit z  karavanu 
jezdeckého klubu AGIRA na Holém vrchu. 
Podezřelý také označil hlídce místo, kde se 
nachází schovaný dvoukolák s jednou odci-
zenou propanbutanovou láhví, na  místo 
nálezu věcí pocházejících z trestné činnosti 
byla přivolána hlídka PČR Libčice, která si 
vše převzala k zadokumentování;
n 15. 12. v  nočních hodinách oznámeno 
cestou PČR Libčice, že v ulici Jungmanno-
va na  chodníku bezvládně leží osoba – 
na místě zjištěna zraněná osoba v podnapi-

lém stavu, na místo přivolána RZS, zjištěna 
totožnost osoby, osoba předána do  péče 
osádky vozidla RZS, provedeným šetřením 
nezjištěno cizí zavinění; 
n 17. 12. oznámen nález peněženky v ulici 
Masarykova, kterou oznamovatel donesl 
na MP Roztoky – téhož dne zjištěn majitel, 
jemuž byla předána; majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 17. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen mobilní telefon Xiaomi Redmi – 
uložen na MP Roztoky, následujícího dne 
zjištěn majitel, jemuž byl předán, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n 20. 12. v rámci hlídkové činnosti kontro-
lovány v  prostoru stanoviště kontejnerů 
v ulici Obránců míru dvě osoby, které ta-
haly staré ošacení z  kontejneru – zjištěna 
totožnost, vyzváni k uklizení ošacení zpět 
do kontejneru, vyřešeno na místě domlu-
vou; 
n 21. 12. oznámen nález mobilního telefo-
nu Xiaomi Redmi na  křižovatce ulic Pří-
lepská a  Přemyslovská – uložen na  MP 
Roztoky, zjištěn majitel, jemuž byl předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci; 
n 22. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěna 
ležící osoba v spacím pytli ve venkovní če-
kárně železniční stanice Roztoky. Provede-
nou lustrací v  evidenci cizinecké policie 
bylo zjištěno, že tato osoba cizí státní pří-
slušnosti má zákaz vstupu na území Evrop-
ské unie a  měla by být vyhoštěna, osoba 
zajištěna a  následně předána policistům 
Cizinecké policie ČR;
n 26. 12. v brzkých ranních hodinách ozná-
mena žádost PČR o  asistenci při otevření 
bytu v ulici Masarykova, kde se má nachá-
zet nemohoucí seniorka, která upadla a ne-
může se zvednout z podlahy – hlídka 

plný her, tance dětí a  mládeže. Bylo to 
krásné společné setkání. Velké díky patří 
jak organizátorům, tak Vlaďce Drdové 
za nadílku pro děti a krásnou vánoční vý-
zdobu a  také hotelu Academic, který 
ve  svých prostorách večírek i  ukrajinské 
taneční kurzy uvítal.
n Obrovské díky patří také mnoha dár-
cům, ať už z řad firem nebo běžných lidí, 
kteří přispěli svými penězi a díky kterým 
bylo možné přispět na obědy ukrajinským 
teenagerům, na  lékařské výdaje několika 
lidí, potravinovou pomoc pro lidi v  ob-
zvláště svízelných situacích a  pokrýt část 

výdajů na  kurzy českého jazyka, terénní 
práci a další potřebné kroky. A peníze bu-
dou stále ještě potřeba, na městem založe-
nou sbírku s číslem účtu 6148296319/0800 
je možné peníze stále ještě posílat.
n A  speciální poděkování si zaslouží tým 
městského úřadu – jednak zástupci samo-
správy, kteří do  nečekané a  proměnlivé 
akce šli sami aktivně či ji podporovali, jed-
nak úředníci, kterým netradiční a  měnící 
se situace a  její ladění s nutnými postupy 
a předpisy přinesly opravdu velkou spous-
tu práce, jež neznalým očím zůstává na-
prosto neviditelná.

Potvrdilo se, že v Roztokách stále žijí lidé 
se širokým srdcem. Svou účastí, finanční 
pomocí či vlastním přispěním projevili 
účast s těmi, na které těžce dopadla válečná 
tragédie. Za to se jim dostalo srdečné vděč-
nosti, vznikla nová přátelství a my všichni 
zjistili, jak blízko k  sobě máme. Kéž brzy 
zavládne mír, aby se naši noví sousedé 
mohli opět svobodně rozhodovat, kde 
chtějí být doma. Slava Ukraini! A  sláva 
Roztokám.

  l

Zuzana Šrůmová  
a Martin Svášek

Z deníku Městské policie Roztoky
v	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	1.	12.	2022	do	4.	1.	2023:	
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Začalo to skokovým nárůstem cen energií, 
které dosáhly zcela nevídané, historicky 
bezprecedentní výše. Do toho inflace, jakou 
jsme nezažili 30 let, která značně zreduko-
vala naše úspory a snížila životní standard. 
A vrchol všeho potom válka na Ukrajině – 
v měřítku, o němž jsme si mysleli, že náleží 
už jen do  historie. To, co skutečně začalo 
jako podivná „speciální vojenská operace“, 
se vyvinulo v brutální válečný konflikt, se 
všemi hrůzami, o kterých jsme si mysleli, že 
skončily s  2. světovou válkou. Představa 
Kremlu, že Ukrajina to vzdá bez boje jako 
my v roce 1968, se ukázala jako zcela myl-
ná. S ruskou agresí byla také spojena masiv-
ní migrační vlna, s níž jsme se museli vypo-
řádat. A je třeba říci, že se to nám (a ovšem 
i Polákům, Slovákům a Rumunům) podaři-
lo se ctí. Bohužel, válka zatím nekončí, a jak 
to celé dopadne, je ve hvězdách.

Osobnosti, které změnily svět
V minulém roce nás také předešla „do věč-
ných lovišť“ řada významných osobností 

z politického i kulturního života. Byl by to 
dlouhý článek, tak připomenu jen některé 
z nich.

V září zemřela královna Spojeného krá-
lovství a  britského Commonwealthu Alž-
běta II., nejdéle sloužící britská panovnice 
v historii. Pro některé z nás byla čítanko-
vým synonymem monarchie, když nikoho 
jiného jsme si na britském trůnu nedovedli 
představit. Její život byl příkladem věrné 
služby své vlasti, a to bez ohledu na mnohé 
nepříznivé politické i soukromé okolnosti. 
Je to symbol oběti a dodržení slibu, který 
složila při svém nástupu na trůn.

V samém závěru roku odešel na věčnost 
i emeritní papež Benedikt XVI. Do církev-
ních dějin se zapsal více jako elitní teolog 
(zprvu progresivní, posléze konzervativní) 
a dlouholetý prefekt Kongregace pro nauku 
víry než jako výjimečný papež. Málo se ví, že 
v mladém věku se výrazně podílel na agen-
dě II. vatikánského koncilu (1962–65), který 
měl pro církev naprosto zásadní význam. 
Jeho největším činem v čele církve bylo pa-

radoxně to, že věren své racionální povaze 
univerzitního profesora a zdravé středoev-
ropské skepsi, dokázal věcně zhodnotit své 
(ne)možnosti ovlivňovat spletitý chod va-
tikánské kurie a ze svého papežského trů-
nu dobrovolně odstoupil. To byl skutečně 
revoluční čin, který nikdo z  jeho před-
chůdců za sedm století nedokázal. Posvát-
ný úřad tím polidštil, aniž snížil jeho dů-
stojnost. Myslím, že to ovlivní i  jeho 
následovníky.

Třetí osobností, kterou chci zmínit, je 
v srpnu zemřelý Michail S. Gorbačov, po-
slední sovětský stranický vůdce a  prezi-
dent. Je hlavně jeho zásluhou, že zkostnatě-
lý komunistický režim v  letech 1989–90 
v celé střední Evropě padl. Tím, že připus-
til konání polosvobodných voleb v červnu 
1989 v Polsku, že dal podnět k výměně vý-
chodoněmeckého vůdce Honeckera v  říj-
nu 1989 a dal zcela ruce pryč od revoluční-
ho pohybu v  Československu, spustil 
lavinu, kterou už nešlo zastavit. Přitom 
naši soudruzi v Moskvě marně žádali, aby 
jim dal souhlas s násilným potlačením ob-
čanských nepokojů. Sami k  tomu neměli 
odvahu. Přikázal i  stotisícové sovětské ar-
mádě dislokované v  Československu, aby 
zůstala se svými tanky v kasárnách. Tím se 

Ohlédnutí za rokem 2022
Na	prahu	nového	roku	většinou	bilancujeme	rok	předchozí	a	přemítáme	
nad	tím,	co	nás	čeká	v	novém	roce.	I	když	předěl	letopočtu	je	hranicí	jen	
administrativní,	která	v	žádném	případě	neznamená	i	přelom	doby,	přece	jen	
máme	tendenci	si	oddechnout,	když	můžeme	za	pitomým	rokem	2022	udělat	
tečku	a	snad	doufat	v	lepší	příští...

MP na místo, též hasičský záchranný sbor 
a  osádka RZS. Hasiči provedeno otevření 
vstupních dveří, na  podlaze nalezena při 
vědomí nemohoucí seniorka, do své péče si 
ji převzala osádka RSZ. Po ošetření senior-
ky na místě vyrozuměn i  její syn, který si 
následně svou matku i  byt převzal, neboť 
došlo k poškození zámku vstupních dveří;
n 27. 12. oznámena krádež věcí z pozemku 
domu v ulici Pod Řivnáčem – na místě zjiš-
těno, že pachatel odcizil elektrokoloběžku 
a  láhve s  alkoholem, na  místo též hlídka 
PČR Libčice, která si na místě událost pře-
vzala k  zadokumentování trestného činu 
krádeže;
n 27. 12. oznámeno odcizení vozidla tov. 
zn. Ford Mondeo z pozemku domu v ulici 
Levohradecká – hlídka na místo, provede-
no místní pátrání po  odcizeném vozidle 
s negativním výsledkem, událost převzala 
PČR Libčice k zadokumentování trestného 
činu neoprávněného užívání cizí věci;
n  28. 12. oznámeno poškozené vozidlo tov. 
zn. Renault v ulici U Hřiště – na místě zjiš-
těno, že nezjištěný pachatel poškrábal páté 
zadní dveře vozidla, na místě pořízena foto-
dokumentace a  provedeno šetření, kvalifi-
kováno jako podezření z  přestupku proti 
majetku;

n  29. 12. ve večerních hodinách oznámeno 
agresivní chování jednoho z  nájemníků 
na chodbě bytového domu v ulici Masary-
kova. Na  místě zajištěna podezřelá osoba 
v silně podnapilém stavu, která se chovala 
agresivně vůči hlídce a  snažila se ji napa-
dat, nereagovala na  výzvy, aby zanechala 
svého protiprávního jednání. Bylo proto 
použito donucovacích prostředků, poté 
byla vyvedena před dům, zjištěna její to-
tožnost. Na místo přivolána RZS a hlídka 
PČR Libčice, provedena dechová zkouška 
s  pozitivním výsledkem, osoba převezena 
za asistence hlídky MP Roztoky na protial-
koholické oddělení v Nemocnici na Bulov-
ce, kvalifikováno a šetřeno jako podezření 
z  přestupku proti občanskému soužití 
a  přestupku proti veřejnému pořádku, 
oznámeno k  projednání Komisi pro pro-
jednávání přestupků při MÚ Roztoky;
n 3. 1. 2023 ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen Evropský průkaz zdravotního 
pojištění VZP, který byl uložen na  MP 
Roztoky, zjištěn a  vyrozuměn majitel, je-
muž byl předán, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 4. 1. 2023 v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těno v jízdním pruhu ulice Nádražní stojící 
opuštěné vozidlo. Hlídka zjistila, že vozi-

dlo není zajištěno proti samovolnému po-
hybu, na místo přivoláni pracovníci Tech-
nických služeb Roztoky, kteří odtlačili 
vozidlo stranou. Zajištěno proti dalšímu 
samovolnému pohybu, zadokumentováno, 
přestupek v dopravě vyřešen následně ulo-
žením blokové pokuty.

MP děkuje nálezcům, kteří v tomto ob-
dobí vložili do  schránky důvěry několik 
nalezených průkazek PID a platebních ka-
ret. Všechny byly vráceny vydavatelům 
těchto dokladů.

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

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).  
Děkujeme předem za spolupráci.    
Pozn.: redakčně kráceno  l

Petr Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky
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starý režim zhroutil jako domeček z karet. 
Můžeme vést učené debaty o skutečných či 
fiktivních motivech jeho činů, ale ať už 
byly jakékoli, vrátil nám de facto svobodu. 
Na to bychom neměli zapomenout.

Na konci roku pak zemřel i brazilský fot-
balový král Pelé, snad nejlepší fotbalista 
minulého století. My, co jsme ho zažili ještě 
během jeho hráčské kariéry, nemůžeme za-
pomenout na  jeho skvělou míčovou tech-
niku a přehled na hřišti. Nebyl ani tak hráč, 
jako spíše tanečník s  míčem. A  na  rozdíl 
od dnešních hvězd zůstal člověkem, byť byl 
ve  své zemi uctíván jako bůh. To ostatně 
platí o  všech čtyřech osobnostech, které 
jsem považoval za dobré připomenout.

sTRUČNá	ReKaPITULace	UDáLOsTí	
ROKU	2022	v	ROZTOKácH

Není toho málo, čeho jsme byli v minulém 
roce v  našem městě účastníky a  svědky. 
Pojďme si něco z toho připomenout.

Roztocká kultura 
a společenský život
n V  únoru jsme mohli opět zažít – již 
po pětadvacáté, krásný roztocký masopust, 
byť v poněkud menším měřítku než v před-
covidovém období.
n V březnu oslavili roztočtí tomíci odlože-
né 50. výročí založení oddílu TOM Rozto-
ky (v roce 1970) sešlostí se zpěvy a vzpo-
mínkami v hotelu Academic.
n 22. dubna byla za  přítomnosti význam-
ných hostů slavnostně otevřena dlouho 
připravovaná, nová a  interaktivní archeo-
logická expozice Středočeského muzea – 
Archevita.
n Mohli jsme si i připomenout, že již 10 let 
působí v  našem městě inovační centrum 
Eaton, sídlící v  Žalově, které se nezdráhá 
finančně podporovat i některé veřejně uži-
tečné projekty.
n V květnu byl v Roztokách oficiálně zří-
zen samostatný sbor Českobratrské církve 
evangelické, v  čele s  farářkou Annou Po-
kornou (uvedena do  funkce 19. června). 
Sbor působí v Haurowitzově vile č. p. 125 
v Tichém údolí.
n V červnu se uskutečnil také kvůli covidu 
dvakrát odložený slavnostní koncert Ko-
morního smíšeného pěveckého sboru 
ROSA, a  to u  příležitosti 50. výročí jeho 
založení.
n 15. výročí svého úspěšného působení 
vzpomněl koncertem i soubor Marika Sin-
gers, pod stálým uměleckým vedením Ma-
riky Divišové.
n První školní rok úspěšně zakončila nová 
(soukromá) základní škola Sedmihlásek.

n Počátek letního období zpestřil roztocký 
kulturní život festival Léto na (roztockém) 
zámku.
n Prostřednictví Odrazu a výstavy fotogra-
fií jsme si připomněli i neblahé 20. výročí 
od zničující povodně v srpnu 2002, zřejmě 
nejhorší za  posledních pět, možná i  více 
století.
n V září jsme se mohli za krásného počasí 
potěšit na  Slavnostech pravého a  levého 
břehu, které pořádá naše město v součin-
nosti s pravobřežními Klecany a s podpo-
rou sousedních čtyř obcí a Středočeského 
kraje.
n Velkým zážitkem byl i koncert Filharmo-
nického komorního orchestru se sólistou, 
klavirním virtuosem Ivo Kahánkem v roz-
tockém zámku.
n  V září bylo otevřeno k plnému provozu 
velmi pěkně rekonstruované roztocké ná-
draží, organicky spojující historické objek-
ty z počátku 20. století s novými moderní-
mi nástupišti.
n 23. a  24. září též proběhly, za  nadprů-
měrné účasti voličů, volby do  zastupitel-
stva města, v nichž opět zvítězila TOP 09 
a  nezávislí kandidáti. Zastupitelstvo se 
z  jedné třetiny obměnilo a  uspělo i  nové 
volební sdružení Roztoky sobě. Po volbách 
následovalo nebývale dlouhé a  intenzivní 
vyjednávání o  vládnoucí koalici, nejdelší 
od roku 1990, zakončené ustavujícím zase-
dáním v polovině října.
n Na říjnový svátek sv. Havla se uskutečni-
lo s velkou parádou obnovené žalovské po-
svícení na Levém Hradci, které připravily 
žalovské „čarodějnice“.

Válka za našimi humny
Již v  březnu jsme byli náhle a  nečekaně 
konfrontováni s  důsledky ruské vojenské 
agrese na Ukrajinu. Tak jako celá Česká re-
publika i  Roztoky se staly cílem stovek 
uprchlíků, kteří zde hledali přechodné úto-
čiště. Naše město se stalo novým domovem 
pro více než 300 z nich.

Solidarita a obětavost spoluobčanů byla 
neuvěřitelná. Nikdo z  uprchlíků nezůstal 
bez kvalitního ubytování, často i  přímo 
v roztockých a žalovských rodinách. I ško-
la se musela vypořádat s několika desítka-
mi nových ukrajinských žáčků. Pružně 
vznikly nejrůznější podpůrné aktivity, 
od  jazykových kurzů po  humanitární 
sklad, naplněný ošacením i  dalšími před-
měty denní potřeby. Všechno probíhalo za 
aktivní pomoci radnice, místních církví 
a spolků, zejména Roztoče.  Došlo v Rozto-
kách i  k  jednomu výjimečnému jevu. 
V hotelu Academic, který v poslední době 
slouží především jako ubytovna pro rusky 
mluvící studenty, byla ubytována i  část 

mladých Ukrajinců – a k žádnému konflik-
tu nedošlo. Škoda že tento příklad dobré 
praxe nemá ohlas i na zubožené Ukrajině.

Tragický požár
1. června došlo k  nebývalé tragédii, když 
vyhořelo pobytové zařízení pro seniory, 
bývalý hotel Alexandra v Nádražní ulici – 
Domov Alzheimer. Přes nesmírnou oběta-
vost, řekl bych až hrdinství záchranných 
složek (včetně dobrovolných), požár ne-
přežily dvě imobilní osoby. V současnosti 
je objekt již téměř obnoven a doufejme, že 
s  lepším zabezpečením pro tyto nenadálé 
situace.

Ti, co náš předešli ...
V uplynulém roce nás předešlo na věčnost 
několik známých místních osobností.

V  dubnu zemřel František Tomiška, 
v mládí velký sportovec, propagátor lehké 
atletiky, posléze trenér, organizátor a funk-
cionář TJ Sokol Roztoky. Bylo hlavně jeho 
zásluhou, že v sousedství sokolovny vznik-
la již v  šedesátých letech minulého století 
velmi kvalitní atletická dráha, která slouži-
la 40 let.

V  polovině srpna jsme se na  Levém 
Hradci rozloučili s JUDr. Marií Markovou, 
dlouholetou soudkyní městského soudu 
v Praze a počátkem 90. let jednou z vůd-
čích osobností roztockého Občanského 
fóra.

V říjnu nás opustil Václav Kapitán, roz-
tocký patriot, fotbalista tělem i duší, funk-
cionář SK Roztoky.

1. listopadu náhle zemřela v Bernu vel-
vyslankyně ČR ve  Švýcarské konfederaci, 
dlouholetá kariérní diplomatka, a  ovšem 
naše milá spoluobčanka, Kateřina Fialko-
vá.

V závěru roku pak dovršil triumvirát ze-
mřelých roztockých sportovců Ing.  Jaro-
mír Prokeš, bývalý atlet, rozhodčí a staros-
ta TJ Sokol Roztoky.

Za  vhodné považuji zmínit též úmrtí 
dlouholetého místního praktického lékaře, 
internisty prof.  MUDr.  Václava Kordače, 
který skonal po delší nemoci 28. prosince.

A něco veselejšího na závěr
V  průběhu roku 2022 (k  15. prosinci) se 
naše město rozrostlo o 79 miminek, věřme, 
že budoucích hrdých roztockých občanů.
  l

Stanislav Boloňský
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Dnes je 1. leden státním svátkem, ale tehdy 
jásal v Čechách málokdo. Spíš jsme vznik 
České republiky vzali na vědomí jako po-
znanou nutnost, asi jako rozvod nefunkč-
ního manželství. Rozpad státu proběhl ne-
ústavně, v rozporu se zákonem o referendu, 
který v  roce 1991 schválily obě komory 
Federálního shromáždění. Horší ale byly 
přízemní pohnutky tohoto státního rozvo-

du. Zvítězil sebestředný nacionalismus, 
zcela popírající Masarykovu ideu politic-
kého československého národa. Jeden poli-
tický národ totiž mohou tvořit i  národy 
etnicky svébytné a  jazykově odlišné. Je to 
vlastně i  myšlenka B. Bolzana, pro něhož 
skutečné vlastenectví bylo patriotismem 
zemským, nikoli jazykovým. Příkladem 
budiž Švýcarsko, kde se hovoří (a  jedná) 
čtyřmi rovnoprávnými jazyky. Toto všech-
no iniciátoři rozpadu Československa ne-
pochopili. Možná ani nechtěli pochopit, 
položíme-li si Cicerovu otázku „cui bono?“

Geopolitika v. obyčejný život
Z geopolitického hlediska šlo o jednoznač-
nou, strategickou chybu, když se nevelké, 
ale mezinárodně respektované Českoslo-
vensko rozpadlo na  dva menší státečky. 
Díky tomu dnes sdílíme (aktuálně střeže-
nou) hranici s přátelským, i když politicky 
nestabilním státem, který jako by se nemohl 
úplně rozhodnout, kam má vlastně patřit.

Z pohledu obyčejných lidí obou národů 
to však bylo v dané chvíli rozumné řešení, 

které se potvrdilo po vstupu obou nástup-
nických států do  Evropské unie a  NATO. 
Evropa také ocenila způsob, jakým jsme se 
dokázali víceméně bezkonfliktně rozejít. 
Ve srovnání s krvavou občanskou válkou, 
která doprovázela rozpad Jugoslávie, to 
bylo naprosto výjimečné. Objektivně 
k tomu přispěl i fakt, že rozdělení neprová-
zel zásadní územní spor (kromě pár hekta-
rů U  Sabotů a  na  Kasárnách). Určitě to 
nebylo jen vysmívanou českou bohorov-
ností, ale i našimi historickými zkušenost-
mi. Na to bychom měli být oprávněně hrdí, 
protože jsme dokázali něco, co bylo a je pro 
jiné národy nepředstavitelné. Je to asi ne-
významnější příspěvek Čechů a  Slováků 
ke  způsobu řešení vnitřních konfliktů 
v  nejnovějších dějinách Evropy. Navíc si 
troufám tvrdit, že vztahy Čechů a Slováků 
jsou dnes mnohem lepší, než byly ve spo-
lečném státě.

Státy vznikají a  rozpadají se zpravidla 
pod tlakem vnějších okolností, zejména 
válek. Je proto otázka, jak budou hodnotit 
kolaps Československa – srdce Evropy, 
naši potomci, řekněme za sto let. 

 l

Stanislav Boloňský

Pohříchu to ale není jediný konflikt ve svě-
tě a jediná nespravedlnost a křivda. Na ten-
to neblahý stav každoročně upozorňuje 
i  společnost Amnesty International, která 
ke dni lidských práv (10. prosince) každo-
ročně organizuje Maraton psaní dopisů 
na podporu nespravedlivě stíhaných a věz-
něných.

Díky iniciativě a  péči Mady Nikodýmové 
se do  této kampaně každoročně zapojuje 
i  roztocká římskokatolická farnost. Letos 
jsme na (mírně temperované) faře 11. pro-
since napsali (vlastní rukou) 71 dopisů, 
adresovaných představitelům diktátor-
ských režimů se žádostí o propuštění kon-
krétních vězněných osob. Možná si pomy-

slíte, že to je snaha naivní, a  jen kapka 
naděje v  moři nenávisti. Také jsem k  vý-
zvám despotům trochu skeptický, ale nej-
horší je neudělat nic a jen nespravedlnosti 
přihlížet.

Letos jsme psali na Kubu, 
do Ruska a Hongkongu
Z každoroční širší nabídky jsme si letos vy-
brali tři politické vězně: výtvarnici Alexan-
dru Skočilenko z Ruska, která protestovala 
proti vraždění civilistů v ukrajinském Ma-
riupolu, bojovníka za svobodu projevu Lu-
ise Manuela Otera Alcántaru z  Kuby 
a  mladou právničku Chow Hang-tung 
z Hongkongu, zatčenou za účast na pokoj-
né demonstraci u příležitosti výročí masak-
ru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. 

Trochu boj s větrnými 
mlýny, ale funguje to ...
Můžeme být na pochybách, zda jde o sku-
tečně efektivní způsob nátlaku na předsta-
vitele nedemokratických režimů, fakt je ale 

Infarkt „srdce Evropy“

Nenávistí trpí nejen na Ukrajině

Před	30	lety	jsme	se	1.	ledna	probudili	nejen	do	nového	
roku,	ale	i	do	nového	státu,	když	posledním	prosincem	
zanikla	společná	federace	Čechů	a	slováků.

Naše	pozornost	je	nyní	pochopitelně	zaměřena	zejména	na	Ukrajinu,	která	již	
téměř	rok	statečně	odolává	ruské	agresi.
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Tímto maratonem jsme chtěli pomoci 
třem konkrétním lidem, kteří jsou vězněni 
či pronásledováni protiprávně v  různých 
zemích celého světa (Írán, Bangladéš, Rus-
ko). Naše pomoc spočívala v tom, že každý 
účastník napsal dopis a následně jsme ho 
poslali do vybrané země. Do jedné země se 
pošle zhruba půl milionu dopisů od  lidí 

z celého světa. Tolik dopisů upoutá pozor-
nost ostatních zemí, které se mohou zasa-
dit o snížení restrikcí nebo i o propuštění 
vězně. 

Doufáme, že jsme pomohli, jak nejvíce 
to šlo, lidem, kteří to potřebují. 

 l

Karolína Rozkydalová (7. C)

ten, že to funguje! Řada nespravedlivě věz-
něných, na jejichž podporu jsme v uplynu-
lých letech psali dopisy, byla skutečně ná-
sledně propuštěna, nebo jim byl trest 
zmírněn. Např. 18 tureckých studentů a je-
den pedagog technické univerzity byli 
zproštěni viny za účast v protestním pocho-
du, za  což jim hrozil trest tří let vězení. 
Na jejich podporu bylo posláno 445 000 do-
pisů z celého světa!

Nebo guatemalský učitel, ochránce pří-
rody a bojovník za lidská práva, příslušník 
mayského kmene, odsouzený na  7 let 

za  protesty proti stavbě vodní elektrárny 
na indiánské „posvátné“ řece. Patnáctiletý 
mladík byl v jižním Súdánu na základě fa-
lešného obvinění nezákonně odsouzen 
k  trestu smrti. Díky 765  000 dopisů byl 
rozsudek zrušen a věcí se bude soud znovu 
zabývat. Snížen byl ze 16 na  9 let vězení 
trest dvěma íránským ženám za  veřejné 
odmítnutí zahalování hlavy na veřejnosti. 
Dopisy pomohly i v případě nespravedlivě 
stíhaných z Kuby, Salvadoru, Jamajky, My-
anmaru, Egypta, Kyrgyzstánu, Burundi, 
Saúdské Arábie. 

Do hlav diktátorů nevidíme, třeba si řek-
nou, že jim nějaký „bezvýznamný“ občan 
nestojí za  zbytečné problémy, když jim 
pošta doručí několik beden s tisíci dopisů 
z celého světa.

Bylo by krásné, kdyby se příští prosinec 
do této akce připojily i dvě další roztocké 
farnosti.

Lež a nenávist nesmí zvítězit! 
 l

Stanislav Boloňský

Maraton psaní dopisů 
Naše	třída	(7.	c)	se	9.	12.	2022	zúčastnila	projektu	amnesty	
International	Maraton	psaní	dopisů.	spolu	s	námi	se	také	
zapojila	spousta	žáků	a	učitelů	naší	základní	školy.	

Čaj s
pro rodinné pečující
a jejich přátele

Říká se, že sdílená starost je poloviční starost. Dovolte mi proto pozvat vás všechny ečující a vaše 
přátele (bez kterých to nejde) na setkání u čaje kde, se můžeme navzájem podporovat a předávat 

osobní zkušenosti a rady.

Můj neskutečný obdiv patří právě vám, rodinným pečujícím, kteří s vypětím všech sil denně 
zápasíte o to, abyste se co nejlépe postarali o vaši milovanou osobu. O osobu, která se kvůli 
zdravotnímu a psychickému stavu mění před vašima očima. 

Ale kdo se stará o Vás? Kdo Vám naposledy uvařil čaj? Kdy jste měli chvilku jen pro sebe?  

radostí vám uvařím čaj i kávu ve středu Klubu seniorů 
li, jak se již lidově v Roztokách zavedlo ve „Spacáku“) Havlíčkova 713, Roztoky

VSTUP VOLNÝ.
také sobní i on poradně Včera na stejné adrese.

Poradna Včera – poradna pro seniory a pečující. Prosím objednejte

Krátce o mě Jmenuji se Jana Kotrlová, sokou školu obor andragogika a sociální 
práci. Od ukončení školy se víc než pomáhající profesi. Dříve se věnovala 
podpoře profesionálních pečujících (pečovatelky, asistenti). V posledních letech se však věnuj
podpoře rodinných pečujících, kteří se starají o člověka s nějakým typem demence či 
Alzheimerovou nemocí nebo pečují o seniora.

na tel. č. 606 893 292 

ROZTOKY

MAŠKARNÍ 

PLES
Sobota 11. 2. 2023 od 19.00 hodin

Kongresový sál hotelu Academic,

Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 200 Kč

Rezervace vstupenek Vlaďka Drdová 
  

Vás srdečně zve na tradiční

Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně

K tanci hrají a zpívají: Duo Lhotákovi 
             Vlaďka a Jaroslav Drdovi

hosté: Taneční skupina ZUŠ Roztoky           

           

téma: Cesta kolem světa
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PROGRaM	aKTIvIT:

pondělí: 
n 9.00–10.00 Tanec pro radost 
(taneční sál ZUŠ) 
Lenka Švecová 606 651 816
n 14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713
Marcela Tříšková 732 667 890
n 14.00–15.00 Procházky po  Roztokách 
s holemi Nordic Walking 
(sraz Klub seniorů), 
Blanka Humplová 776 845 466

úterý: 
n dopoledne Angličtina pro seniory 
(začátečníci, pokročilí)
(Klub seniorů), 
Adéla Kořínková 721 722 024          
n 13.30–15.00 Pétanque
(hřiště u  DPS, únětický pivovar – vnitřní 
tréninkové hřiště)
Petr Fuksa 602 261 925

n 15.00 Měření tlaku, cukru v krvi, 
saturace kyslíku 
(1. úterý v měsíci) 
(Klub seniorů) 
Petra Zajícová 736 766 445         
n 16.00–16.45 Cvičení mozku a paměti
(Klub seniorů) 
Milada Slavatová 604 249 196

středa: 
n dopoledne Cvičení kardiaků 
(taneční sál ZUŠ) 
Blanka Humplová, Naďa Vanková, 
Lenka Švecová,
info a přihlášky: 
Blanka Humplová 776 845 466
 
čtvrtek:   
n 9.30–12.00 Klub pletení, 
háčkování
(Klub seniorů)
Andrea Pištěková 605 252 328               

n 14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713 
Marcela Tříšková 732 667 890                   
 
pátek:     
n 15.00–18.00  Rukodělné dílny    
(Klub seniorů) (1x do měsíce)
Markéta Hrůzová 723 800 922, 
Vlaďka Drdová 606 893 292 
              
sobota: 
n 8.00–11.00 Klub paličkování  
(Klub seniorů)
Pavla Sládečková 731 150 785            

Připravujeme i oblíbené zájezdy a diva-
dla (první se uskuteční únor–březen)
Divadla: Vlaďka Drdová 606 893 292
Zájezdy: Jaroslava Pařízková 732 217 507

Zájemci o aktivity, které si vyberete, in-
formujte se u  našich lektorek a  lektora 
na přesné časy, termíny a podmínky setká-
vání.

Členské známky na  rok 2023 můžete 
hradit v Klubu seniorů 
Marcela Tříšková 732 667 890.

Členská schůze SPCCH, ZO Roztoky se 
bude konat v úterý 14. 3. 2023 od 16 hodin 
v sále hotelu Academic.

  l

Za výbor SPCCH Roztoky

Vladimíra Drdová
předsedkyně

Tento projekt je výjimečný v tom, že zapo-
jit se může každý žák, žákyně (8. a 9. tří- 
dy), který chce na  sobě pracovat. Každý 
účastník si sám zvolí aktivity ve 3 oblas-
tech: 1. Dovednost (zdokonalení se v růz-
ných činnostech či talentu), 2. Pohyb 
(zlepšení fyzické kondice a  motivace 
ke zdravému životnímu stylu), 3. Dobro-
volnictví (rozšíření zájmu o  pomoc dru-

hým, posílení odpovědnosti a  charak-
teru). Těmto aktivitám se věnuje 
dlouhodobě a pravidelně 1x týdně. Na zá-
věr se koná společná expedice v přírodě, 
kde je čeká překonávání sebe samotných, 
řešení problémů, komunikace a  práce 
v týmu.

Začátkem prosince se dvě žákyně Kateři-
na Benešová a Marie Kubíčková přihlásily 

jako dobrovolnice pomoci seniorům. Naše 
organizace SPCCH (Svaz postižených civi-
lizačními chorobami) tuto jejich nabídku 
s  nadšením přijala. Děvčata nám hned 
na  začátku velmi pomohla v  předvánoč-
ním shonu při obálkování a  roznosu vá-
nočních přání našim členům, kterých je 
cca 300. Bylo to právě v  době, kdy byly 

SPCCH – pravidelné aktivity 2023

SPCCH, DOFE a dobrovolnictví
Naše	základní	škola	je	zapojena	do	prestižního	programu	
Dofe	(Mezinárodní	cena	vévody	z	edinburghu)	a	dokazuje	
tím,	že	stále	hledá	nové	cesty,	jak	nabídnout	svým	žákům	
i	možnost	individuálního	osobnostního	růstu,	nad	rámec	
povinností	školy	i	vzdělávacího	plánu.	

Vernisáž výstavy Klubu paličkování
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První z  nich bylo Rozsvícení vánočního 
stromu v Žalově. Setkání, jež zahájily svým 
zpěvem děti z  mateřské školy Přemyslov-
ská, které společně s paní ředitelkou a uči-
telkami připravily několik koled a  také 
vymyslely jméno pro žalovský strom. Po-
jmenovaly jej Žalováček a destičku se jmé-
nem na něj pověsily. Ve zpívání je pak vy-
střídali zpěváci Viktor Sodoma, Jiří Klapka 
a Eva Sodomová. Rozezněly se vánoční ko-
ledy a nesměly scházet ani oblíbené písnič-
ky ze zpěvníčku pana Klapky „Z  roztoc-

kých luhů a  hájků“, které mají vždy velký 
úspěch.

Přesně v 17 hodin byl rozsvícen vánoční 
stromeček, který zazářil do okolí a který je 
letos obzvláště krásný. A s rozsvícením za-
zvonil zvonek a  pohádka o  narození Je-
žíška mohla začít. Děti se seběhly co nejblí-
že k  Liduščinu divadlu, aby se zájmem 
sledovaly příběh o svaté rodině. Po pohád-
ce se objevil tak toužebně očekávaný Mi-
kuláš, anděl a ne zcela oblíbený čert. Miku-
láš nadělil všem dárky a  čert byl tak 

roztomilý, že se s  ním děti skamarádily. 
Stánky svítily do  tmy a  linula se z  nich 
vůně svařeného vína, punče a také klobás, 
trdelníku a jiných pochoutek.

Druhé setkání bylo již tradičně na Štědrý 
den, kdy se scházejí (nejen) sousedé na ma-
lém plácku u pole pod vodárnou, aby si spo-
lečně zazpívali ty nejhezčí vánoční koledy. 
Hospodyňky odhodí zástěry, jedna přinese 
cukroví, druhá zase nějaké to pití, a hodinka 
při zpěvu a povídání uběhne jako voda. Le-
tos vnesla do našeho zpívání čerstvý vzduch 
Zuzka Sýkorová, která ve  své lesní školce 
zpívá a hraje na kytaru s dětmi a tentokráte 
naučila nové koledy i nás a plně nahradila 
naši zatoulanou členku.  A  tak se zpívalo, 
pilo a ochutnávalo cukroví, všude okolo va-
nula atmosféra Vánoc a  všichni jsme 
na chvíli zapomněli na shon předvánočních 
dnů. Úsměv na tváři, nějaké to objetí a přání 
hezkých svátků dokazuje, že mezi dobrými 
lidmi je dobře. A tak to má být.   l

chodníky jedno kluziště a sníh padal a pa-
dal. Dříve přání roznášely naše 70+ členky. 
Děvčata nám pomohla v  pravý okamžik. 
Při této „akci“ poznala téměř celé Roztoky. 
Ulice a  uličky našeho města, kam do  té 
doby ještě nezavítala. 

Těsně před Vánoci jsme se společně sešli 
v našem Klubu seniorů – ve Spacáku, aby 
se děvčata více seznámila s našimi členka-
mi, při vánočních dílnách. Vyráběly jsme 
pečené čaje jako vánoční dárky. Bylo to pro 
všechny velmi příjemně strávené adventní 

odpoledne s propojením generací. Povída-
lo se vesele o životě. O mládí i o stáří a Kat-
ka s  Maruškou hned získaly srdce našich 
dam a  dostaly pozvání k  návštěvám, při 
kterých budou mít i  další příležitosti po-
moci třeba formou malého nákupu, pomo-
ci při úklidu atd. Pro mnohé je však i  jen 
věnovaný čas a pozornost velikou duševní 
vzpruhou a  elixírem, který dokáže vrátit 
chuť do  života. Za  to dívkám patří velký 
dík. Vážíme si toho a jsme rádi, že takovýto 
projekt funguje i v Roztokách, děvčata nás 
dokázala přesvědčit, že mladá generace má 
zájem o život těch dříve narozených a chce 
pomáhat, aby bylo všem našim seniorům 
radostněji.  l

Setkávání
vánoční	svátky,	silvestr,	Nový	rok,	to	vše	máme	za	sebou	a	opět	vše	prošlo	
kolem	nás	tak	rychle,	že	si	někdy	říkáme,	že	to,	co	je	pěkné,	ubíhá	rychleji.	
vítejme	tedy	v	novém	roce	a	přejme	si,	aby	byl	lepší,	přívětivější,	bez	válek,	
zdražování	a	plný	dobrých	lidských	vztahů,	které	jsou	pro	nás	stále	více	
důležité.	ale	vraťme	se	ještě	malinko	zpátky	a	připomeňme	si	dvě	prosincová	
setkání,	provoněná	vánočními	svátky.	

Vladimíra Drdová
zastupitelka		
a	předsedkyně	sPccH

Eva Sodomová
radní
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Zemřel Ing. Jaromír Prokeš
Za	celý	sokol	Roztoky	chceme	na	strán-
kách	Odrazu	vzpomenout	Jaromíra	
Prokeše,	který	nás	ve	svých	71	letech	
tak	náhle	opustil.	Na	našeho	bývalého	
starostu	TJ	a	předsedu	oddílu	atletiky	
vzpomíná	také	středočeská	atletika,	
které	se	věnoval	coby	dlouholetý	at-
letický	rozhodčí	a	obětavý	funkcionář.	
stovky	našich	atletů	si	na	něj	vzpome-
nou	při	nejbližších	závodech,	kdy	jeho	
místo	bude,	již	navždy,	prázdné.	

Čest	jeho	památce!		 l

Za	výbor	TJ	sokol	Roztoky	

Mgr. Petr Šturm,	starosta	TJ

Mgr. Martin Matas,	oddíl	atletiky

Za Václavem Kordačem
Zkraje	roku	přišla	smutná	zpráva.		
ve	věku	86	let	zemřel	28.	prosince	
2022	dlouholetý	roztocký	lékař,	praktik,	
předtím	přednosta	pražské	lékařské	
kliniky,	odborník	na	vnitřní	lékařství,	
prof.	MUDr.	václav	Kordač,	Drsc.	

václav	Kordač,	soused	z	Prahy	6,	
příbuzný	někdejšího	pražského	
arcibiskupa	Františka	Kordače,	byl	
(nejen)	svou	praxí	s	naší	obcí	spjat	
mnoho	desetiletí.

vzpomeňme	na	něj	prosím	v	dobrém.	

l

Tomáš Novotný

Ráda bych vám popřála, aby rok, který 
máme před sebou, byl o  něco příznivější. 
Aby nás nepostihlo tolik ran jako loni. Ale 
abych pravdu řekla, nemohu zaručit, že se 
tohle přání vyplní.

Těžko se ubráníme tomu, že se tu a tam 
v životě přihodí něco hrozného. Život má 
kromě světlých stránek i ty temné – a ně-
kdy se to tak sejde, že se ty temné nakupí 
a na jednoho je toho pak opravdu moc.

Jako věřící člověk si nedělám o světě moc 
velké iluze – vždyť i  sám Bůh, když se 

do světa narodil, skončil nakonec dost ne-
slavně. Jako zločinec na  popravišti. Ale 
jako věřící člověk si v sobě také nesu pří-
běh o tom, že po všem tom utrpení nako-
nec přišlo něco dobrého. Vzkříšení. Obraz, 
který se snaží předat důležitou zprávu: 
„Navzdory okolnostem, navzdory tomu, 
jak hluboko můžeme klesnout, pořád nás 
může něco dobrého překvapit.“

Myslím, že by byla škoda, kdyby se 
na tenhle obraz prášilo s tím, že se týká jen 
něčeho, co nás čeká po  smrti. Naopak – 

tenhle obraz je hrozně důležitý pro život. 
Pro to, s  jakým nastavením se každé ráno 
probudíme.

A tak vám raději přeji, abyste se vy sami 
k novému roku postavili o něco příznivěji. 
Abyste se postavili k  budoucnosti jako 
k něčemu, co vás může mile překvapit.

 Nakonec ať už bude tento rok jakýkoli, 
ať už budou okolnosti jakékoli, nejdůleži-
tější je právě váš postoj. Tak přeji, ať je na-
dějný!

l

Anna Pokorná
farářka	Čce

Děkujeme všem, kdo jste přišli do Husova 
sboru s  materiálním i  finančním darem 
pro postižené rusko-ukrajinskou válkou, 
kdo jste se přišli s námi v rámci ekumenic-
kých setkání pomodlit za klid a mír nejen 
v Evropě, nebo s námi rozjímali během Ve-
likonoční křížové cesty. Děkujeme všem 
za  Fairtrade potraviny a  jejich sdílení při 
komunitní snídani. Děkujeme za zhlédnutí 
výstav v  naší sborové galerii, děkujeme 
za teplé deky, které jsme obdrželi k promí-

tání filmu v rámci letního kina na sborové 
zahradě a které jsme využili i pro přespává-
ní dětí a mládeže v klubovně sboru. Děku-
jeme vám, děti i dospělí, za účast na pravi-
delných týdenních i měsíčních schůzkách, 
ať už v rámci „mládeže“, nebo na bohosluž-
bách. Děkujeme vám, hudebníci, kteří jste 
přišli potěšit účastníky našich kavárniček 
pro seniory, i vám, kdo tyto akce organizu-
jete. Děkujeme vám, kdo jste v nás vložili 
svou důvěru a požádali nás o účast při výji-

mečných životních událostech. Děkujeme 
vám, naši podporovatelé, za finanční dary, 
které nám pomohly zajistit běžný chod 
sboru, jeho zvelebování i přípravu duchov-
ních a kulturních akcí. Děkujeme vám, kdo 
jste si přišli zazpívat v adventním čase nebo 
zapsat na  lístek své tajné vánoční přání. 
Díky vám všem jsme měli v Husově sboru 
život o trochu veselejší, barevnější, bohatší 
a požehnanější. 

Na celý rok 2023 vyprošujeme z Husova 
sboru Boží požehnání pro všechny z Roz-
tok a  okolí, naději, zdraví a  pokoj lidem 
dobré vůle.

  l

Za Husův sbor 
Kristýna Ptáčková, Jarmila Kučerová,  

Tomáš Rozkydal

Novoroční přání

Upřímné poděkování z Husova sboru

Loňský	byl	v	mnoha	ohledech	těžký.	Naplno	propukla	
válka	na	Ukrajině,	začalo	velké	zdražování,	inflace	ztenčila	
naše	úspory	(pokud	tedy	ještě	nějaké	zbyly…).	a	jistě	
byste	dovedli	doplnit	další	a	další	nepříznivé	okolnosti	–	
na	obecné	i	osobní	rovině.

Rok	2022	byl	v	mnoha	oblastech	problematický	a	obtížný,	
a	to	i	v	těch,	které	budou	ovlivňovat	roky	budoucí.	Rádi	
bychom	však	tímto	svým	poděkováním	připomněli	i	některé	
z	pozitivních	momentů,	které	naopak	rok	2022	udělaly	
výjimečný.	

Jaromír Prokeš při Svatováclavském přespoláčku  
(zleva rozhodčí K. Ryšán, J. Prokeš, ředitel závodu M. Matas)
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Maminka, která nás letos „vybavila“ hned 
třemi dítky-tomíky  zpívajícími v roli krá-
lů, totiž Ivana Vranková, se ptala, jak to 
bylo s Okoří za socialismu. 

Víte, že většinou docela dobře? Pochod 
vymysleli před 55 roky pánové Stanislav 
Boloňský a Bořek Mikulecký, tehdy v uvol-
něné atmosféře pražského jara. Mnoho let 
jsme, mladí tomíci, tiskli v klubovně  upo-
mínky na  speciální linorytové tiskárničce 
vyrobené prvním šéfem našeho oddílu 
Mirkem Košťálem. Udělal ji ze staré ždí-
mačky a tři králové tam původně ani neby-
li, jen silueta Okoře. 

Koledování a motiv tří králů, to ale pro-
cházelo i  za  bolševika. Občas bylo třeba 
napsat nějaký canc do Roztockých novin či 
na Městský národní výbor, že pochod udr-

žuje tradice našeho lidu a zpěvem sílí bu-
dovatelský duch občanstva, natož pocho-
dováním. Jednou či dvakrát se mi za dlouhé 
léta pořadatelství pochodu stalo, že v  xe-
roxárně (byly asi tři po  celé Praze) mi 
v  osmdesátých letech odmítli pozvánky 
natisknout s tím, že jde o náboženský po-
chod. Báli se, hlavně kolem Palachova týd-
ne, kdy starý a zvolna končící režim doká-
zal přece jen tu a tam ještě  kousnout. 

Upomínky na  pochod, tuším, že i  po-
zvánky, nám ale řadu let nechával ve vojen-
ské tiskárně tisknout roztocký šéf komuni-
stické strany pan K. Ten s  tím problém 
neměl. Říkal nám tomisté a  svého času 
nám i fandil. To jsou paradoxy, co?

Rád vzpomínám na staré dálkoplazy. To 
byli před revolucí a  asi deset roků po  ní 

křepcí pánové šedesát, spíš sedmdesát plus, 
kteří pamatovali spolehlivě první ročník 
pochodu. Poskakovali vždy na startu dáv-
no před startovní hodinou, svěží a natěše-
ní, zocelení stovkami absolvovaných po-
chodů po  celé republice. Znali jsme se, 
hecovali se – já kluk a  oni  mýma očima 
kmeti. Nejvěhlasnější z  nich byl Jan Zají-
ček, borec, který nevynechal nikdy, vydá-
val kalendář pochodů, zkrátka tím žil. 
V roce 2011 odešel v osmdesáti na pochod 
nejdelší, ale mám ho v živé paměti. 

Na co by se dalo vzpomínat? Na rozham-
taná pole, kudy si pochodníci kdysi zkra-
covali cestu, na  družstevníky/farmáře, co 
nás za to kaceřovali. Na milé a ochotné sta-
rosty Okoře, na  razítka, po  kterých byla 
dříve největší sháňka, protože bez razítka 
ve  vandrovní knížce by to nebyl pořádný 
pochod. Na  dlouholetého parťáka Jardu 
Levého, který vždy nakopl starou dáčii 
a jelo se na start. 

Na cukrárnu u Hasilů, která nás sponzo-
rovala hned po revoluci jako první. Bývala 
dole na  rohu u  zámku, tam, kde dneska 
jedna hospoda střídá druhou. Na  páně 
Šlancarovo vinařství, které nás víc než  pět-
advacet let ochotně podporuje a díky  ně-
muž se mají pochodníci v cíli na co těšit. 
Na Marušku a Frantu Šírovy, kteří pochod 
chodili pravidelně až do konce svých dní. 
Na  naše muzeum a  jeho šéfy, kteří vždy 
měli a mají pro tradiční novoroční akci po-
chopení. Na  krále a  králky (děvčat bylo 
vždy víc, neb jsou zpěvnější), kteří za dlou-
há desetiletí stáli v bráně zámku a pěli z pl-
ných plic. 

Teď pochodu už dlouhé roky velí moje 
kolegyně Jindra Pavlíčková, dříve Zoufalá. 
Těší ji to a já doufám, že šedesátku pocho-
du za pět let pořádně oslavíme.  l

Tomáš Novotný

Na náš tradiční, letos už 55.ročník vyrazilo 
i  díky pěknému počasí bezmála 800 lidí. 
Prošli si známou trasu Praha–Okoř–Roz-
toky. Cestou se jako vždy mohli občerstvit 
u kaple v Číčovicích, na Okoři vyplnili vě-
domostní kvíz, obdivovali nádherné drav-
ce pana Straky a pak šup k cíli, buď naším 
autobusem, nebo, kdo ještě mohl, po svých. 

Zkrátka vše se dělo jako každý rok, pro-
tože tradice je tradice. 

Na zámečku v cíli zpívali z plných hrdé-
lek tři králové, letos se v  této oblíbené 
funkci střídalo kulíšků dokonce dvanáct. 

Zpovídali nás redaktoři z rozhlasu, přijela 
i  televize... Lidé byli spokojeni a  my tím  
pádem také.

Takže – kdo ještě nebyl na Okoři? Příští 
rok se vše bude opakovat zas! Těšíme se 
na vás!

Za spolupráci a vstřícnost velmi děkuje-
me městu Roztoky, Středočeskému muzeu 
Roztoky a vinným sklepům pana Šlancara

l

Za roztocké tomíky 
Jindra Pavlíčková

Ohlédnutí za Tříkrálovou Okoří

Tříkrálová Okoř 2023

Pětapadesátiny	Tříkrálové	Okoře,	nejstaršího	pochodu	
v	někdejším	okrese	Praha-západ	a	jednoho	z	nejstarších	
pochodů	v	republice,	to	je	důvod	k	troše	vzpomínání.	

Poděkování 
chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	
dvěma	zdejším	ženám,	které	mi	po-
mohly	dne	21.	12.	2022	při	mé	nehodě,	
kdy	jsem	uklouzla	a	upadla	cestou	
na	kontrolu	k	p.	MUDr.	Preclíkovi.	
Za	mnou	šla	jedna	paní,	která	mi	hned	
přispěchala	na	pomoc	a	s	obtížemi	mne	
zvedla.	Hned	nato	zastavila	s	autem	
paní,	která	též	jela	do	města,	a	ptala	
se,	kam	jdu,	že	mě	tam	odveze,	i	když	
neznala	cestu,	a	tak	jsem	ji	vedla.	ani	
jsem	se	nezeptala,	co	jsem	dlužna,	
a	ani,	jak	se	každá	jmenovala.	
Moc	mě	to	mrzí.	Domů	jsem	se	dostala	
v	pořádku.		 l	

s	pozdravem
Anna Veselá
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Rezervujte si poslední březnový týden 
na filmové projekce festivalu dokumentár-
ních filmů Jeden svět organizace Člověk 
v tísni. Ten přes svou 25letou tradici bude 
letos v Roztokách poprvé. A to si nesmíte 
nechat ujít! Projekce toho nejlepšího ze 
světové dokumentární tvorby poběží 
na  několika místech. Jedním z  nich bude 
také zámecký areál Středočeského muzea – 
děkujeme za spolupráci! Další místa se do-
zvíte v nejbližších týdnech.

Za festivalem stojí tříčlenný organizační 
tým – Soňa, Ivana a  Aneta. „Všechny tři 
pracujeme v  organizaci Člověk v  tísni, 
v práci jsme se ale kvůli velikosti organiza-
ce spíše míjely. Setkaly jsme se až v Rozto-
kách, kde všechny bydlíme, a  spojila nás 
právě touha dělat zde náš oblíbený festival. 
Nyní vidíme, jak skvěle se doplňujeme. Or-

ganizace festivalu je pro nás zábava a ně-
kdy adrenalin, jelikož se každé organizační 
schůzky účastní minimálně jedno z našich 
celkem pěti dětí.“

Co právě děláme? V současné době oslo-
vujeme školy, které jsou nedílnou součástí 
festivalu. Vyhrazujeme pro ně dopolední 
projekce rozdělené podle věku žáků do   
3 úrovní, moderované zkušenými odborní-
ky a doprovázené hosty na dané téma. 

Sledujeme a vybíráme přihlášené doku-
menty. A není jich málo. Nic konkrétního 
zatím prozrazovat nemůžeme, ale jsme 
nadšené kvalitou dosud zhlédnutých sním-
ků. Vyprávějí nevšední příběhy lidí, kteří 
žijí vedle nás, i těch na druhém konci světa, 
vždy citlivě vůči protagonistům. Výborná 
kamera i  práce s  hudbou nás přenášejí 
do jejich domovů, vztahů a pocitů. Proží-

váme s nimi část jejich života a obohacuje-
me tím i ten náš. Vynasnažíme se, aby byl 
finální výběr dokumentů promítaných 
v Roztokách opravdu pestrý a plný silných 
příběhů. 

Těšíme se na vás. Více informací naleznete 
na  našem Facebooku: https://www.face-
book.com/jedensvetroztoky  l

Soňa Stará, Ivana Vránková, Aneta Oščádalová
organizátorky	Jeden	svět	–	Roztoky

Cvičitelský tým skupinových lekcí (oddíl 
všestrannost) v roce 2023 posílí o dvě nové 
cvičitelky. Markéta Hroudová, která půso-
bí také v Dukle Praha, povede lekce Body-
formingu. Lekce Zdravotního cvičení se 
zaměřením na pomoc od bolesti zad pove-
de nově Blanka Humplová. 

Bodybalance
Lekce spojuje posilovací, protahovací 
a uvolňující cviky. Je zaměřena na zpevně-
ní středu těla. Po úvodním prohřátí se za-
měříte na zpevnění jednotlivých svalových 
skupin tak, aby pohybový systém fungoval 
správně a bez obtíží.  Na závěr lekce dojde 
ke protažení a zklidnění. Lekce je doprová-
zena hudbou. 

Bodyforming
V první části hodiny absolvujete jednodu-
chou aerobikovou sestavu na  energickou 
hudbu. V  této části se váš tep dostane 
do tzv. aerobní fáze, při které se nejúčinně-
ji spalují tuky. Toto cvičení, pokud se pro-
vádí správně a  pravidelně, je nejlepší 
na rychlý úbytek tuků. Ve druhé části hodi-
ny přichází na  řadu důkladné posilování. 
V poslední fázi se kvalitně protáhnete při 
strečinku a závěrečné relaxaci.

Zdravotní cvičení
Lekce je určena pro všechny, kteří chtějí 
pracovat na  zlepšení pohyblivosti svého 
těla a odstranit potíže z jednostranné zátěže 
a svalové nerovnováhy. Cvičení působí jako 
prevence proti nepříznivým změnám po-

hybového aparátu. Cílem je postupně upra-
vovat držení těla, naučit se své tělo vnímat, 
a  tak předcházet různým bolestivým sta-
vům. Lekce není doprovázena hudbou.

Fitball 
Lekce obsahuje úvodní aerobní část, 
po které následuje posilovací část, kde vyu-
žijete váhu vlastního těla i vhodné balanční 
pomůcky (gymball, bosu) a posilovací po-
můcky (malé činky). Zaměříte se nejen 
na  zpevnění středu vašeho těla, ale také 
na zlepšení fyzické kondice. Na závěr lekce 
dojde ke  zklidnění a  vydýchání. Lekce je 
doprovázena hudbou.
  l

Za tým cvičitelek 
Lenka Švecová

Pište si do diářů: Jeden svět v Roztokách

Přijďte si v novém roce zacvičit  

PONDĚLÍ
18.45-19.45 h

BODYBALANCE
sokolovna

20.00-21.00 h 
BODYFORMING

sokolovna

ÚTERÝ

16.00-17.00 h
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pomoc od bolesti zad

přísálí v sokolovně

PÁTEK

20.00-21.00 h
FITBALL

sokolovna

Více na www.sokroz.cz
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Ve  Středočeském muzeu v  Roztokách 
u  Prahy probíhá od  4. 11. 2022 do  19. 3. 
2023 výstavní projekt Hollar – napříč ge-
neracemi, připravený ve  spolupráci se 
Sdružením českých grafiků umělců Hollar 
u  příležitosti 105. výročí založení tohoto 
uměleckého spolku. Výstava představuje 
průřez dílem umělců, kteří byli a  jsou 
svým působením se sdružením spjati, 
a  na  práce těchto výrazných osobností – 

zakladatelů stojících u zrodu Hollaru i ně-
kolika dalších členů a nepřehlédnutelných 
postav české umělecké scény 1. poloviny 
20. století (např. na  díla F. Bílka, J. Šímy,  
M. Švabinského, J. Zrzavého nebo Z. Brau-
nerové, J. Konůpka či H. Emingerové  
a F. Kupky) volně navazuje a reaguje necelá 
třicítka současných autorů a členů sdružení. 

Prezentován je rozsáhlý soubor grafic-
kých listů ze sbírek Středočeského muzea 

v Roztokách u Prahy i výběr z prací obsa-
žených v kolekcích dalších institucí (Gale-
rie umění Karlovy Vary, Památník národ-
ního písemnictví, GASK – Galerie 
Středočeského kraje nebo Galerie výtvar-
ného umění v Ostravě), podobně jako zá-
půjčky soukromých vlastníků a  členů 
Hollaru. Výstava je tak nejen ukázkou roz-
manité tvorby aktivních grafiků, ale záro-
veň je připomínkou díla osobností neod-
myslitelně spjatých s  počátky a  činností 
sdružení, které se výrazně zasadilo o pro-
sazování grafiky jako svébytného oboru 
výtvarného umění. Volně propojuje díla 
umělců, kteří se zasadili o  vznik SČGU 
Hollar, a těch usilujících i ve 21. století o to, 
aby byl institucí stále živou. 

Vlastní grafické listy doprovází rovněž 
výběr z archiválií, dobových časopisů nebo 
zvukové a filmové dokumenty umožňující 
alespoň částečně připomenout bohatou 
činnost jednoho z našich nejstarších umě-
leckých spolků, jenž se výrazně podílel 
na utváření moderní české kultury.

Komentovaná prohlídka výstavy se koná 
9. února 2023 od 17 hod.  l

Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.

Hollar – napříč generacemi

LÉKÁRNA HOROMĚŘICE
Spojovací 34, Po-Pá: 8:00-17:00

www.lekarna-horomerice.cz

Soukromá lékárna v Horoměřicích hledá
magistru/magistra na plný, ev. zkrácený úvazek.

● Pracovní doba Po-Pá, volné víkendy, 10 min
od metra Bořislavka.

● Připravujeme IPLP a poskytujeme
konzultace na základě Garantovaných kurzů
ČLek.

● Nabízíme příjemné pracovní prostředí v
menším kolektivu, adekvátní platové
ohodnocení a řadu zaměstnaneckých
benefitů. Očekáváme spolehlivost a vstřícné
jednání s pacienty.

● Bližší informace na tel.604 258 893

Skautský

hraje  Mělnický Dance Band
vstupné 250 Kč k sezení / 150 Kč na stání

předprodej DARY PŘÍRODY
nebo na PLES@SKAUT.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES
        SKAUTSKÝ PLES

Město Roztoky

PA
R

TN
EŘ

I P
LE

SU

25. 2. 23

Skautský
ples

 
od 19h

žalovská
tělocvična

INZeRce
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KuLTuRNí KALENDáRIuM – LEDEN–úNOR

Myslím, že již za tak krátkou dobu od voleb 
jsem ukázal, že čtu návrhy koalice TOP 09, 
Sakury, Roztoky sobě a  Cesty pozorně, 
včetně zápisů. Ať už to bylo v  diskusi při 
návrhu navýšení vodného a stočného nebo 
při návrhu městského rozpočtu. To vše je 
v souladu s programem SPOLU a s názory 
a  zájmy občanů našeho města. Jako milý 
úspěch beru diskusi o  mých návrzích – 
např. aby v Radě města byla místo Evy So-
domové osoba, která dostala násobně více 
hlasů, a to Vlaďka Drdová. Návrh neprošel. 
Mohli jsme tak zlomit hrot vtipu, který se 
v  Roztokách začal povídat – jak přijdou 
Tomáš s Honzou do prodejny v Žalově a ří-
kají: „Prosím jednu Evu.“ Prodavač jim po-

žadované vydá a oni se zeptají: „Co za to?“ 
Prodavač odpoví: „Jednu radní...“ 

Podobnou diskusi jsem otevřel při návr-
hu, který jen těsně neprošel, aby město 
předložilo na  příštím zasedání zastupitel-
stva zprávu o developerském zájmu v ulici 
Hlouchova. Místo tlachání tak mohli obča-
né dostat konkrétní a  hmatatelný důkaz 
v  podobě usnesení, že se o  jejich starosti 
a obavy někdo zajímá. 

Při projednávání ceny vodného a  stoč-
ného ode mě nikdo neslyšel fráze „je to 
moc“ nebo „to je nějaký divný“, ale kon-
krétní dotazy na zisk firmy spravující vo-
dovody a  předkládající kalkulaci. Pro ně-
koho byla moje otázka na  provozovatele, 

zda v této těžké době nezvážili svůj kalku-
lovaný zisk 1,7 mil. Kč snížit, naivní. Pro-
vozovatel o tom odmítl diskutovat a s pod-
porou některých zastupitelů přirovnali 
diskusi o  ceně vody „jako bych přišel 
do obchodu a nezdál se mi zisk obchodní-
ka…“. Na to nešlo než odpovědět, že mož-
nost konkurence v  odběru vody jaksi 
není… Snad jsme si nakonec vyjasnili 
s provozovatelem, že ptát se na zastupitel-
stvu předkladatelů neznamená to samé 
jako s návrhem nesouhlasit.  

Nakonec bych rád zmínil návrh, znovu 
s odkazem na volební program, se kterým 
jsem byl zvolen do  zastupitelstva, a  to aby 
byla ze strany města stejná finanční podpora 
sportu jako kultury. V současnosti je podpo-
ra sportu (fotbal, Sokol, Jujutsu a další) po-
loviční oproti kultuře (Roztoč, Junák…). 
Bylo zvláštní, jakou agresivní reakci tento 
návrh vzbudil. Já doufám, že si dá koalice 
větší práci, alespoň podobnou jako předkla-
datel, a nastaví pravidla spravedlivější.

A když jsem u hodnocení koalice, je za co 
chválit? Určitě je! Velmi profesionální výbě-

100 dní nové koalice pohledem opozičního zastupitele
Po	ustanovení	nové	Rady	města	a	zvolení	starosty	po	volbách	2022	jsem	
slíbil,	a	dodržel,	že	dám	novému	vedení	města	100	dní,	než	si	dovolím	
jejich	práci	hodnotit.	Tento	milník	uplyne	v	půlce	ledna	2023.	co	bude	cílem	
v	následujícím	období	pro	mě	coby	nezávislého	kandidáta	nominovaného	
KDU-ČsL	a	opozičního	zastupitele	v	jedné	osobě?	Těžištěm	mé	opoziční	práce	
nebude	osobní	napadání	nebo	zpochybňování	legitimity	rozhodnutí	koalice,	
ale	kontrola	práce	vedení	města,	rady	a	rozhodnutí,	která	na	jejich	základě	
musí	městský	úřad	plnit.

1.	4.	2022	–		
22.	1.	2023 výstava	včela	–	cesta	do	včelího	města středočeské	muzeum,	Roztoky

4.	11.	2022	–		
19.	3.	2023 výstava	Hollar	–	napříč	generacemi středočeské	muzeum,	Roztoky

25.	11.	2022	–		
19.	2.	2023 Historické	vánoční	ozdoby	ze	sbírky	Jitky	Mrkosové středočeské	muzeum,	Roztoky

21.	1.
so

Tibetské	mísy	–	základy	práce,	autoterapie	tibetskou	mísou	Myself	Massage		
www.uzasno.cz/kurz		Od	10.00	do	15.00	hod.	 vratislavka	café,	Kroupka

21.	1.
so

Horaláci	aneb	zůstane	to	mezi	námi	–	divadelní	komedie		
Od	17.00	hod. Malá	tělocvična	ZŠZB,	Roztoky

26.	1.
Čt

cestovatelský	leden	–	Michal	Balek	–	Mise	v	afgánistánu		
a	Litvě	očima	armádního	kaplana.	Od	18.30	hod. vratislavka	café

4.	2.
so

Za	výběrovou	kávou	do	Indonésie,	fotoreportáž	a	ochutnávka	z	pražírny	Zoban		
Od	16.00	hod. vratislavka	café

25.	2.
so

skautský	ples,	předprodej	Dary	přírody		
Od	19.00	hod.	

ZŠ	Žalov,	tělocvična,		
Zaorálkova	1300

PRO	DěTI	a	MLáDeŽ

Rina, L., Kufr z nebe
Wechterowicz, P., Vanda hledá lásku  
Oseman, A., Bez lásky  

DeTeKTIvKy

Mayne, A., Vrah andělů 
Castillo, L., Strmý pád  
Kepler, L., Pavouk
Bryndza, R., Osudné svědectví 
Dusse, K., Vraždi všímavě
Sten, V., Ve špatné společnosti  

BeLeTRIe

Davis, B., Kouzlo všité do šatů 
Taylor, P., Doktore, to byla jízda! 
Peters, M., Dirigentka
Todd, A., Nejjasnější hvězda
Marly, M., Maria Callasová
Dvořáková, P., Zahrada; Sítě 
Caplin, J., Hrad ve Skotsku 
Lacrosse, M., Kavárna ve Vídni  

NaUČNá

Hošková, M., Matěj mapuje výtvarné umění 

Walliman, D., Profesor Astrokocour: ato-
mové dobrodružství 
Szántó, J., Z Izrastiny s láskou  

Knihy můžete kdykoli vracet do návrato-
vého boxu vedle vstupních dveří knihovny.

Nejnovější informace můžete zjistit 
na  webu knihovna.roztoky.cz a  facebook.
com/MKRoztoky 

 l

Za městskou knihovnu 
Tereza Náhlovská

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	měsíce	prosince.
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rové řízení na  pozici Tajemník/ce, které 
snad pomůže dobré volbě obsazení tohoto 
klíčového postu radnice. Další významné 
plus jsou týdenní „reporty“ místostarostky 
Z. Šrůmové, jež dávají transparentnost její-

mu konání místostarostky na plný úvazek. 
Je to skvělý příklad hodný následování. 

Na závěr si dovolím všem občanům Roztok 
a Žalova popřát vše nejlepší do roku 2023!  l

Jak nás upozornil pozorný čte-
nář našeho časopisu, v  článku 
„O peníze jde až … v prvé řadě 
– Svezeme se v nových vlacích“ 
prosincového čísla jsem se do-
pustil věcné chyby, když jsem 
v něm uvedl, že nově pořizované 
elektrické vlaky typu EMU 240 
mají kapacitu 400 sedících ces-
tujících.

Mechanicky jsem to převzal 
z  jednání krajského zastupitel-
stva.

Pravda je samozřejmě taková, 
a mělo mě to „trknout“, že čís-
lovka 240 znamená kapacitu 
240 cestujících. Čtenářům Od-
razu se tímto omlouvám.

V  každém případě považuji 
za  jisté, že komfort cestování 
(pohříchu až od roku 2024) se 
v  těchto nových vlacích zlepší. 
A také mě těší, že Odraz pozor-
ně čtete! 

 l

Stanislav Boloňský

Svezeme se moderními vlaky

Řádková inzerce
n Hodinový	manžel.		
Tel.	723	424	701

n Koupím	pole,	louky	
ve	středních	Čechách,		
nabízím	min.	100Kč/m2.		
Tel.	603	442	474

n Koupím	garáž	v	Roztokách,	
prosím	volejte		
tel.	731	142	109

n Nabízíme	velký	prosluněný	
a	energeticky	nenáročný	byt	
3+kk	s	balkonem	(celkem	
91,3	m2),	s	garážovým	stáním	

v	domě	a	sklepem	v	Roz-
tokách	výměnou	za	dům	
v	Roztokách	s	doplatkem		
dle	konkrétní	nabídky.		
Nabídky	e-mailem		
ivankado@email.cz	nebo	tele-
fonicky	na	724	591	723

n Osobní	bankrot	–	oddlužení.	
Zbavte	se	navždy	svých	
dluhů.	Ozvěte	se	na:		
benes@insolvence-bis.cz	
nebo	na	tel.	602	771	050

n včelí	med	pro	zdraví	i	jako	
pochutinu	–	přímo	od	včelaře,	
tel.	702	076	334   

  l

Jaroslav Huk

Mgr. Martin Matas
zastupitel,		
nezávislý	kandidát		
nominovaný	KDU-ČsL

Největší podíl na  tom, že jsme končili 
v tak pohnutou dobu, mělo zcela oprávně-
ně projednávání rozpočtu města na  rok 
2023. Když jsem viděl návrh rozpočtu, 
a bylo to na webu města na úřední desce 
krátce po jeho zveřejnění, vzpomněl jsem 
si na  povolební hodiny a  představil jsem 
si, kdo by z naší povolební jedenáctky to-
hle dával dohromady, a  dokonce to, že 
bych to dostal do  rukou já. Nevím, jestli 
bych odvedl tak profesionální práci. (Což 
se nedá už rozhodně říci o návrzích roz-
počtů a  rozpočtových výhledů některých 
příspěvkových organizací, které ale nemá 

autor návrhu rozpočtu města pod pal-
cem.)

Proč jsem tedy výdajovou stránku a roz-
počet jako celek nepodpořil? Tím hlavním 
důvodem je to, že v bezmála čtvrtmiliardo-
vém rozpočtu se nenašlo aspoň deset mi- 
lionů, jimiž bychom nad své povinnosti 
splatili „drahý“ bankovní úvěr, vázaný 
na hlavní úrokovou sazbu. V roce 2023 nás 
splátky úvěrů při současné úvěrové drahotě 
budou stát 6,4 milionu korun. Každých de-
set milionů splacených dřív je 600 000 ko-
run ušetřených letos a  jednotky milionů 
celkově v dalších letech.

A že by se deset i víc milionů nedalo ve vý-
dajích ušetřit? Důkladnou opravu Kostelní 
uličky jsem sám psal do volebního progra-
mu ODS. Ale nevydrželo by to, při solidní 
údržbě od party z tech. služeb, ještě rok nebo 
dva? Že by se nedalo vyškrábnout pár milio-
nů v  provozních nákladech úřadu, anebo 
v  bezmála (po  odečtu nájmu) třicetimilio-
novém balíku na provoz základní školy?

Příjmy rozpočtu jsou navrženy střídmě, 
a tak je šance, že třeba o letním slunovratu 
by se těch deset milionů mohlo někde dát 
dohromady. A bylo by například na dorov-
nání peněz pro sportovní kluby a  spolky, 
aby nebyly těmi chudšími příbuznými ved-
le kulturních. l

Zimní slunovrat
Škoda	že	jsem	se	před	posledním	loňským	zasedáním	zastupitelstva	nepodíval	
někam	na	internet.	Určitě	bych	se	toho	21.	prosince	2022	přihlásil	ve	22.48	
do	diskuse,	abych	kolegům	oznámil,	že	právě	nastal	zimní	slunovrat.	a	taky	
bych	byl	nejspíš	napomenut,	abych	nezdržoval,	protože	dvacet	přítomných	
právě	finišovalo	tempem,	o	jakém	se	poslancům	ve	sněmovně	na	jejich	
nočních	a	ranních	šichtách	může	jenom	zdát,	a	během	poslední	půlhodinky	
bylo	odhlasováno	zbylých	asi	dvacet	usnesení	bohatého	programu.

INZeRce

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

           Jsem tu pro Vás i v roce

       
 

realitní makléř 

FILIP TRETINÍK
bydlím tu s Vámi



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova22

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

V  září se v  Roztokách bude otevírat již  
3. ročník bilingvního vzdělávání. Program 
slaví úspěchy, nejen mezi rodiči a  dětmi, 
ale i na poli akademickém, při skládání ja-
zykových zkoušek. Nadšeni jazykovou 
úrovní žáčků i  celou koncepcí programu 

byli, jak jsem již psala v minulém Odrazu, 
i  zástupci obce a  vedení základní školy 
z  Mníšku pod Brdy, kde začne program 
od příštího školního roku rovněž fungovat.

Rodiče tedy čeká nelehké rozhodování. 
Toto by jim měly usnadnit plánované pre-

zentace bilingvního programu Young Hi-
ppocamopus, jež se v letošním roce usku-
teční konečně „naživo“ v budově základní 
školy Cihelna ve dnech 26. ledna a 23. břez-
na 2023.

Prezentace vřele doporučuji. V  rámci 
nich se dozvíte veškeré informace o  pro-
gramu, bilingvnosti, kladech, záporech 
a  nárocích, které program na  děti klade. 
Budou vám zodpovězeny veškeré otázky 
a dotazy. Zhlédnete ukázku výuky angličti-
ny v bilingvní třídě a také se budete moci 
přihlásit k návštěvě bilingvní třídy v rámci 
Dnů otevřených dveří programu Young 
Hippocampus, které se uskuteční ve dnech 
21., 23., 28. a 30. března od 12.45 v budově 
základní školy Cihelna.

Už nyní se můžete na prezentaci progra-
mu hlásit na  webových stránkách společ-
nosti www.young-hippocampus.cz. 

Ukázky práce s dětmi naleznete na face-
bookovém a  instagramovém profilu spo-
lečnosti.

  l

Vladimíra Drdová
zastupitelka

Tentokrát žáci 7. B napsali, nazpí-
vali, a  dokonce i  nahráli vlastní 
píseň. S muzikanty (O. Škochem, 
Fr. Táborským a P. Novotným) se 
setkali hned čtyřikrát. Nejprve se 
seznámili s  technikou a  stylem 
práce, podruhé s tím, jak se tvoří 
text, zvolili téma a naučili se pra-
covat s  hudební formou ABA. 
Dále je čekalo vytvoření beatu, 
nazpívání a  také nahrání písně. 
Ve  třídě je hned několik šikov-
ných muzikantů, kteří se na písni 
za  podpory ostatních nejvýraz-
něji podíleli. Na kytaru hrál Ivan 
Nitkin, na jembe Anatolii Myhas, 
klavír zvládla Viktorie Voldáno-

vá, za  zvonkohru se postavil  
Matyáš Černý. Dále významně 
spolupracovali David Nguyen, 
Šimon Lukáš a  Patrik Horváth. 
Na  textu pracovala celá skupina 
žáků, a  píseň nazpívali dokonce 
všichni.

K fungování dobré kapely ale 
patří také její logo. I to se poda-
řilo, a  třídu 7. B tak můžete 
příště poznat pod krásným ná-
zvem Golden Bees s logem vý-
tvarně zpracovaným Samuelem 
Potužníkem.

  l

Mgr. Petra Fejfarová

Bilingvní třída, nebo klasika?

Muzikanti opět ve škole! 

Čas	plyne	jako	voda,	starý	rok	se	přehoupl	do	nového	a	rodiče	budoucích	
prvňáčků	a	jejich	děti	za	pár	měsíců	čekají	zápisy	do	základní	školy.	stejně	tak	
jako	v	uplynulých	2	letech	se	i	v	letošním	roce	budou	moci	rodiče	rozhodovat,	
zda	pro	své	dítko	vyberou	tzv.	klasiku,	nebo	třídu	bilingvní,	česko-anglickou.

v	rámci	projektu	O2	chytrá	škola	se	během	
listopadu	a	prosince	uskutečnil	workshop	
Muzikanti	do	škol.	

1. bilingvní třída šk. rok 2023/24

•  česko-anglické vzdělání
•  ucelený vzdělávací program 
    pro 1. stupeň ZŠ
•  unikátní návaznost dopolední 
    a odpolední výuky

•  vyučují učitelé / rodilí mluvčí
•  týdně  až 11 hodin v anglickém  
     jazyce
•  nepřekládáme, učíme se  
    přirozenou formou

info@young-hippocampus.cz 
www.young-hippocampus.cz  |  T: 420 603 370 371
Jsme také na FB a IG

2 PILÍŘE PROGRAMU:
1. KAŽDOROČNÍ 

    CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY
2.  PROJEKTOVÁ 

     MEZIPŘEDMĚTOVÁ VÝUKA

 PREZENTACE PROGRAMU 
ZŠ Z. BRAUNEROVÉ,  BUDOVA CIHELNA,
KANTOROVA 2485, ROZTOKY U PRAHY

26.1. 2023 - 17hod

YH LETAK INTRO Roztoky A4.indd   1 1/4/23   10:04 PM
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Takže raději hned dáváme vědět, že volná 
místa pro malé i velké hlásí: 

Jak se přihlásit? Napište rovnou lektorovi, 
jejich kontakty a  další info najdete na   
https://www.roztoc.cz/krouzky-a-kurzy/
prehled-krouzku/

Masopust 2023 bude s velkým 
šapitó, průvodem a zábavou!
Začátek roku je ovšem pro nás pro všechny 
zejména ve  znamení masopustu. A  jaký 
bude ten letošní? Masopust 2023 bude mít 
podobu trochu starou i  trochu novou. 
Po  dvou koronavirově úsporných, malin-
kých a  omezených masopustech uděláme 
Masopust 23 zase velký. Staronově s velkým 
šapitó, průvodem a večerní zábavou. Nově 
velké šapitó a stanové městečko rozbijeme 
tentokrát dole u  řeky na  louce u  přívozu. 
A  nově průvod více zanoříme do  města. 
Od řeky bude průvod vycházet a k šapitó se 
zase navrátí.

Sobota 11. února 2023 
n Roztoky u přívozu 
n 12.00 Zahájení masopustního veselí 
n 14.30 Korunovace královny a  předání 
masopustního práva
n 15.00 Průvod ulicemi Na  Vyhlídce, Pu-
chmajerova, Spěšného, Jana Palacha přes 
Školní náměstí, Jungmannova, dolů ulicí 
Kroupka, Nádražní, Rýznerova a  Vltavská 
a zpět k šapitó

n Od 18.00 bude až do večera večerní zába-
va v šapitó. Letos zejména ve znamení žes-
ťů a dechových sekcí! Znovu na masopust 
například přijede Trombenik! Jedinečný 
klezmer, který je na scéně už více než dva-
cet let. Pod maskou Trombeniku se skrývá 
rocker, folklorista, středověký trubadúr, 
alternativní polykač střídajících se různých 
taktů, folkař, funkyman i ethnovlnař.

A bude to BRuiTAL
Na  masopust přijede i  bubenická skupina 
z  Belgie BRUiTAL, která se specializuje 
na  hru na  vlastnoručně vyrobené bubny 
a  rozličné bicí nástroje a  na  hru na  tyto 
vpravdě umělecká díla v  rozličných pře-
hlídkách a  průvodech. Své nástroje, hru 
na ně a současně také jejich výrobu ukáže 
a  naučí zájemce v  třídenním workshopu, 
který bude masopustu předcházet. Přihlas-
te se na něj i vy! Volná místa ještě asi budou 
i  po  vydání Odrazu, sledujte proto naše 
stránky www.roztoc.cz, kde najdete i  více 
informací. Workshop s bubeníky BRUiTAL 
8.–10. 2. 2022, vždy od 17. 00 do 20.30, je 
otevřen všem, i  nebubeníkům, začáteční-
kům i pokročilým hráčům od 14 let.

Hledáme královnu masopustu!
V  Roztokách by však masopustu a  reje 
maškar nebylo, kdyby se své vlády neujala 
jeho královna. Proto, velectěné dámy – vy-

hlašujeme konkurz na královnu masopus-
tu. Budoucí královna ovšem opět musí spl-
nit následující podmínky:

Musí jí být nejméně 18 let, musí bydlet 
v Roztokách nebo v  jejich okolí, musí být 
opravdu svobodná a musí mít koně, na kte-
rém pojede v průvodu! Budoucí královny 
se mohou uctivě hlásit a  poslat své moti-
vační dopisy do  25. ledna na  masopust@
roztoc.cz.

28. ledna bude 
masopustní obchůzka
Masopustu bude i  letos předcházet Maso-
pustní obchůzka, naše tradiční malá akce, 
čistě pro roztocké obyvatele, kdy droboun-
ké skupiny domácích masopustních 
maškar z Roztok obcházejí obyvatele a je-
jich domácnosti. 

Milí Roztočané a  Žalované, chcete-li 
tedy, aby vás masopustní maškary přišly 
pozdravit, mnoho nejlepšího vám povin-
šovat a vyjíst vám spižírnu, můžete o jejich 
vzácnou návštěvu projevit zájem na našem 
webu a vyplnit tam formulář – dejte nám 
vědět do večera 25. ledna. Obchůzka pak 
bude procházet Roztoky a Žalov 28. ledna 
2023 v  čase mezi 12.00 a  16.00. Až bude 
náš logistický tým mít pohromadě trasy 
jednotlivých obchůzkových skupin, hodi-
nu vám upřesníme. Stejně jako počet 
maškar, které k  vám asi zavítají, abyste 
nám je nepřekrmili ani nenechali trpět 
hlady.

Staňte se součástí masopustu
A  protože bude velký, bude opět potřeba  
velká skupina dobrovolníků. Nadšení nám 
nechybí, ale jen s  ním to nezvládneme. 
Proto uvítáme jakoukoli pomoc. Zapojit se 
můžete i vy. Každý rok sháníme dobrovol-
níky na  přípravné práce, produkci nebo 
třeba do  masek. Budeme rádi za  každou 
ruku navíc. Ozvěte se na  masopust@roz-
toc.cz nebo se podívejte na  info na  naše 
stránky www.roztoc.cz.

  l

Markéta Kratochvílová 
sdružení	Roztoč

Nebojme se, veselme se! Rok 2023 je tu
I	Roztoč	vás	všechny	srdečně	vítá	v	novém	roce.	Jen	co	se	
v	něm	společně	rozkoukáme,	bude	tu	druhé	pololetí,	s	čímž	
se	pojí	možnost	přihlášení	se	na	některý	z	volných	kroužků.

KROUŽeK PRO	KOHO KDy

Klarinet pro	všechny dle	individuální		
domluvy

výtvarný	ateliér	
smyšlenky 7–16	let čtvrtek

Žonglování	a	parkour			 od	10	let pondělí

Meditace	v	pohybu dospělí	a	mládež středa

večerní	jóga dospělí	a	mládež čtvrtek
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Naše kurzy 
Pokračujeme ve  všech aktivitách, jejichž 
přehled najdete na webu Lexiku a Insigni-
su.  Webové stránky Lexiku jsou již v pro-
cesu modernizace, budou přehlednější, 
jednodušší a  uživatelsky příjemnější. Po-
kud nenajdete to, co hledáte, neváhejte nás 
kontaktovat. Na všechny kurzy se můžete 
přijít nezávazně podívat a teprve potom se 
rozhodnout, zdali se přidáte. Nabízíme 
i lekce na míru vašim požadavkům.

Rodilí mluvčí 
Preferujete-li lekce s  rodilým mluvčím, 
v Lexiku se můžete setkat s lektory anglič-
tiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a čínšti-
ny.  Připraví vás na zkoušky FCE, TOEFL 
a  IELTS. Studovat lze individuálně či 
ve skupinkách, jak to nejlépe vyhovuje prá-
vě vám. 

Logopedie
Potíže s  výslovností trápí stále více dětí. 
Rozvoj řeči vašich potomků je třeba pod-
porovat. Pokud se potýkají s  jakýmkoli 
problémem v  oblasti výslovnosti, pomoci 
vám mohou naše dvě zkušené logopedky 
paní Eva Hrazděrová a paní Martina Bür-
gerová. Procvičí s vašimi dětmi, jak dýchat, 
jak správně vyslovovat, a  všechno, co se 
správnou výslovností souvisí. Objednat se 
můžete na středu odpoledne nebo sobotní 
dopoledne. 

Zdraví, vzhled, energie – 
nový cyklus přednášek
Všichni jste srdečně zváni na  přednášky 
o zdravém životním stylu, které vede paní 
Ing. Leona Paulová, PhD. Vystudovala Fa-
kultu potravinářství a  biochemické tech-

nologie VŠCHT Praha a  poradí vám, jak 
propojit zdravou výživu a dobrou psychic-
kou pohodu. Přednášky budou věnované 
tématům „Proč a  jak se v  těle ukládá tuk 
a jak se ho zbavit?“, „Proč mám pořád chuť 
na  sladké a  co s  tím dělat?“, „Jsou tuky 
opravdu špatné, a pokud ne, které vybrat?“, 
„Jak dýchání a stres ovlivňuje náš metabo-
lismus?“, „Jak zdraví střev ovlivňuje fungo-
vání těla?“ Paní Paulová je velmi flexibilní 
a není pro ni problém změnit téma podle 
přání publika. Pokud se o správnou životo-
správu zajímáte, přihlaste se. Termíny jsou 
1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. a 29. 3. 2023 vždy 
od 18.15 hod.

Rekvalifikační kurz 
Pracovník v sociálních 
službách – 2. dubna 2023
Dne 2. dubna 2023 začíná akreditovaný 
kurz Pracovník v  sociálních službách 
v  rozsahu 150 hodin vč. praxe. Většina 
přednášek je vedena živě online, a  to buď 
ve středu, čtvrtek, pátek nebo sobotu. Plat-
bu lze rozdělit na splátky. Kurz je plnohod-

Nový rok v Lexiku
Zápis	do	jazykových	kurzů	na	2.	pololetí	je	již	v	plném	proudu.	
stávající	studenti	mají	místo	garantované,	noví	studenti	se	
mohou	hlásit	online,	e-mailem	nebo	se	u	nás	mohou	stavit	
osobně.	Rádi	jim	uvaříme	skvělou	kávu	nebo	čaj,	všechno	
v	klidu	probereme	a	vyplníme	přihlášku	přímo	na	místě.

INZeRce

 

 
„Nemám čas“ – nebo mám? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nestíhám, nemůžu – nemám čas,  

mám toho moc,… 
Dá se s tím něco dělat? 

Můžeme čas efektivně využívat, abychom 
ho měli na aktivity, které nás baví, a na lidi, 

se kterými chceme být? 
Všichni víme, že promarněný čas už 

nevrátíme. 
Na táboře budeme mít možnost zkoumat, 

jak s naším časem nakládáme  
a jak se rozhodujeme svůj čas trávit. 

Budeme mít také prostor na  
sdílení nápadů, kreativní tvoření, 
venkovní aktivity a dobrý skutek. 

 

DENNÍ TÁBOR pro juniory (10 – 15 let) 

Kdy: pátek 3. února 2023 od 10 do 17 h  
Kde: místo v Roztokách bude upřesněno 
 

Organizuje: Pro zlepšení světa o.p.s.,  
Bahá’í společenství v Roztokách a přátelé 
 

 Program připravují a vedou proškolení dobrovolníci. 
Přihlášení a více informací: info@projuniory.cz, 607 237 210 (Irena Zemanová) 

WWW.PROJUNIORY.CZ 
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Zavěr roku 2022 na ZUŠ byl tradičně spjat 
s Vánočním koncertem. Z kapacitních dů-
vodů se již nekoná v Historickém sále roz-

tockého zámku, nýbrž v  Multifunkčním 
sále Základní školy, která nám nezištně 
tyto prostory propůjčuje, za což patří vede-

ní školy velký dík. Za účasti stovky účinku-
jících se na pódiu střídali žáci hudebního, 
tanečního i  literárně-dramatického oddě-
lení ZUŠ.

Plný sál nadšeně tleskal výkonům ve-
směs vánočního charakteru, které byly za-
končené směsicí známých koled v  inter-
pretaci sboru a velkého orchestru ZUŠ. 

Rozloučili jsme se tak důstojně s pohnu-
tým rokem 2022. Přejeme vám všechno 
nejlepší v nastávajícím roce a při některém 
z našich koncertů se s vámi těšíme na shle-
danou!

  l

MgA. Bohumír Šlégl

notnou rekvalifikací pro osoby pečující 
o  děti i  seniory. Nabízí odbornou pomoc 
s péčí o nemocného člena rodiny nebo se-
niora a poskytuje možnost nového pracov-
ního zaměření. Absolventi kurzu mohou 
na základě osvojených znalostí, dovedností 
a  zkušeností poskytovat přímou péči 
o osoby v ambulantních nebo pobytových 
zařízeních či pečovatelskou činnost v  do-
mácnosti. Pracovat poté můžete i  na  živ-
nostenský list. Pokud u  nás absolvujete 
kurz Chůva pro děti, pak si můžete otevřít 
tzv. vázanou živnost „Péče o dítě do tří let 

věku v denním režimu“. O proplacení obou 
kurzů lze žádat na úřadu práce. Přihlášku 
najdete na našich webových stránkách, ka-
pacita kurzu je omezena. 

Pedagogicko-psychologická 
poradna
Náš tým odborníků se chystá na bezplatné 
screeningy v  mateřských školkách v  Roz-
tokách, Úholičkách a  Tursku. Jedná se 
o orientační vyšetření školní zralosti před-
školáků, která pomáhají rodičům zjistit 

připravenost jejich potomků na  nástup 
do školy. 

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dota-
zů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz 
nebo info@insignis.cz nebo volejte 
na 733 643 642, 739 035 000.

  l

Bc. Jana Janoušková
koordinátorka

Do  turnaje bylo nasazeno 8 deblových 
párů různých věkových kategorií. Starší 
členové klubu drželi krok s  mladšími 
hráči a  o  překvapivé výsledky nebyla 
nouze. 

Vítězi turnaje se stal pár B. Novakovski 
a  M. Polák, kteří ve  finále porazili pár 
P.  Pecha a  J. Bareš. Třetí místo obsadila 
dvojice L. Staněk a J. Slanec st. vítězstvím 
nad párem M. Uvarov a Z. Šimoník.

Poděkování patří též personálu žalovské 
haly za průběh pěkné sportovní akce, která 
se stala již tradicí roztockého tenisu.
  l

Za LTC Roztoky
M. uvarov

Vánoce na ZUŠ

Vánoční tenisový turnaj
Dne	17.	12.	2022	se	odehrál	již	14.	ročník	vánočního	tenisového	turnaje	LTc	
Roztoky	ve	čtyřhrách	v	žalovské	hale.
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Rok 2022 jsme začali zimním kurzem pře-
žití v  krásném prostředí Jizerských hor 
v  Pasekách nad Jizerou, kde jsme stručně 
vysvětlili jednotlivé priority přežití a  uká-
zali si, jak teorii aplikovat do  praxe – jak 
postavit přístřešek z termofolie, jak rozdě-
lat oheň, jak se zorientovat v  neznámém 

prostředí dle slunce i hvězd. Hlavním cílem 
bylo také ukázat specifika přežití právě 
v  zimním prostředí. Účastnici si postavili 
quinzee a  pak jsme jim nabídli možnost 
přespání pod širákem. Překvapilo nás, ko-
lik z nich se přihlásilo, a jen několik málo 
z  nich jsme museli odmítnout kvůli ne-

vhodnému spacáku. Spát v  „hotelu“ jmé-
nem „zimní hvězdná obloha“ je zážitek 
na celý život. Kdo nezná, o mnoho přichází.

V březnu jsme oslavili 10 let fungování 
Jujutsu klubu v  Roztokách. Zavzpomínali 
jsme na  začátky klubu ve  Via Vestře, pak 
v Sokole a nakonec v tělocvičně ZŠ Zdenky 
Braunerové, kde jsme spokojení dodnes. 
Ukázali jsme si historické japonské zbraně, 
svitky a knihy, které se vážou k dějinám ju-
jutsu, aby studenti viděli, jak bohaté a kom-
plexní toto bojové umění vlastně je. A ne-
smím zapomenout na úžasný narozeninový 
dort a  zákusky, které pro nás připravila 

Mluvím o  stále mladých členech „Staré 
gardy“.

Mají můj, a  nejen můj, veliký obdiv 
a uznání. Co je znám, a  je to již bezmála  
20 let, nevynechají jediný týden, aby se se-
šli a fotbal si zahráli. V zimě, v létě, ve sně-
hu, dešti, mrazu, tropických teplotách, 
prostě žádné počasí pro ně není překáž-
kou. A  stále se scházejí v  hojném počtu, 
chodí jich 10 až 14, někdy, ale spíše výji-
mečně, se jich sejde i 18. 

Pravda, pohyb už není takový, v nohách 
to ale pořád mají a legrace je s nimi veliká. 
Samozřejmě dochází i  k  malým rozmíš-

kám, zejména po o něco tvrdším zákroku 
jednoho na druhého, nejvíce ale na začát-
ku při rozdělování do dvou mužstev. To se 
vždycky najdou někteří, kteří mají výhrady 
a  dávají to patřičně najevo. Stále se řeší 
způsob spravedlivého rozdělení. Při hokeji, 
pokud se pamatuji, si jeden dal kulicha 
přes oči, daly se na hromadu hokejky a on 
je rozházel na dvě strany. A bylo. Netuším 
ale, co by se dalo rozhazovat u  fotbalu. 
Boty určitě ne, protože většina členů potře-
buje k  obutí lavičku a  ta zůstává v  šatně. 
A bez lavičky se obout nedá, to už jsem po-
znal také.

Někteří mají také problém, když na  sobě 
máte nějaké oblečení z jednoho nebo dru-
hého tábora tradičních pražských rivalů. 
Ale jak říkám, převažuje legrace a  dobrá 
nálada.

A  po  fotbale nesmí samozřejmě chybět 
náležité občerstvení, ať už na  hřišti v  létě 
nebo v restauraci v zimě. A tam se dostaví 
i  ti, kteří jsou zrovna „zranění“, jsou déle 
v práci apod. Říkají tomu, že chodí na dru-
hý poločas. Ale opravdu přijdou. A je zase 
veselo. A když do toho padnou něčí naro-
zeniny nebo svátek, tak to potom teče me-
dovina proudem. Tady si říkám, že dostali 
rozum a přestali se v zimě scházet v sobotu 
dopoledne. To se následující občerstvení 
většinou protáhlo až do  večerních hodin. 
A  to se moc nelíbilo jejich protějškům, 
protože v  sobotu doma nebyli a  v neděli 
zase nebyli moc k použití. Tedy aspoň ně-
kteří. Takže si myslím, že pondělí navečer 
je určitě ten správný termín. Hodně tomu 
pomohla nová umělka a její lepší osvětlení. 
Vidí na balón a nebolí je kolena a kotníky.

Úspěšnou dokončenou další sezonu, kte-
rou všichni přežili ve zdraví, radostně za-
končí pravidelným vánočním večírkem. 
Bývalo to velké, s hudbou a  tancem. Teď, 
v  dnešní době, už to tak velké není, ale 
scházejí se pořád.

Už několik let říkají, že je to určitě po-
slední rok, kdy si ten fotbal jdou zahrát. 
Ale nevěřím, když je vidím, s jakým zápa-
lem a radostí v očích stále chodí, tak budou 
hrát ještě hodně dlouho.

Takže mají můj opravdu velký obdiv 
a dnes mohu závěrem říct, že už rok mezi 
ně patřím také.  l

Tomáš Novotný  
předseda	sK	Roztoky

Shrnutí roku 2022 v (nejen) Jujutsu klubu Roztoky

„Stará garda“ SK Roztoky

Máme	tu	rok	2023.	Letí	to,	co?	Nevím	jak	vy,	ale	já	se	docela	
těším.	Naplánovali	jsme	hromadu	akcí	a	tréninků	pro	naše	
roztocké	studenty	jujutsu	a	jsem	přesvědčen,	že	díky	lidem,	
se	kterými	tyto	akce	organizujeme,	to	opět	bude	parádní	rok.	
Dovolte	mi	menší	ohlédnutí	za	právě	uplynulým	rokem.

vážení	sportovní	fanoušci,	dnes	bych	vám	chtěl	napsat	
pár	slov	o	partě	fotbalových	nadšenců,	kteří	se	již	mnoho	
let,	po	skončení	jejich	úspěšné	fotbalové	kariéry,	scházejí	
pravidelně	každý	týden	a	zahrají	si	fotbálek,	zajdou	na	pivo,	
něco	dobrého	snědí	a	užívají	si	společné	chvíle.
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paní Keherová z  úžasné kavárny Koroze. 
Pokud jste tam dosud nebyli, určitě to na-
pravte. Zákusky a  dortíky od  nich jsou 
božské.

Na jaře jsme rozjeli cyklus Kurzů technik 
přežití. Skládal se celkem ze tří na sebe na-
vazujících úrovní. Ať už se jednalo o jaký-
koli kurz, účastníci měli vždy za úkol ještě 
před ním absolvovat nezbytnou teorii pro-
střednictvím e-learningu. To nám umožni-
lo se v  terénu plně soustředit na  aplikaci 
získaných nových znalostí do praxe. V pro-
středí brdských lesů jsme je učili, jak si po-
stavit přístřešek, rozdělat oheň, vyrobit 
improvizované zbraně i  filtr na  vodu, 
a ochutnali i živé červy. Některým dokonce 
tak zachutnali, že si je účastníci poté při-
pravili i na ohni a s máslem. Netřeba říkat, 
že byli vynikající.

Druhý kurz se konal na  přelomu jara 
a léta a zde již účastníci pracovali s omeze-
nými zdroji. Tématem zde byla improviza-
ce, neztrácení víry i dobré nálady a nachá-
zení co možná nejuniverzálnějšího využití 
předmětů, které účastníci měli k dispozici. 
Jo, a aby to nebylo tak lehké, během všech 
kurzů nás provázelo skutečně „výživné“ 
počasí v  podobě nízkých teplot, deště se 
sněhem a všudypřítomného vlhka….

Třetí kurz proběhl v září a patřil k tomu 
nejtěžšímu, co dosud museli účastníci 
zvládnout. Všichni bez varování přišli 
na začátku o své batohy a několik dalších 
i o své bundy. Žádné spacáky a karimatky. 
Žádné jídlo. Aby získali pitnou vodu, mu-
seli si nejdříve vyrobit filtr a teprve po pře-
filtrování a  převaření ji mohli pít. První 
noc byla nejkrušnější, účastníci totiž udě-
lali mnoho chyb jak při stavbě nouzového 
přístřešku, tak při umístění a udržení ohně 
jako zdroje tepla po celou noc. Ráno tedy 
bylo hodně drsné, ale přesto to nikdo ne-
vzdal. Ukázali jsme jim, jakých chyb se do-
pustili a jak mohou své přístřešky zvelebit, 
aby další noc byla znatelně lepší. Nebudu 

zacházet do velkých detailů a prozrazovat, 
co vše jsme si pro ně připravili, mohu však 
prozradit, že na konci od nás všichni získa-
li krásný nůž s gravírováním priorit přežití. 
Plně si ho zasloužili.

Dále jsme zorganizovali také letní sou-
středění nazvané Akademie hrdinů. To se 
dalo rozdělit do  tří tematických bloků – 
parkour, kde se děti učily, jak co nejlépe 
překonat různé překážky. Voda, kde se uči-
ly, jak číst řeku i  jak být správným vodá-
kem. A bojovky – zde jsme probírali aspek-
ty jujutsu, na něž není během pravidelných 
tréninků tolik času. Sedm dnů, 24 hodin 
v kuse si děti užily nejen výše zmíněné blo-
ky, ale také lanovou dráhu, noční bojovku 
a legendární závěrečný táborák.

V roce 2022 také nechyběly Kurzy pre-
vence šikany, které každoročně pořádáme 
pro roztockou základní školu. Děti na prv-
ním stupni se naučily, jak rozeznat šikanu, 
co dělat, když jsou šikanované, i jak se brá-
nit, tak aby nakonec utrpělo pouze ego 
agresora. Žáci na druhém stupni se sezná-
mili s jednotlivými fázemi konfliktu a vy-
světlili jsme si, proč je právě fyzický kon-
flikt velmi rizikový a až to úplně poslední 
řešení.

Zúčastnili jsme se také sportovního dne, 
kde jsme dětem ukazovali, jak kdekoli a zá-

roveň bezpečně spadnout. Bylo docela za-
jímavé vidět zpočátku nedůvěru, že by 
mohly spadnout i  z  relativně větší výšky, 
a  přitom se jim nic nestalo… nemluvě 
o pádech na tvrdém povrchu. A přesto to 
na konci drtivá většina z nich zvládala.

Závěr roku patřil naší legendární vánoč-
ní klubové besídce, kam si každý rok zve-
me hosta z  oblasti bojových umění, aby 
děti viděly, jak je svět bojových umění pes-
trý a krásný a vlastně i velmi univerzální. 
Letos přijali pozvání kamarádi z Cechu sv. 
Michaela Archanděla, kteří dětem ukázali 
středověký šerm i  středověký zápas Rin-
gen. Ba co více, děti si mohly Ringen i samy 
vyzkoušet. Velmi příjemně nás překvapilo, 
když v evropských technikách zápasu roze-
znávaly japonské jujutsu techniky hodů 
a pák. Zjistily tak, že díky stejné fyziologii 
člověka jsou techniky sebeobrany po celém 
světě velmi podobné a liší se často jen roz-
dílným názvem. Závěr besídky patřil Jujut-
su Ježíškovi, který dětem nadělil parádní 
klubová trička.

Napadlo mě si spočítat, kolik dětí nám 
minulý rok prošlo našimi kurzy a tréninky 
a  finální číslo mě překvapilo. Za  předpo-
kladu, že každý trénink je vlastně takovou 
samostatnou akcí, podobnou jako napří-
klad dvouhodinový koncert, mi vycházejí 
velmi zajímavá čísla. Od  ledna do  června 
jsme měli celkem 2 697 „návštěvníků“. Po-
řádali jsme každý týden pravidelně 5 akcí 
(tréninky i jednotlivé kurzy). Od září jsme 
pak navýšili počet akcí na 7 týdně, zorgani-
zovali další Kurz přežití i další kurzy pre-
vence šikany, čímž jsme se dostali na dal-
ších 2 257 „návštěvníků“. Celkem jsme tak 
za  tento rok uspořádali akce pro bezmála 
5 000 dětí, z nichž drtivá většina žije právě 
v  Roztokách. Díky těmto akcím navíc 
vzniklo mnoho nových kamarádství, děti 
se naučily nové dovednosti a dozvěděly se 
i  nové znalosti, které se jim budou hodit 
do života. To není špatný výsledek, že? To 
vše by však nebylo možné bez podpory 
města Roztoky, kterému za  to tímto moc 
děkuji.   

Nyní je čas se připravit na  letošní rok, 
který bude určitě také podobně bohatý. 
Tím jsem si jistý. Rád bych poděkoval vám 
všem, kteří nám pomáháte, podporujete 
a chodíte s námi do těch akcí. Letos se za-
měříme hodně na první pomoc – správný 
mistr jujutsu totiž musí umět nejen zranit, 
ale také poskytnout první pomoc. Přeji 
vám za  náš roztocký klub mnoho štěstí, 
klidu, a hlavně úsměvů nejen na rtech, ale 
především v srdci. Pak se dá zvládnout co-
koli. 
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Jarda Kolcun




