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inzerce

Vážení inzerenti,
naší	snahou	je,	aby	váš	inzerát	byl	
maximálně	účinný,	proto	velmi	dbáme	
na	jeho	tiskovou	kvalitu.	K	tomu	ale	
potřebujeme	vaši	spolupráci.	Věnujte	
prosím	před	zasláním	podkladů	pro	
vaši	inzerci	pozornost	níže	uvedeným	
technickým	parametrům,	bez	jejichž	
dodržení	nemůžeme	zaručit	kvalitu	
vaší	prezentace	a	tím	i	její	účinnost.

HotoVé podklady:
n  PDF	v	tiskové	kvalitě	(nastavení	ko-

merční	tisk,	obrázky	rozlišení	300	dpi,	
texty	v	křivkách).	Bez	přímých	barev.

n  Doporučená	minimální	velikost	písma	
je	6	bodů.

n  Velikost	zpracovaného	inzerátu	musí	
přesně	odpovídat	rozměru	uvedené-
mu	v	objednávce.	Podklady	nelze	dále	
upravovat.

podklady pro další zpracoVání:
n  dodání loga	

a)	v	křivkách	Adobe	Illustrator	a	PDF	
(texty	převést	do	křivek	nebo	přiložit	
fonty,	barvy	CMYK)	
b)	v	rastru	TIFF	a	JPEG	rozlišení	
600	dpi	(barvy	CMYK).	
Při	nedodržení	barevnosti	CMYK	
neručíme	za	správnou	barevnost	loga.	
Barvy	nesmí	klesnout	pod		
5	%	jednotlivého	CMYK.

n  dodání obrázků 
a)	ve	formátu	EPS,	TIFF	a	JPEG		
v	rozlišení	min.	300	dpi,	barvy	CMYK	
b)	kvalitní	fotografie	(maximální		
použití	je	do	100	%	velikosti	fotografie)

Inzerce v měsíčníku  
roztok a Žalova odraz

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  
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ÚVODEM

OBSAH:OBSAH:
Sbohem, královno (nejen) masopustu!

Jsou situace v životě, na které se nelze připravit, neboť nám připada-
jí příliš nepravděpodobné.

Takovou je i náhlé úmrtí zakladatelky a předsedkyně spolku Roz-
toč Jitky Tiché v pátek 17. února. Srdce ji zradilo pouhý týden po le-
tošním báječném masopustu, kde nejen působila coby emeritní 
královna, ale hlavně byla jeho dramaturgyní a organizátorkou, jeho 
motorem i srdcem. Byl to její projekt, a to již 26 let.

Jitka Tichá byla nádherná žena nejen zevnějškem, ale celou svou bytostí. Byla ženou 
s nesmírnou energií, vydávanou až do krajnosti; dynamickou osobností s velkým mana-
žerským talentem, která stála za nebývalým úspěchem sdružení Roztoč, jež je ukázko-
vým příkladem i produktem občanské společnosti. Na posledním rozloučení zaznělo, 
že měla dar spojovat lidi, kteří by se jinak spolu nesetkali. To je hluboká pravda.

Spolek, jejž založily v polovině 90. let aktivní mladé matky kolem Jitky Tiché, se po-
stupem doby stal, jak se rozrůstala a košatěla jeho činnost, jedinečným regionálním 
fenoménem. Po celou tuto dobu byla jeho duší i mozkem, jeho královnou, Jitka Tichá. 
S přehledem zvládala i provoz své početné rodiny, coby matka 5 (!) dětí a posléze i ba-
bička 6 vnoučat. Možná jen, že to, co se nám zdálo jako samozřejmé – že vše fungovalo, 
jak má – téměř automaticky, bylo vykoupeno velkým úsilím, extrémním výdejem ener-
gie, což se mohlo odrazit na jejím zdraví.  

My, kteří jsme s ní tu dlouhou řadu let spolupracovali, si stále ještě nedovedeme před-
stavit, jak to půjde bez ní. Bez jakékoli nadsázky cítím, že není nahraditelná a bude 
hrozně chybět.

Její náhlý odchod se nám jeví jako nesmyslný a krutě nespravedlivý. Jitka ale byla také 
hluboce věřící křesťanka, členka staršovstva roztocké evangelické obce. Měla proto na-
ději, že opuštěním pozemského těla její cesta nekončí, ale pokračuje v  jiné dimenzi. 
Přejme jí, ať se jí to splní.

Jitka Tichá působila i v obecní samosprávě coby členka zastupitelstva a v letech 2002 až 
2006 i jako radní. Roztoky měly po roce 1989 několik starostů, ale jen jednu králov-
nu – Jitku. l
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INFORMACE Z RADNICE

Zhruba hodinové jednání sice nebylo úpl-
ně zalité sluncem, ale bylo věcné a korekt-
ní. A hlavně přineslo konkrétní výsledek. 
Kraj dá na  opravy páteřní komunikace 
v  tomto roce 2 miliony korun a  město 
k  tomu přidá dalších několik set tisíc. 
Oproti původní představě kraje, že se bu-
dou jenom zaplácávat nejhorší díry, bu-
dou opravy plošné po předchozím vyfré-
zování příslušné části vozovky. Je tedy 
naděje, že opravy vydrží déle než do příš-
tího jara.

Na jednání se samozřejmě hovořilo i o chys-
tané celkové rekonstrukci průtahu městem. 
Letos na jaře bude podána žádost o stavební 
povolení. Momentálně se čeká na  statické 
posouzení opěrné zdi v serpentině. Samotná 
realizace průtahu však bude záležet na tom, 
kdy se na ni seženou peníze. A to nám nikdo 
neřekne ani neslíbí, protože to nikdo neví. 
Tím spíše buďme rádi za dohodnuté opravy.

Ještě přidám jednu informaci, která se 
týká průjezdu městem. Na příjezdu do Roz-
tok od  Velkých Přílep jsme osadili nový 

měřič rychlosti, neboť ten původní stařičký 
už byl nečitelný, a tudíž neplnil svou funkci. 

Brzy začne rekonstrukce Kostelní uličky. 
Není to sice hustě obydlená ulice, ale kro-
mě toho, že je ve špatném stavu a její opra-
va je dlouho odkládána, nabízí méně pří-
krou a  méně betonovou alternativu 
ke  Kroupce jako spojnice dolních a  hor-
ních Roztok.

Bohužel se nemohu vyhnout jedné 
smutné události. V pátek 17. února náhle 
zemřela Jitka Tichá, bývalá radní a zastupi-
telka města a  dlouholetá předsedkyně 
sdružení Roztoč. Jen málo lidí zanechalo 
v Roztokách tak výraznou stopu jako ona. 
Vzpomínky na ni najdete na dalších stra-
nách Odrazu.  l

Těžko	se	dá	přehlédnout	skutečnost,	že	Lidická	a	Přílepská	
ulice	jsou	v	žalostném	stavu.	Po	marném	přemlouvání	
v	nižších	patrech	správce	krajské	komunikace	jsme	se	
objednali	přímo	k	hejtmance	Středočeského	kraje	Petře	
Peckové.	Roztocká	delegace	ve	složení	Drda,	Novotný,	
Boloňský	a	Skřivan	se	na	krajský	úřad	vypravila	ve	čtvrtek	
2.	března	hned	po	ránu.	Setkání	byl	přítomen	krajský	radní	
pro	dopravu	Karel	Bendl	a	ředitel	Krajské	správy	a	údržby	
silnic	Aleš	Čermák.

Slovo starosty aneb průtahy s průtahem

V úvodu zasedání přítomní uctili minutou 
ticha památku bývalé radní a zastupitelky 
Jitky Tiché, která náhle zemřela 17. února 
2023. Po tomto smutném začátku schváli-
li zastupitelé program čítající pouhých  
11 bodů, z nich ještě nezanedbatelná část 
byla věnována různým zprávám a zápisům, 
které byly pouze vzaty na vědomí.

Z významnějších bodů jmenujme aspoň 
převzetí komunikací, veřejného osvětlení, 
vodovodů a kanalizací v ulicích Jantarová, 
Bronzová a v části ulic Na Pomezí, Železná 
a U Školky. Společnost White Hill Zahrady 
Roztoky, s.r.o., konečně uvedla tuto infra-

strukturu do  stavu, kdy ji město bylo 
schopno a ochotno převzít.

Z  přijatých rozpočtových opatření vy-
čnívá příjem více než milionu korun 
od  Nadace EPS na  podporu integrace 
ukrajinských uprchlíků.

Na  výdajové straně zmiňme 90  000 Kč 
jako mimořádný příspěvek na  roztocký 
masopust. Podobnou částku město vynalo-
ží na přípravu dodatku ke koncesní smlou-
vě s provozovatelem vodovodů a kanaliza-
cí. Po  této úpravě bude město splňovat 
podmínky pro získání dotací na výstavbu 
kanalizace v lokalitách, kde dosud chybí.

Nutným výdajem bylo pořízení nového 
serveru za 138 000 korun, protože ten pů-
vodní „vyhořel“.

Bezmála 400  000 korun bylo potřeba 
přidat na  projekt sanace základů a  půdní 
vestavbu v budově základní školy na Škol-
ním náměstí z roku 1932.

Zastupitelé v závěru jednání ještě schvá-
lili podání žádosti o  dotaci na  pořízení 
elektromobilu pro naši pečovatelskou služ-
bu.

Po  kontrole zápisů z  posledních dvou 
jednání rady města se zastupitelé v  klidu 
a míru rozešli. Další zasedání je na progra-
mu 22. března.

  l

Jaroslav�Drda

Roztoky�budou�mít�
obecní�elektromobil
Rada vzala na  vědomí vcelku uspokojivý 
vývoj daňových příjmů předložený staros-
tou Jaroslavem Drdou a  souhlasila také 

s příspěvkem ve výši 40 000 Kč Středočeské-
mu muzeu. 

Radní přitakali licenční smlouvě s firmou 
Ortex a schválili zadávací podmínky výběro-
vého řízení pro pořízení elektromobilu. Do-
dejme, že první elektromobil v majetku Roz-

tok bude mít cenu bezmála milion Kč bez 
DPH, významnou část ale pokryje dotace. 
Elektromobil bude sloužit sociálním službám. 

Smluvní�vztahy�kolem�
vodovodů�a�kanalizací
Rada souhlasila s  dodatkem k  příkazní 
smlouvě s firmou Vodohospodářský roz-

Krátké zastupitelstvo

Únorová městská rada

Shodou	okolností	se	na	únorové	zasedání	zastupitelstva	sešlo	jen	velmi	málo	
agendy,	takže	k	jejímu	projednání	stačilo	rekordních	80	minut.

Na	svém	únorovém	jednání	se	rada	probrala	bezmála	čtyřiceti	body	programu.	

Jaroslav�Drda
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InFORMACe z RADnICe

S  příchodem jara se rozbíhají opravy 
na  dětských hřištích a  již se probouzejí 
okrasné záhony, kde zahradníci začali 
po  zimě stříhat trvalky a  okrasné trávy. 
Na mnoha náměstích a náměstíčkách také 

raší různé cibuloviny, které na počátku jara 
vykouknou z  trávníků a  pak se do  nich 
zase na zbytek roku schovají.

Do  konce března nás čekají úpravy luk 
na Koláčově. Od poloviny března také za-

čnou arboristické práce v  Kostelní uličce, 
aby mohla začít její rekonstrukce. Počítejte 
prosím s tím, že Kostelní od poloviny břez-
na nebude nějakou dobu průchodná.

V  měsíci březnu by také mělo dojít 
k opětovnému zprovoznění dětské lanovky 
na DH Obránců míru.

  l

Pavel�Flener,�Zuzana�Richterová��
a�Zuzana�Šrůmová

voj a  výstavba, kterým bude zajištěna 
kontrola povinností provozovatele měst-
ské vodohospodářské infrastruktury. Fir-
ma VRV také zajistí změnu koncesní 
smlouvy k  provozování kanalizace tak, 
abychom na budování kanalizace na Běli-
ně mohli čerpat státní dotaci. 

Parkování,�obecní�byty,�
nájmy�nebytových�prostor
Rada souhlasila i s tím, aby město i v letoš-
ním roce hradilo parkoviště v  ulici Tiché 
údolí. Parkoviště využívají motoristé celo-
ročně, jak k odstavení auta při další cestě 
vlakem, tak při pořádání akcí v roztockém 
zámku. Nájem od  soukromého vlastníka 
stojí město ročně 60 000 Kč. 

Místostarosta Tomáš Novotný předložil 
radě návrh na  prodloužení nájemních 
smluv na obecní byty ve vile čp. 110, v Brau-
nerově a také v DPS a rada se všemi nájmy 
souhlasila, stejně jako s  poskytnutím pro-
stor v klubu seniorů organizaci Dementia. 

Radní se seznámili také s novou výší ná-
jemného pro provoz praktické lékařky 
a  zubní ordinace v  městských prostorách 
v  Masarykově ulici a  souhlasili s  uzavře-
ním smluvního dodatku, který nový nájem 
zohlední. 

Školská�problematika
Radní pro školství Jaromír Beran se dočkal 
přitakání jím navrženému plánu veřejno-
správních kontrol, souhlas radní vyslovili 
také s výjimkou z maximálního počtu dětí 
ve školce ve Spěšného ulici. 

J. Beran předkládal i materiál týkající se 
pronájmu nafukovací haly Cihelna. I s tím-
to návrhem byl vysloven souhlas. 

Stavební�blok
Ve  stavebním bloku komentovaném rad-
ním M. Hadrabou se rada kladně vyjádřila 
k  záměru novostavby rodinného domku 

v Jiráskově ulici, souhlasila se zřízením ča-
jovny v domě čp. 191 (objekt nad začátkem 
serpentiny) a  požádala městského archi-
tekta o zpracování podkladu pro další jed-
nání s investorem v lokalitě Panenská. 

Odměny�volebním�komisařům
Podpory pěti radních se dočkal místosta-
rostův návrh na dorovnání odměn členům 
okrskových volebních komisí. Ti, kdo se-
děli ve druhém kole voleb u volebních uren 
dvě dlouhá půldne, si tak místo sedmi sto-
vek odnesou (věřím) zasloužených stovek 
sedmnáct.

Na�nádraží�bude�instalována�
definitivní�knihovnička
Radu navštívil architekt O. Smolík a před-
stavil návrh moderní knihovničky na  ná-
draží. Radní se s návrhem ztotožnili a po-
věřili dalším jednáním v  této věci 
místostarostu T. Novotného. Knihovna by 
měla být po  souhlasu Správy železnic in-
stalována do léta. 

Osvětlení�Panenské,�smlouva�
s�právní�kanceláří
Radní debatovali o  návrhu M. Hadraby, 
aby osvětlení v ulici Na Panenské bylo při-
pojeno k standardnímu systému roztocké-
ho veřejného osvětlení (dosud náklady 
hradil developer) a vyžádali si  k věci sta-
novisko technických služeb. 

Souhlasné stanovisko vyslovila rada 
k  návrhu starosty J. Drdy stran uzavření 
rámcové smlouvy o poskytování právních 
služeb s advokátní kanceláří Směja. 

Sociální�záležitosti
V  sociálním bloku předkládaném staros-
tou radní souhlasili s výplatou pohřebného 
vdovám a  vdovcům a  také s  příspěvkem 
ve výši 3 000 Kč na uhrazení léků pro ne-

majetného občana, přitakali i finanční po-
moci pro úhradu školy v  přírodě či škol-
ních obědů pro potřebné děti. Radní 
naopak zamítli přispět spoluobčanovi na 
tlakové čerpadlo z důvodu neúplnosti úda-
jů v žádosti. 

Všechny návrhy byly pečlivě připraveny 
a projednány v sociální komisi.

Sport�se�dočká�podpory�
Radní souhlasili s  přidělením grantů pro 
oblast sportu. Na návrh sportovní komise 
tak budou podpořeny například jezdecký 
klub Agira, oddíl taekwondo, Neposedná 
pastelka či turnaje kadetek a  juniorek So-
kola Roztoky. 

Životní�prostředí
Místostarostka Zuzana Šrůmová komento-
vala zápis z  komise životního prostředí 
a  radní souhlasili s  podnětem vzešlým 
z komise, totiž aby do plánu investic byla 
zařazena stavba kanalizace v  Riegrově 
a v Bělině. 

Z komise vyšel též požadavek, aby změ-
ny stavebních plánů byly projednávány 
v komisi životního prostředí a ve stavební 
komisi. 

Humanitární�podpora
Všichni radní zvedli ruku pro místostaros-
tův návrh odeslat finanční pomoc Turecku 
a Sýrii a rozhodli se, že bude činit deset ti-
síc korun inflační české měny. 

Závěrem rada souhlasila s  uzavřením 
Dohody o uznání dluhu s roztockým pod-
nikatelem užívajícím obecní prostory.   

Ve  dvacet hodin starosta jednání měst-
ské rady ukončil.   l

Zprávy z odboru životního prostředí
V	únoru	jsme	se	prostřednictvím	našich	arboristů	věnovali	
hlavně	bezpečnosti	stromů.	Bezpečnostní	řezy	a	kácení	
suchých	a	nebezpečných	stromů	proběhly	například	v	parku	
ve	Svojsíkových	sadech,	u	Vltavy	poblíž	šraněk	nebo	kolem	
cesty	ze	serpentiny	na	Tyršovo	náměstí.	

Tomáš�Novotný
místostarosta



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova6

INFORMACE Z RADNICE

Vážení�spoluobčané,
rádi	bychom	vás	informovali,	že	Pečovatelská	služba	města	Roztoky	
od	nového	roku	funguje	od	pondělí	do	pátku,	od	7.00–19.00	hod.	
V	případě	potřeby	se	můžete	také	obrátit	na	naše	pečovatelky		
o	víkendu	či	ve	státní	svátek	na	telefonním	čísle:	734	408	411.	
V	případě	dalších	dotazů	se	na	nás	neváhejte	obrátit	na	těchto	tele-
fonních	číslech:	

Pečovatelky:		
Štěpána	Pencová:	721	402	140	
Petra	Kvítková:	730	962	510	
Jana	Brunnerová:	723	664	001

Vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS:	
Ing.	Kateřina	Lukášová:	734	446	118

Vítání�dětí�v�Roztokách
Vážení	rodiče,	ve	čtvrtek	dne	18.	5.	2023	se	pod	záštitou	starosty	
města	Roztoky	uskuteční	slavnostní	vítání	dětí,	které	se	narodily	
v	období	od	1.	7.	2021	do	31.	1.	2023.		
Máte-li	zájem,	aby	bylo	vaše	děťátko	v	tento	den	přivítáno	mezi	
občany	města	Roztoky,	sdělte,	prosím,	jméno	a	příjmení	miminka,	
datum	jeho	narození	a	vaši	poštovní	a	e-mailovou	adresu	Městskému	
úřadu	Roztoky,	a	to	buď	e-mailem	na	adresu	korunkova@roztoky.cz,		
osobně	na	matrice	paní	Korunkové,	nebo	telefonicky	na	číslo	
220	400	226,	a	to	nejpozději	do	30.	4.	2023.	
Podmínkou	slavnostního	přivítání	je	trvalý	pobyt	dítěte	v	našem	
městě.		 l

	 Ivana�Korunková�
� matrika

Stmívací�profily�světel�a�ulic
Úspornost nových svítidel není jen v tom, 
že při stejném svícení „žerou“ méně. Mají 
obrovskou výhodu: jde u nich nastavit růz-
ná intenzita světla během noci. A  tak má 
odbor správy a rozvoje města u světel na-
stavené stmívací profily. Když se setmí, je 
dobré nejprve svítit více – standardně svítí-
me na 80 %. Později už není potřeba tolik 
světla, protože lidí i aut je na ulicích méně. 
Světlo je dobré tlumit i kvůli našemu dob-
rému spánku a nočním živočichům, a tak 
se svícení postupně po  několika krocích 
snižuje na  pouhých 30 % nebo i  méně. 

Světla ani uprostřed noci nevypínáme, 
úspora oproti jemnému svícení by nebyla 
zase tak velká. Přestože LED svítidla obec-
ně směřují světlo tam, kam mají, lépe než 
starší modely, není to bez chyb. A  tak 
máme speciální stmívací program pro lam-
py svítící do oken, aby obtěžovaly co nej-
méně. 

Plánované�rozšíření
V tomto roce město chystá velkou výměn-
nou akci. Bude hrazena z velké části z do-
tačních peněz a vymění se díky ní dalších 
292 svítidel, zvláště na  frekventovanějších 

místech. Vypočítaná úspora na  spotřebě 
energie je cca 80 % a podobný bude i podíl 
dotačních peněz na  investici do  svítidel. 
A  pokud se nám to podaří, rádi bychom 
letos zvládli ještě jednu vlnu výměn. 
Všechna světla budou v teplé bílé, aby šlo 
o světlo zdravé a příjemné.

Mimo tento projekt osvětlíme ještě jed-
nu ulici, spíše uličku: v rámci rekonstrukce 
Kostelní budeme instalovat decentní histo-
rizující osvětlení, které bude jemnější, 
o něco žlutější (což k historickému vzhledu 
patří), stmívatelné a  šetrné obdobně jako 
plánovaná nová svítidla.

l

Rádi byste o nějaký kousek zeleně pečovali, 
nebo už to děláte?
 1.  Pokud už o nějaké místo pečujete, bu-
deme o vás moc rádi vědět. Občas je potře-
ba se domlouvat – a třeba pro vás budeme 
mít sem tam nějakou zajímavou nabídku.
 2.  Jestli byste se rádi občasnými městský-
mi zahradníky stali, můžete oslovit odbor 
životního prostředí – osobně nebo přes 
web města. Buď můžete přijít s  vlastním 
nápadem na  místo, nebo si vybrat něco 
z  míst, která napadla nás. Rádi se s  vámi 
na místě potkáme a probereme, co a jak.
 3.  Po rychlé kontrole, jestli je místo oprav-
du vhodné (a neplánuje se například za rok 

rozkopat), s  vámi podepíšeme dohodu 
a můžete šťastně městsky zahradničit.

A protože nic není nikdy úplně jednodu-
ché, tady je několik výjimek a upozornění 
pro případné zájemce (rozhodně se jimi 
ale nenechte odradit):
n Adopce připadá v úvahu jen na pozem-
cích města (a po konzultaci s přímými sou-
sedy nebo třeba SVJ). Pokud se ukáže, že 
o  majetek města nejde, můžeme vám ale 
pomoci konzultací nebo radou, jak postu-
povat. A moc rádi to uděláme.
n Rádi dáme prostor vaší tvořivosti v sáze-
ní květin a nízkých keřů. Stromů se adopce 

netýká, tam je potřeba hodně opatrně volit 
druh, místo i péči – ale konzultacím se ne-
bráníme a s nápady se určitě nebojte přijít.
n Někde je možné si s  vzhledem pohrát, 
některé plochy své pojetí už mají. Ale po-
kud se vám líbí třeba jeden z  existujících 
trvalkových záhonů, můžete pečovat 
i o něj. Nebo vám poradíme, jak založit po-
dobný.

Podrobné informace i  formulář najdete 
na webu města na www.roztoky.cz/adopce-
-zelene. Nebo se prostě zastavte na odboru 
životního prostředí.

  l

Zuzana�Šrůmová
místostarostka	a	radní		

pro	životní	prostředí

Úspornější veřejné osvětlení

Zahajujeme program adopce veřejné zeleně

V	debatách	nad	úsporami	zhasínáním	částí	lamp	zaniká	jedna	nenápadnější,	ale	
o	to	výraznější	změna.	Město	Roztoky	postupně	přechází	na	veřejné	osvětlení,	
které	je	úspornější,	zdravější	a	chytřejší,	no	prostě	„nejlepšejší“	na	světě.	Zatím	
ho	máme	v	Tichém	údolí,	Únětické	uličce	a	Haurowitzově	stezce,	okolo	ulic	
Braunerova	a	Jana	Palacha,	v	Hálkově,	Pilařově,	Krásného	a	Mühlbergerově,	
ale	bude	ho	čím	dál	více.

Máte	rádi	naše	město	a	rádi	zahradničíte?	Chceme	umožnit	vzít	si	za	svůj	
kousek	městské	přírody	těm,	kteří	žádnou	zahrádku	nemají.

Zuzana�Šrůmová
místostarostka	a	radní	pro	
životní	prostředí
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Paní hejtmanka, dlouholetá starostka obce,  
měla pro naše stýskání pochopení.  A s  pří-
tomným radním pro silniční dopravu pa-
nem Bendlem jsme si chvíli ujasňovali, proč  
se obracíme přímo na hejtmanku a jak špat-
ná je (dlouhodobě) komunikace ze strany 
Krajské správy a údržby silnic. Situace, kdy 
nevstřícné jednání cestmistra řeší na popud 
místostarosty poslanec sněmovny přímo se 
středočeským radním, by asi měla být vážně 
výjimkou, jakkoli Janu Jakobovi patří za in-
tervenci velký dík. Ale má to takhle fungo-
vat?
Přejme sobě, sousedům v okolních obcích 
a nakonec i Středočeskému kraji, aby jeho 
údržbáři silnic pracovali  dobře, vstřícně, 
aby nebyli k  zástupcům obcí arogantní 
a aby se nenechali o opravy uhánět dlouhé 
týdny. O  svůj majetek by se měli starat 
předvídavě, a  když je na  závady zástupci 

obce upozorní, bylo by snad namístě rych-
lé řešení a vlídné poděkování za to, jak vní-
maví my v obci jsme.  
U  jednání byl i  současný šéf KSUS, bude 
tedy na něm, jak dokáže své podřízené mo-
tivovat. 

Důležité je samozřejmě to, že jsme se do-
mluvili. Zástupci kraje slíbili a potvrdili, že 
do oprav silnice investují letos dva miliony 
korun. Roztoky  také přispějí, a to v řádech 
několika stovek tisíc. S tím jsme na jednání 
šli a  jinak by to asi možné nebylo, jakkoli 
investujeme do cizího majetku. 

A  kdy se oprav, které budou provedeny 
opět frézováním a „látáním“ silnice asfalto-
vými pruhy, dočkáme? Optimisté se do-
mnívají, že už v květnu, já nabídnu s opatr-
ností červen či červenec. Sdružená investice 
se musí vysoutěžit, některé úřední postupy 
neurychlíme. 

Je jasné, že je to oprava dočasná. Podle 
úpornosti příští zimy vydrží zalátaný po-
vrch rok nebo rok a půl, než se díry posu-
nou zase někam jinam. Opravovat ale mu-
síme pořád dokola, stejně tak vyjednávat 
s  krajem o  kvalitě oprav – a  samosebou 
také o novém průtahu. 

Ten�náš�průtah…
Příprava generální rekonstrukce  průtahu 
postoupila. Přesněji: její administrativní 
část, kterou projekční kancelář slibuje do-
končit do  letošního léta. Bude-li inžený-
ring hotov v  červnu, je možné požádat 
o  stavební povolení. Poněkud mrazivou 
zprávou je, že teprve přednedávnem se 
Krajská správa silnic rozhodla detailně 
prozkoumat stav opěrné zdi v naší serpen-
tině. Na jednu stranu je to dobře, je to pro-
zíravé a  logické: při opravách průtahu se 
obcí bude pohybovat extrémně těžká tech-
nika, pracovat se bude i  v  bezprostřední 
blízkosti  prastaré kamenné zdi. Namístě je  
opatrnost. Člověk si ale říká, proč na po-
třebu sond a detailního prozkoumání  při-
šli zástupci KSUS až nyní, proč ne před 
dvěma třemi roky… 

Zbývají peníze. Podle současných odha-
dů Středočeského kraje vyjde oprava  per-
níkové krajské komunikace na cca 130 mi-
lionů korun. I tohoto tématu jsme se na 
hejtmanství dotkli. Zástupci kraje ale ne-
měli na  naše dotazy, kdy bude možné 
ke  generální opravě přistoupit, zatím od-
pověď.

Budeme se jich  ptát znovu poté, co stav-
ba získá stavební povolení, tedy v létě. Roz-
tockou a  žalovskou veřejnost budeme in-
formovat. 

  l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Policisté z Prahy venkov – západ společně 
s krajským koordinátorem BESIPu v prů-

běhu února uspořádali několik preventiv-
ních akcí, při kterých upozorňovali účast-
níky silničního provozu na  důležitost 
viditelnosti. Do  akce se aktivně zapojili 
také strážnici městské policie a  zástupci 
obcí. I u nás v Roztokách proběhla tako-
váto akce, pod záštitou starosty Mgr. Jaro-
slava Drdy a vedení města. 

Cílem bylo opakovaně upozorňovat 
na  základy bezpečného pohybu po  po-
zemních komunikacích, zejména za sníže-

né viditelnosti, a eliminovat dopravní ne-
hodovost chodců a  cyklistů. Dospělým 
i  dětem byly rozdávány reflexní prvky 
s vysvětlením správného používání.

  l

S paní hejtmankou o rozpadlé krajské silnici

Buďte vidět! Myslete na sebe a své děti

Zkraje	března	jsme		navštívili	hejtmanství.	Téma	přijetí	u	naší	hejtmanky	Petry	
Peckové	bylo	jasné:	(ne)kvalita	oprav	průtahu	obcí,	silnice,	která	je	v	majetku	
Středočeského	kraje.	

Bc.�Vladimíra�Drdová
zastupitelka,	vedoucí	
pracovní	skupiny		
prevence	Roztoky

Dne 2. března 2023 přijala paní hejtmanka Petra Pecková delegaci města Roztoky: J. Drda, starosta, místostarosta  
T. Novotný, ved. odboru SRM P. Skřivan a zastupitel S. Boloňský, aby vyslechla náš apel na rychlou a kvalitní opravu 
hlavní krajské komunikace (Lidické), která je v dezolátním stavu.
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POL POINT umožňuje občanům vytvářet 
nerušené prostředí k  podání oznámení. 

Mohou jej využít v případě, že se sami stali 
obětí trestného činu a výslech na policejní 

služebně by pro ně byl nepříjemný, nebo 
chtějí podat oznámení o  trestném činu 
nebo jiném, protiprávním jednání, o  kte-
rém se dozvěděli, nebo se stali svědkem 
události, pro niž policejní orgán požaduje 
vysvětlení.

Významnou výhodou je skutečnost, že 
občan nemusí ztrácet čas a  jezdit na  ob-

POL POINT v Roztokách 
Roztočtí	občané	mají	od	7.	února	letošního	roku	možnost	novým	způsobem	
komunikovat	s	Policií	ČR,	a	to	prostřednictvím	systému	POL	POINT	–	asistované	
digitální	služby.	Speciální	bezobslužná	místnost	je	zřízena	přímo	v	budově	
Městské	policie	Roztoky	v	ul.	17.	listopadu.	Občané	mohou	komunikovat	
s	policií	videokonferenčně,	bez	čekání,	bez	nutnosti	podepsání	protokolu.	

Praha	venkov	–	ZáPAD	–	Policisté	upozorňují	děti	a	dospělé		
na	nedostatečnou	viditelnost.	

Připomeňme si základní pravidlo bezpečné-
ho pohybu na  komunikacích, především 
za snížené viditelnosti a v noci, a to „Vidět 
a  být viděn“. Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není osvět-
leno veřejným osvětlením, je povinen mít 
na sobě prvky z reflexního materiálu umís-
těné tak, aby byly viditelné pro ostatní účast-
níky provozu na pozemních komunikacích.

JAKá	DALŠí	PRAVIDLA	PLATí?

ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI  
n vhodně zvolená barva oblečení a doplň-
ků (reflexní materiály, ale i  oděv prošitý 
reflexní nití) 
Řidič motorového vozidla uvidí nebo za-
znamená chodce v oblečení:
n tmavém na vzdálenost 18 metrů,
n červeném na vzdálenost 24 metrů,
n bílém již na vzdálenost 55 metrů, 
n při použití reflexních materiálů dokonce 
na 200 metrů.

 
Viditelnost BESIP
Avšak je třeba míti na paměti, že když řidič 
uvidí chodce, neznamená to, že okamžitě 
zastaví vozidlo. Řidič ještě rozeznává ne-
bezpečí a  rozhoduje se o  manévru, poté 
dokončuje úhybný manévr. Na celou jeho 
reakci moc času není. 

n FLUORESCENČNÍ MATERIÁLY – zvy-
šují viditelnost za denního světla a za sou-
mraku, ve  tmě však svou funkci ztrácejí, 
proto je dobré je kombinovat s reflexními 
materiály. Nejčastější barvy fluorescenč-
ních materiálů jsou jasně žlutá, zelená 
a oranžová.

n REFLEXNÍ MATERIÁLY – odrážejí 
světlo v  úzkém kuželu zpět ke  zdroji 
na vzdálenost až 200 metrů. Zvyšují viditel-
nost, světelný kontrast vůči pozadí, za tmy 
a snížené viditelnosti, na jakou může řidič 
chodce nebo cyklistu zpozorovat. Reflexní 
materiál je v noci vidět na 3x větší vzdále-
nost než bílé oblečení a více než 10x větší 
vzdálenost než oblečení modré. Při rych-
losti 75 km/h potřebuje řidič nejméně  
31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědo-
mil nebezpečí a  odpovídajícím způsobem 
zareagoval. Pouze s  reflexními materiály 
mu chodci a cyklisté dají dostatek času!

Především děti jsou na silnicích ohrože-
ny více než jiní chodci, proto jim věnujeme 
zvláštní pozornost, aby byly co nejlépe vi-
dět, s ohledem na jejich menší vzrůst, dále 
také proto, že jsou méně soustředěné a ne-
dokážou dostatečně odhadovat a  předví-
dat. Vyjma základních pravidel doporuču-
jeme zvolit světlé oblečení, školní tašku, 

oblečení i obuv s reflexními doplňky, a to 
nejen při pohybu cestou do a ze školy, ale 
také cestou na  kroužky a  jiném pohybu 
venku. Je lépe, aby dítě mělo na  sobě re-
flexní prvek nadbytečně, i když ho zrovna 
nepotřebuje, než aby ho zapomnělo a ne-
mělo vůbec. 

Reflexní prvek samozřejmě patří 
i na dětský kočárek, neboť lidé s ním vjíž-
dějí na komunikaci dříve, než na ni vstu-
pují sami.

Nezapomeňme i  na  osoby se sníženou 
pohyblivostí, u  nichž lze reflexní pásek 
umístit též na tašku, vycházkové hole a jiné 
pomůcky sloužící k pohybu.

Stále trvá období, kdy se rozednívá poz-
ději a odpoledne se stmívá dříve a jsou čas-
té mlhy. Jakýkoli reflexní prvek odráží 
světlo zpět ke zdroji a tím zvyšuje viditel-
nost za snížené viditelnosti i za tmy. Vedle 
reflexních pásků existují další reflexní do-
plňky, například přívěsky a nášivky. Cho-
dec při chůzi mimo osvětlená místa může 
využít i vestu s reflexními prvky.

Důležité je ale správné umístění reflex-
ních prvků. Doporučujeme je umístit 
na  zápěstí ruky, nohu nebo tašku a  vždy 
směrem do komunikace. Při chůzi s bater-
kou nebo svítilnou v  mobilním telefonu, 
kdy jste vidět jen z  přední části, nezapo-
meňte na  reflexní prvky vzadu, např. 
na batohu.

  
Připomínáme, že novelou zákona  

č. 361/2000 Sb., o  provozu na  pozemních 
komunikacích, v  roce 2016 vznikla chod-
cům povinnost mít na sobě reflexní prvky.

  l

por.�Mgr.�et�Mgr.�Anna�Štisová,�MBA
komisař

ÚZEMNí	ODBOR	PRAHA	VENKOV-ZáPAD
Oddělení	obecné	kriminality

členka	pracovní	skupiny		
prevence	Roztoky

Viditelnost chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu
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n dne 2. 2. 23 došlo k vulgárnímu uražení 
strážníka MP Roztoky projíždějícím řidi-
čem během dohledu nad dodržováním 
pravidel silničního provozu v ul. Nádražní, 
řidič odjel. Zjištěna r. z. vozidla, lustrací 
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel, věc 
kvalifikována a  šetřena jako podezření 
z přestupku proti veřejnému pořádku. 
n dne 2. 2. 23 oznámeno, že na zeď rozvod-
né stanice na rohu ulic Legií a Vraštilova 
nasprejoval mladík nápis a  poté z  místa 
utekl k Tyršovu náměstí – hlídka na místo, 
provedeno místní pátrání. Výskyt osoby 
byl zjištěn v ul. Poděbradova, osoba, která 
byla zajištěna, se doznala k  posprejování 
zdi rozvodné stanice i  kontejneru u  pro-
dejny Albert na Tyršově náměstí. Přivolá-
na PČR Libčice, ta si věc převzala k zado-
kumentování trestného činu poškození 
cizí věci.
n dne 3. 2. 23 byl ve schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen svazek klíčů a  věrnostní 
karty, věci uloženy na MP Roztoky, zveřej-
něno na stránkách MP Roztoky a FB – sku-
pina Roztoky.
n dne 3. 2. 23 žádost PČR Libčice o součin-
nost při hledání pohřešované ženy, která se 
dle lokace mobilu měla pohybovat v koleji-
šti poblíž železniční stanice. Na místo hlíd-
ka MP, PČR Libčice a prvosledová hlídka 
PČR Praha-venkov, provedeno pátrání dle 
získaného popisu, žena nalezena v ul. Ná-

dražní. Z důvodu psychického a zdravotní-
ho stavu ženy přivolána RZP, která ji pře-
vezla do nemocničního zařízení.
n dne 3. 2. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
zjištěno poškozené dopravní značení v ul. 
Vidimova, zadokumentováno, předáno ře-
diteli TS Roztoky k nápravě. 
n dne 6. 2. 23 oznámeno poškrábání laku 
vozidla tov. zn. Renault v ulici U Hřiště, za-
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako přestupek proti majetku.
n dne 9. 2. 23 v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno na parkovišti Na Koruně v ulici Rie-
grova odstavené vozidlo tov. zn. Volvo 
C70, nesplňující podmínky provozu. Za-
dokumentováno, na  vozidlo vylepena vý-
zva k odstranění nebo ke sjednání nápravy, 
lustrací zjištěn provozovatel, tomuto taktéž 
zaslána výzva, oznámeno Silničně správní-
mu úřadu při MÚ Roztoky. 
n dne 13. 2. 23 ve  schránce důvěry MP 
Roztoky nalezen svazek klíčů, uloženo 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  stránkách 
MP Roztoky a FB – skupina Roztoky.
n oznámen nález peněženky včetně obsa-
hu poblíž křižovatky U Váhy v k. o. Rozto-
ky, kterou oznamovatel dovezl na MP Roz-
toky, uloženo na  MP Roztoky, zjištěn 
majitel, který byl vyrozuměn, téhož dne se 
dostavil a peněženka mu byla předána, ma-
jitel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci.

n dne 14. 2. 23 v brzkých ranních hodinách 
cestou PČR oznámeno, že by se na pozem-
ku domu v ul. Zahradní měl nacházet zlo-
děj – výjezd na místo, na místo též hlídka 
PČR Libčice a  prvosledová hlídka PČR 
Praha-venkov, provedena prohlídka po-
zemku i objektu domu za přítomnosti ma-
jitele, cizí podezřelá osoba nebyla naleze-
na, nic nebylo odcizeno ani poškozeno. 
n dne 14. 2. 23 oznámeno poškození vstup-
ních vrátek na pozemek chatky v zahrád-
kářské kolonii U zastávky v ul. Plavidlo – 
hlídka na  místo, zjištěno, že pachatel 
vyhnul jeden ze sloupků a zamčená vrátka 
si otevřel, vnikl na pozemek, kde nic neod-
cizil ani nepoškodil. 
n dne 14. 2. 23 oznámeno, že nezletilé děti 
v místě nad chatami V Úvoze nalezly v křoví 
neznámý zrezavělý předmět připomínající 
bombu – hlídka na místo spolu s PČR Libči-
ce, na místo přivolána i pyrotechnická služ-
ba PČR, která neznámý předmět odborně 
prohlédla a určila, že se o bombu nejedná.
n dne 15. 2. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
bylo v ul. Čechova nalezeno odstavené vo-
zidlo tov. zn. Peugeot, evidentně dlouho-
době neprovozováno, zadokumentováno, 
na  vozidlo vylepena výzva k  odstranění 
nebo ke  zjednání nápravy. Lustrací v  evi-
denci vozidel zjištěn provozovatel, tomuto 
taktéž zaslána výzva, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky. 

Z deníku Městské policie Roztoky
za	období	od	2.	2.	2023	do	26.	2.	2023:		

vodní oddělení do  Libčic. Oznamovatel 
nemusí čekat na  policejním oddělení 
na  příjezd policisty, který právě řeší udá-
losti v terénu, ale může vyřešit svou záleži-
tost okamžitě – videokonferenčně. Tento 
způsob komunikace umožňuje přijmout 
oznámení z  jakéhokoli místa a  přijaté 
oznámení obratem postoupit příslušnému 
policejnímu orgánu k  dalšímu vyřízení. 
Občan, jenž oznámení podává, nemusí nic 
podepisovat, protože průběh celého výsle-
chu se nahrává a  nahrávka se přikládá 
ke spisu.

JAK�SYSTÉM�POL�
POINT�FUNGUJE
n občan zazvoní na zvonek označený POL 
POINT
n  je vpuštěn do  zabezpečené místnosti 
(kdykoli ji může opustit, dovnitř se nikdo 
nedostane) a okamžitě s ním naváže kon-
takt policista prostřednictvím videokonfe-
rence

n lze oznámit jakékoli protiprávní jednání
n z průběhu oznámení či výslechu se poři-
zuje nahrávka, která se přikládá ke  spisu; 
není nutné nic podepisovat
n POL POINT NENAHRAZUJE LINKU 
158 (v případě ohrožení života či zdraví 

je nutné bezodkladně kontaktovat linku 
158)  l

Jaroslav�Drda�
s	použitím	podkladů	Krajského		

ředitelství	policie	Středočeského	kraje

Slavnostní zahájení provozu POL POINTU za účasti krajského ředitele policie generála Václava Kučery
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Řádková�inzerce
n Hodinový	manžel.	Tel.	723	424	701

n dne 15. 2. 23 bylo ve  večerních hodinách 
oznámeno poškození dvou zaparkovaných vo-
zidel v  ul. Jana Palacha jiným vozidlem – 
na místě zjištěno, že podezřelé vozidlo z místa 
odjelo, místním pátráním nalezeno, zajištěn 
svědek i  podezřelý řidič, tomu provedena  
orientační dechová zkouška, na místo přivolá-
ni policisté Skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov, kteří si případ převzali.
n dne 16. 2. 23 oznámen nález telefonu Xi-
aomi u roztockého přívozu, který oznamo-
vatelka donesla na  MP Roztoky, telefon 
uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na stránkách MP Roztoky a FB – skupina 
Roztoky, 
n dne 16. 2. 23 nahlášeno oznamovatelem, 
že jeho sousedku dlouho nikdo neviděl, 
nezvedá telefon, nereaguje na klepání a má 
o  ni obavu – hlídka na  místo, obyvatelka 
bytu skutečně nereagovala, na místo přivo-
lána hlídka PČR Libčice, RZP a  hasičský 
záchranný sbor, který provedl násilné ote-
vření bytu. Uvnitř byla nalezena jeho oby-
vatelka zemřelá, událost si převzala PČR 
Libčice k zadokumentování.
n dne 16. 2. 23 oznámen volně pobíhající 
pes u bývalého železničního přejezdu, kte-

rého dovedl oznamovatel na MP Roztoky. 
Při prohlídce psa zjištěn čip, který nepro-
cházel žádným dostupným registrem maji-
telů zvířat, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z  přestupku. Nález psa zveřej-
něn na FB, následujícího dne zjištěn maji-
tel, jemuž byl pes předán, věc uvedeného 
přestupku vyřešena uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě.
n dne 22. 2. 23 oznámeno narušení občan-
ského soužití mezi matkou a synem v bytě 
v  ul. Na  Panenské – hlídka na  místo, 
na místě již klid. Šetřením bylo zjištěno, že 
k napadení mezi osobami nedošlo, pouze 
k hádce. Syn, který v tomto bytě nemá tr-
valé bydliště, byt opustil dobrovolně. 
n dne 23. 2. 23 v ranních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti zjištěno poškození do-
pravního značení na ostrůvku v úrovni Te-
sca v ul. Lidická, zadokumentováno, šetře-
ním zjištěno, že k poškození muselo dojít 
ve  večerních hodinách předchozího dne 
pravděpodobně po nárazu vozidla, dle od-
lomených plastů nalezených na  místě šlo 
o vozidlo tov. zn. VW. Předáno řediteli TS 
Roztoky k  nápravě. Šetřením nalezeno 
v ul. Braunerova odstavené poškozené vo-
zidlo tov. zn. VW, odpovídající popisu vo-
zidla, které bylo dle svědků spatřeno 
na  místě nehody, zadokumentováno 
a  oznámeno policistům Skupiny doprav-
ních nehod PČR Praha-venkov.
n dne 23. 2. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
byla zjištěna posprejované stěna v podcho-
du ve  stanici ČD Roztoky. Škoda vznikla 
Správě železnic ČD, vyrozuměn správce 
budov, podezření z trestného činu poško-
zení cizí věci předáno PČR Libčice.
n dne 23. 2. 23 v  rámci hlídkové činnosti 
nalezeno v  ul. Vltavská odstavené vozidlo 

tov. zn. Ford Tranzit, vozidlo evidentně 
dlouhodobě neprovozováno a  nezpůsobilé 
provozu. Pořízena fotodokumentace, na vo-
zidlo vylepena výzva k odstranění, šetřením 
byl zjištěn provozovatel, tomuto taktéž za-
slána výzva, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky. 
n dne 25. 2. 23 oznámeno narušení občan-
ského soužití v  ulici MUDr.  Tichého – 
hlídka na místo, zde už klid, šetřením zjiš-
těno, že k  fyzickému napadení nedošlo, 
pouze k  urážkám ze strany jedné z  osob, 
která byla poškozenou upozorněna na vol-
né pobíhání (bez dozoru) jejího psa, věc 
kvalifikována jako podezření z  přestupku 
proti občanskému soužití.
n dne 26. 2. 23 ve  večerních hodinách 
oznámeno narušení občanského soužití 
mezi dvěma ženami cizí státní příslušnosti 
v ul. Puchmajerova – hlídka na místo, zjiš-
těno, že došlo k  vzájemnému fyzickému 
napadení bez zranění, na místo též hlídka 
PČR Libčice, která si věc podezření z pře-
stupku převzala k zadokumentování.

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.   l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky

pozn.: redakčně kráceno

▲
	IN
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Bydlím tu s Vámi

 
 

Filip Tretiník 
 

 

Krásné jarní dny a
radostné

velikonoční svátky

realitní makléř 
 

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

INZERCE



Stříkaná PUR pěna je jedním z nejefektivnějších 
izolačních materiálů pro kompletní zateplení 
domů a průmyslových staveb.

Vhodné pro novostavby i rekonstrukce.

(+420) 603 447 124 
puring@puring.cz

Moderní způsob
izolace budov

Rychlá a efektivní 
aplikace

Úspora nákladů 
na vytápění

Certifikované pěny  
s garancí kvality

www.puring.cz
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téma měsíce

Jeden svět, který letos slaví čtvrtstoletí, se 
za léta svého trvání etabloval v největší fes-
tival svého druhu na  světě.  Každoročně 
na  něj přijíždějí desítky hostů z  různých 
zemí světa – nejen filmových tvůrců 
a tvůrkyň, ale také protagonistů a protago-
nistek a obhájců a obhájkyň lidských práv, 
kteří se účastní diskusí navazujících 
na promítání jednotlivých snímků.

Konečně�v�Roztokách
Díky pár nadšencům – respektive třem 
nadšenkyním – se letos poprvé festival 
uskuteční i u nás v Roztokách. A nepůjde 
jen o jednu či dvě projekce. Filmů se u nás 
bude promítat hned 14 a k tomu bude jed-
na sobotní dopolední projekce věnována 

dětem. Projekcí bude celkem dokonce ne-
uvěřitelných 33! Vedle osmnácti dopoled-
ních promítání pro školy, které navštíví 
nejen žáci naší ZŠ Zdeňky Braunerové 
a Sedmihlásku, ale i žáci a žákyně z Vel-
kých Přílep, Únětic či Klecan, se chystají 
projekce odpolední, podvečerní a večerní. 
Po celé řadě z nich proběhne debata s hos-
ty. Složení bude opravdu pestré: vedle 
těch přespolních – režisérů, herců, lidsko-
právních aktivistů – se domlouváme 
i na účasti s řadou našich místních obča-
nů. Možná jste nevěděli, že váš soused, 
kterého vídáte v samoobsluze, má co říct 
k tématům ekologického zemědělství, lid-
skoprávnímu aktivismu či zahraniční po-
litice naší vlády. 

Filmem�k�lidským�
právům?�Přesně�tak!
A na závěr trocha teorie. Možná se někdo 
pozastaví nad tím, že je možné lidská práva 
podporovat koukáním na filmy. No, filmo-
vé projekce jsou jen jednou ze součástí fes-
tivalu. Jedním ze základních kamenů jsou 
diskuse s hosty. Diváci se tak mohou dozvě-
dět o nastoleném tématu opravdu do hloub-
ky. Kombinace film + debata má velmi širo-
ký a  prověřený advokační potenciál, který 
Člověk v tísni nejvíce využívá na již zmíně-
ném festivalu Jeden svět v Bruselu. Na něm 
se každoročně vystřídají desítky velvyslan-
ců, poslanců Evropského parlamentu i za-
městnanců Evropské komise.

Pětadvacátý�ročník�nese�
podtitul�Cena�bezpečí
Tvůrci festivalu zvolili pro letošní festival 
podtitul Cena bezpečí. Všemi filmy letoš-
ního ročníku totiž téma nejistoty a hledání 
bezpečí prostupuje. Ať už jde o strach z ros-
toucích cen energií, z války zuřící na Ukra-
jině či z devastace životního prostředí. Pro 
každého z nás toto spojení znamená něco 
jiného. I  cena, kterou jsme za  bezpečí 
ochotni platit, je pro každého jiná. Sloga-
nem  Cena bezpečí  chtěli tvůrci festivalu 
přimět publikum napříč Českem 
k  zamyšlení nad tím, co jsme za  bezpečí 
a svobodu ochotni (za)platit. Nic na světě 
není zadarmo. A  o  svobodě to platí 
dvojnásob. Angličtina v tomto zní lépe než 
čeština: Freedom is not for free. Svoboda 
opravdu není zadarmo…
  l

Ondřej�Lukáš
Autor	pracuje	jako	komunikační	manažer	

společnosti	Člověk	v	tísni		
a	žije	v	Roztokách

Festival Jeden svět v Roztokách: filmem za lepší lidská práva
Festival	Jeden	svět	je	už	více	než	dvě	desetiletí	jednou	
z	neodmyslitelných	součástí	působení	společnosti	Člověk	
v	tísni.	Od	svého	vzniku	v	roce	1999	přináší	českému	
i	zahraničnímu	publiku	dokumentární	filmy	o	lidských	
právech	z	celého	světa,	které	se	každoročně	promítají	
nejen	v	desítkách	měst	republiky	a	na	stovkách	českých	
základních	a	středních	škol,	ale	i	v	zahraničí,	konkrétně	
v	Bruselu.	

Ondřej Lukáš
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Jak�a�kde�zakoupit��
vstupenku?
Vstupenky	na	všechna	
promítání	jsou	k	dispozici	
v	síti	GoOut.cz	(přímý	odkaz	
naleznete	na	facebook.com/
jedensvetroztoky).	On-line	
prodej	bude	ukončen	vždy	
30	minut	před	začátkem	pro-
mítání,	poté	bude	v	případě	
volných	míst	možné	zakoupit	
vstupenku	i	na	místě	u	vstu-
pu	do	promítacího	sálu.
  l

Festivalovou kampaň připravilo už pošesté 
Studio Matyáše Trnky. Spěchající postavy, 
odstrkování, nejistota, strach a  ohrožení. 
To jsou časté scény, které se v letošním vi-
zuálu festivalu objevují. „Vizuály i spot le-
tošního Jednoho světa odkazují k  tomu, co 
se může stát, když nás přemůže strach a po-
třebu bezpečí uvedeme do absurdna. Může-

me skončit sami zavření v bytě a svět pozo-
rujeme jen klíčovou dírkou nebo prožít 
zbytek života ve skafandru. Můžeme se ptát 
sami sebe: ,Co všechno ještě můžeme pro 
bezpečí udělat?‘ Možná i my sami jsme ob-
čas v pozici, kdy někoho odstrčíme, aby nám 
bylo líp. Nebo právě naopak, jsme sami ně-
kdy odstrčeni. Jak a jestli je to správně, ne-

cháváme na těch, kdo spot uvidí,“ vysvětlu-
je autor kampaně Matyáš Trnka, vnuk 
legendárního výtvarníka Jiřího Trnky.  

(citováno z tiskové zprávy festivalu Jeden svět)

  l

Program nabízí hned 15 projekcí, vybírat 
můžete z  témat vážnějších i  odlehčeněj-
ších, domácích i  zahraničních. Připravily 
jsme pro vás také projekce relaxované, 
kde bude více světla v  sále, tlumenější 
zvuk a nemusíte se bát ani toho, že by ně-
koho rušily hlasitější projevy vás či vašich 
dětí. 

Festival pro veřejnost poběží až do sobo-
ty 1. dubna, kdy jej společně slavnostně 
zakončíme v  prostorách Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy. Těšit se může-
te na krásný a veselý film Farmář a hipster 
o  nečekaném přátelství dvou velmi odliš-
ných mužů.

Na naše mladší diváky a divačky se těší-
me v rámci školních projekcí každé dopo-
ledne od  pondělí 27. března do  pátku  
31. března.

  l

�
Ivana�Vránková,�Aneta�Oščádalová��

a�Soňa�Stará
organizátorky	festivalu

Nora Fridrichová, televizní novinářka, re-
portérka a moderátorka, známá z pořadu 
České televize 168 hodin, zavítá 30. 3. 
od 19.00 do hotelu Academic na projekci 
a následnou debatu k filmu Kuciak: Vraž-
da novináře. „Ze záběrů, které film obsa-
huje, mrazí. Policejní rekonstrukce a  zá-
znamy sledovaček ukazují, jak hluboko 
mafie na  Slovensku prorostla a  co při le-
tošních předčasných volbách opět hrozí,“ 
uvádí k  filmu Nora Fridrichová. Máme 
velkou radost, že zavítá právě k  nám 
do Roztok. Děkujeme a těšíme se! 
  l

Bádáte nad tím, co znamená obrázek na titulní straně?

Festival je za dveřmi, těšíme se na vás!

Přijďte na debatu s Norou Fridrichovou

Srdečně	zveme	všechny	roztocké	i	okolní	sousedy	
a	sousedky	na	slavnostní	zahájení,	které	proběhne	ve	středu	
29.	března	v	hotelu	Academic.	Festival	uvedeme	filmem	
Překonat	temnotu,	nebude	chybět	ani	debata	a	hlavně:	
připravujeme	pro	vás	i	kulturní	překvapení	a	malý	raut!	

Nora Fridrichová
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Děkujeme�partnerům
Srdečně	děkujeme	partnerům	festivalu	a	všem	dárcům,	kteří	jej	podpořili	v	kampani	na	darujme.cz.

Jako fotograf původem z  Austrálie jste 
procestoval celý svět. Co vás přivedlo 
právě na  Papuu Novou Guineu? Čím je 
pro vás místní komunita zajímavá?
Na  Papuu Novou Guineu jsem se poprvé 
vydal v roce 2004, abych připravil fotogra-
fický projekt o  členech místních gangů, 
kterým se říká „uličníci“ („raskols“). A za-
čal jsem právě u komunity v Kaugere, kte-
rou uvidíte ve filmu, ta je vyhlášená množ-
stvím gangů a  mírou násilí. Do  samého 
středu gangu jsem se dostal díky seznáme-
ní s jeho vůdcem Allanem Omarem. S vět-
šinou místních jsem se pravidelně setkával 
na hřišti při sledování ragbyových zápasů 
místního týmu Buldoci. Rugby League 
byla jediným pojícím prvkem, jedinou po-
zitivní silou, byla tím, co alespoň na chvíli 
přinášelo v komunitě mír. Natočit film prá-
vě o  tomto fenoménu mi přišlo jako ten 
nejlepší způsob, jak s  problematikou se-
známit světové publikum. 

Jaké bylo natáčet v  tak komplikovaných 
podmínkách v  prostředí absolutní chu-
doby a života gangů? 
Do  oblasti jsem se vracel opakovaně, což 
mi pomohlo v tom, abych si s protagonisty 
vytvořil hlubší vztah a abych je mohl pozo-
rovat a natáčet při jejich každodenním ži-
votě. To prostředí je opravdu náročné jak 
fyzicky, tak psychicky. Je tam vedro a vlhko 
a každodenní kontakt s chudobou, špínou 
a  násilím si na  vás vybere své. Abych vše 
zachytil autenticky, natáčel jsem obraz 
i zvuk sám, abych příběh nenarušil. 

Co byly pro vás nejsilnější momenty 
z natáčení?
Když s lidmi, které točíte, strávíte tolik času 
jako já s rodinou Muriových, je nevyhnu-
telné, že si začnete být blízcí. Takže vše, 
čím si procházejí, se vás začne niterně do-
týkat, cítíte jejich bolest, všechny ztráty. 
Hodně momentů z natáčení nemohu zapo-

menout, jedním z nich je návštěva Alberta 
za jeho synem Desmondem do vězení. Na-
prosto surrealná mi pak přišla scéna, kdy 
policisté házejí plechovky od  coly na  fa-
noušky před ragbyovým stadionem. 

Co pro vás znamená téma letošního festi-
valu Cena bezpečí?
V Port Moresby, které je často označováno 
za  jedno z  deseti nejvíce nebezpečných 
míst na světě, je obava o bezpečí na místě. 
Více než o sebe jsem se ale obával o bezpe-
čí hlavních postav i ostatních lidí v komu-
nitě. Já jsem se tam cítil jako čestný host 
a měl jsem pocit, že mi rodina Muriových 
i  příslušníci gangu kryjí záda. Můj film 
v  mnoha ohledech poukazuje na  samot-
nou podstatu násilí v této rozvrácené spo-
lečnosti, ale zároveň i na naději a houžev-
natost lidí, kteří vyrostli v  tak neklidném 
prostředí a kterým sport dává víru, že bu-
doucnost musí být lepší, a jak ve filmu říká 
trenér Albert, „může je přenést do  jiného 
světa“.  l

Stephen�Dupont,�Soňa�Stará,�Aneta�Oščádalová

(Rozhovor byl přeložen a redakčně krácen, v celém 
a originálním znění jej najdete na našich stránkách 
facebook.com/jedensvetroztoky)

Otázky pro režiséra filmu Doggies, do toho! Stephena Duponta 
Exkluzivně	pro	Odraz	nám	poskytl	rozhovor	režisér	
filmu	Doggies,	do	toho!	Stephen	Dupont,	který	do	Roztok	
z	Austrálie	osobně	zavítá	30.	března.		
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Doggies, do toho! / Čtvrtek 30. 3. v 19.30 / Vratislavka Café

Stephen Dupont



30/3 19:30

Muzeum Roztoky

31/3 17:00 

Muzeum Roztoky

Andrea, matka dvou dětí
a samoživitelka, je 
v bezvýchodné situaci.
Její exmanžel,
odsouzený za zneužívání
její dcery, se vrátil 
z vězení, usadil 
se v sousedství a dělá si
nároky na jejich
společného syna. Pikovi
navíc otevřeně straní
skoro celá vesnice.

31/3 20:00

Vratislavka café

Uganda je demokracií
jen na papíře. O tom se
přesvědčil i opoziční
politik a populární
reggae hudebník Bobi
Wine, když během
prezidentské kampaně
čelil špinavým praktikám
svého politického
soupeře. Dokument
vypráví příběh zrodu
politické hvězdy.

1/4 13:30 

Vratislavka café

30/3 15:00 

hotel Academic

30/3 19:00 

hotel Academic

31/3 10:30 

Vratislavka café

31/3 13:30 

Muzeum Roztoky

1/4 10:00

Muzeum Roztoky

1/4 15:30 

Muzeum Roztoky

1/4 18:00 

Muzeum Roztoky

1/4 10:00

Vratislavka café

31/3 17:00 

Vratislavka café

PROGRAM 
JEDNOHO SVĚTA V ROZTOKÁCH
29/3 19:00 

hotel Academic

Film dokumentuje
ruskou invazi na několika
místech Ukrajiny. 
Na příbězích běžných lidí
snímek ilustruje nejen
každodenní válečné
problémy obyvatelstva,
ale i hloubku jejich
odhodlání.

Překonat
temnotu
Kinodopomoha / UA /
2022 / 51 min.

V jednom ze slumů 
v Papui Nové Guineji,
známém svou bídou
a vysokou kriminalitou,
se místní rozhodli
převychovat mladé
zločince na hrdiny.
Pomoct jim k tomu má
jejich národní sport
 – ragby.

Doggies, do toho!
Dupont / AUS, PG /
2023 / 65 min.

Nepříjemně blízko
Püsök / HU, RO / 2022
/ 84 min.

Bobi Wine: 
Prezidentské
reggae
Sharp, Bwayo / UG,
GB, USA / 2022
 / 114 min.

Jegor žije v ruském
Irkutsku, miluje potápění
v ledové vodě
a na sociálních sítích
vybízí k aktivní
ochraně sibiřské přírody.
S ruskou invazí
na Ukrajinu se ale jeho
život radikálně změní.

Mladí Rusové 
na útěku
Winzer / DE / 2022 
/ 53 min.

Antropoložka Zdenka se
s rodinou odstěhovala
na Špicberky. I když 
do Norska přijela polární
komunitu zkoumat,
snaží se do ní také
zapadnout. To je ovšem
ještě těžší než místní
klimatické podmínky.

Návštěvníci
Lišková / ČR, NO, SK /
2022 / 83 min.

V únoru 2018 ukončují
tři výstřely v domě 
ve Veľké Mači životy
mladého páru. Brzy poté
se jména Kuciak 
a Kušnírová stávají
symbolem největších
protestů na Slovensku.

Kuciak: Vražda
novináře
Sarnecki / ČR, DK,
USA / 2022 / 100 min.

Kolik lidí je potřeba 
k lásce a jaké formy
může mít vztah?
Časosběrný snímek Jany
Počtové je mozaikou
šesti příběhů, jejichž
protagonisté*ky 
se rozhodli*y nastavit 
si vlastní hranice
partnerského soužití.

Šťastně 
až na věky
Počtová / ČR / 2022
 / 95 min.

Dvě kamarádky 
z Velké Británie vyrazily 
na roadtrip po proslulé
Pamírské dálnici, 
která se vine skrz
Kyrgyzstán, Uzbekistán
a Tádžikistán, aby
zjistily, jak se v těchto
zemích žije ženám.

Ženy za volantem: 
Příběhy z cesty 
po Pamíru
Congdon, Haigh / KG,
TJ, GB, UZ / 2022
/ 97 min.

„Ponižování bere většina
Romů jako součást
svého života,“ líčí Štefan
Pongo důvody, proč před
15 lety odešel s rodinou
do Velké Británie. Jako
řidič kamionu tu 
s manželkou i dětmi
vede spokojený život.
Předsudky a vůči
Romům ho však
nenechávají v klidu.

Pongo Calling
Kratochvíl / ČR, SK,
GB/ 2022 / 78 min.

31/3 19:30

hotel Academic

Do života čtyř postav
filmu zasáhla
amyotrofická laterální
skleróza. 
S nevyléčitelnou nemocí
se každá z nich snaží
vypořádat tak, aby co
nejsmysluplněji naplnila
zbývající čas.

Naděje 
až do konce
Stehlíková / ČR / 2022
/ 89 min.

Lek Chailert je Thajka,
která zachraňuje slony
před zneužíváním
turistickým průmyslem 
a lokální sloní mafií. 
S příchodem pandemie
covidu-19 navíc najde
způsob, jak protivníky
obrátit na svoji stranu.

Sloní matka
Lewis / GB / 2022 
/ 55 min.

Máxima, Berta a Carolina
jsou latinskoamerické
aktivistky. Bojují proti
brutálním způsobům,
které nadnárodní
společnosti uplatňují
vůči přírodě a původním
obyvatelům v Peru,
Hondurasu a Brazílii.

Iluze hojnosti
Lietaert, Ramirez / BE,
CO / 2022 / 60 min.

Setkání dvou odlišných
světů, města a venkova,
v kulisách dechberoucí
přírody rakouských Alp
je výjimečným příkladem
dialogu mezi těmi, kteří
o sobě nevědí téměř nic,
přestože žijí nedaleko
od sebe.

Farmář a hipster
Langbein / AT / 2022
/ 97 min.

Pásmo tří krátkých
filmů, po každém z nich
s dětmi pracuje zkušený
moderátor nebo
moderátorka. Vhodné
pro mladší žáky ZŠ, 
ale přivést s sebou
můžete různě staré děti.

Jeden svět 
dětem I
Oáza / Julieta a želvy
v moři plastů /
Jasmíniny dva domovy

relaxovaná projekce

bio senior

relaxovaná projekce

slavnostní zahájení

relaxovaná projekce

slavnostní zakončení

Hostka: 
Nora Fridrichová

Hosté: Stephen
Dupont a Elizabeth

Tadic

Host: František „Čuňas“
Stárek

Hostka: 
Veronika Lišková
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Milá Jitko,
posíláme Ti dopis. Za  nás. Za  
Roztoč.  Za další Tvoje dítě, které-
mu jsi vdechla život, láskyplně ho 
opečovávala, rozvíjela, podporo-
vala a vedla.  Roztoč je dneska po-
četné a  pestré společenství lidí, 
které je díky Tobě neuvěřitelně 
propojené a  vytváří v  Roztokách  
jedinečný prostor pro umění, 
vzdělávání a  příjemně pospolitý 
sousedský  život. Díky Tobě vznik-
lo místo, kde se může potkat kdo-
koli, kdo chce tvořit a  společně 
v  umění růst, komu dává smysl 
věnovat svůj čas dovnitř komunity 
a  spoluutvářet Masopusty, Svátky 
světel, divadelní festivaly a  další 
spoustu nejen uměleckých projek-
tů. Místo tu je pro každého a kaž-
dý je v tom místě důležitý, ať vaří 
polévku, lektoruje kurzy, šije kos-
týmy, staví šapitó, komponuje 
skladby, kreslí plakáty, vede dílny 
nebo přispívá penězi. Tvým vel-
kým darem bylo lidi oslovovat, 
inspirovat a  propojovat. Objevo-
vat a oživovat  naše poklady a dary, 
které máme často někde v  hlubi-

nách schované. A  nikdy neslevit 
z  vysoké umělecké kvality, která 
byla Tebou vlastnoručně vetkaná 
do  sukní folklorního souboru 
a  do  všech dalších uměleckých 
vrstev roztočího dění. 

Trochu si máknem, než najde-
me způsob, jak tvou jedinečnou 
energii a  kvalitu udržet a  rozvi-
nout, aby to dohromady fungova-
lo. Nové roztočí dějství bez Tebe 
bude už vždycky jiné. Ale je nás 
dost, kteří jsme s tebou v Roztoči 
vyrostli a dlouhodobě sdíleli spo-
lečné hodnoty a  vize. A  chceme 
v  tom určitě pokračovat. Díky 
Tobě vyrostl Roztoč na  pevných 
základech a za těch víc než 25 let 
je dost silný. Ví, proč tu je a kudy 
vede jeho cesta. A  taky ví, že tu 
s námi všude jsi a budeš, jen v úpl-
ně jiné podobě a formě. 

  l

Za Výkonný výbor  

Dita�Votavová,�Martina�Macurová,��
Jitka�Klinkerová,�Ondřej�Marek��

a�celý�Tvůj�Roztoč

Město bez královny
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Asi nejen já jsem ji zažil v nesčíslných ro-
lích: v nejdynamičtější roztocké komunitě, 
totiž v Roztoči, který založila  a kterým hý-
bala až do smutného únorového dne, mezi 
jejími  nejbližšími, na radnici, při  pradáv-
ném vymýšlení návštěvy císaře Františka 
Josefa v Roztokách, v divadle jako aktérku 
i  vnímavou posluchačku, při plánování, 
jak nejlépe využít městskou  vilu v Tichém 
údolí, ve volbách, ať už jsme byli kdysi dáv-

no na jedné kandidátní lodi či o mnoho let 
později každý jinde… Jitku souhlasnou 
a chápající, tolerantní … i Jitku vášnivě ne-
souhlasící a  debatující. Naše poslední se-
tkání – a  koho by napadlo, že je fakt tak 
smutně poslední – bylo na letošním  maso-
pustu. Královna svolila bez okolků ke spo-
lečné fotce.

Jitka prožila bohatý, hektický, často ra-
dostný a zcela jistě naplněný život. Nedá se 
na ni zapomenout. 

  l

Tomáš�Novotný

Když se některému našemu divadlu podaří 
uskutečnit cestu do jiných, od Česka vzdá-
lených světů, je to malý zázrak. Jeden tako-
vý se v dubnu podařil divadlu loutek, hud-
by a  vtipu Tichý jelen a  muzikantskému 
duu Dva. Performeři Jitka Tichá, Jiří Jelí-
nek, muzikanti Bára a Honza Kratochvílo-
vi a  tlumočnice a  překladatelka na  scéně 
i  mimo ni Lucie Němečková odletěli 
na  mezinárodní festival Kom i di na  so-
pečný ostrov, ne větší než Lucembursko, 
ostrov Reunion v Indickém oceánu. Náleží 
Francii, a  i  když je 10  000 km vzdálený 
od Paříže, je součástí Evropské unie. Spolu 
s  Čechy přicestovali i  festivaloví hosté 
v  počtu zhruba padesáti divadelníků 
z Francie.

Reunion, perla Indického oceánu, kde 
na obrázcích ostrova často vidíme rozbou-
řené vlny oceánu a sopky, které jsou jedny 
z  nejčinnějších na  světě. Místní Kreolové 
spatřují v  tomto žhavém přírodním jevu 
„čirou krásu“. Všude je divoká flóra i fau-
na, hemží se to chameleony, ještěrkami, 
leguány, toulavými psy a pavouky. Kreolo-
vé, potomci nejen otroků, ale i  otrokářů, 
nejen Francouzi, ale i  Indové, Číňani či 
Arabové, ti všichni tu žijí v nenásilí a sou-

ladu. Vedle sebe vidíte katolické kostely, 
mešity, hinduistické či buddhistické chrá-
my. 

Festival Kom i di vznikl z potřeby obo-
hatit kulturní život v  městech St. Joseph 
a Petit Ile. Zkrátka vytvořit lidový festival 
„pro všechny“, čemuž odpovídá i  cena 
vstupného, symbolické 1 euro. Toho roku 
francouzským i  kreolským divákům na-
bídli organizátoři během jednoho týdne 
na čtyřicet představení ve čtyřech sálech.

Dva naše soubory Tichý jelen a Dva se-
hrály během desetidenního pobytu cel-
kem sedm představení – pro dospělé ko-
mickou adaptaci Shakespeara Richard 
III., pro děti zábavný kabaret Oslík s im-
provizovanými mikroscénkami, krátký-
mi pohádkami a písničkami. Hráli v šapi-
tó, v  bývalé továrně na  zpracování 
mořských korálů, v místním lyceu i diva-
dle pro 200 diváků a  koncertním sále, 
kam se diváků vešlo na  400 a  vždycky 
bylo plno.

Před prvním představením je místní 
technici varovali, že kreolské publikum 
na  představení nepřijde, protože divadlo 
evropského střihu je pro ně nezáživné. 
Baví je jen představení místních performe-

rů v kreolštině, kteří vyprávějí humornou 
formou o problémech Kreolanů.

Ale opak byl pravda. Kreolské publikum 
nakonec přece jen přišlo a smálo se… Už 
jen tomu, že promluvili česky, protože naše 
řeč jim připadala legrační a  blízká jejich 
kreolštině. Nakonec diváky nadchli nato-
lik, že museli neustále přidávat svoje písně 
a CD, které s sebou vezli, se na všechny ne-
dostala. Děti šílely, zmítaly se v  řadách 
a učitelé je nedokázali usměrnit. Atmosfé-
rou to nemělo daleko k  šílenství Beatles. 
Když je děti potkaly na ulici, mávaly na ně 
a ukazovaly svým rodičům a příště přived-
ly s sebou celé rozvětvené rodiny. Ve ško-
lách kreslily spontánně obrázky z předsta-
vení a  na  píseň Sega Afrika dokonce 
secvičily vlastní choreografii. Nakonec Ti-
chý jelen a Dva musely slíbit, že za rok při-
jedou zas.

A  tady se opět zobrazuje duch Jitky: 
stačí dojet a  začít, podniknout a  otevřít 
dveře, za kterými najdete netušené mož-
nosti. Jitka nepoučovala, neimitovala, ne-
předváděla, ale dávala, spojovala a  obo-
hacovala.

„Jitko, seznámila jsi mě s  projektem, 
na jehož začátku jsi stála, a já ti slibuji, že 
v  něm budu pokračovat a  dotáhnu jej 
do konce.“

  l

Budeš tu s námi stále.

Za Jitkou

Jitka Tichá na festivalu Kom i di na ostrově Reunion

Už	ten	nadpis	je	špatně.	Mělo	by	to	být	„před	Jitkou“,	
protože	před	Jitkou	Tichou	měl	být	ještě	dlouhý,	bohatý,	
hektický,	radostný	a	naplněný	život.	

Toto	číslo	Odrazu	bude	důvodně	zaplněno	vzpomínkami	
a	vyprávěním	o	Jitce	Tiché,	kterou	znala	většina	občanů	
Roztok	a	Žalova,	a	ti,	kteří	ji	neznali	osobně,	určitě	o	ní	
slyšeli	v	souvislosti	s	masopustem	nebo	jinými	aktivitami,	
které	s	nadšením	pořádala	pro	naše	město.	V	článcích	
autorů	bude	asi	všechno	o	Jitčině	životě.	Ale	zkusím	
připomenout	jednu	zajímavou	událost,	která	se	stala	v	roce	
2010.	Jitka	byla	členkou	české	divadelní	expedice	vyslané	
do	vzdáleného	Reunionu.
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Projekt probíhal v Roztokách už v loňském 
roce, tehdy děti natočily příběhy pěti pa-
mětníků. Letos žáci vytvořili na  začátku 
školního roku čtyři týmy pod vedením 
paní učitelky Marie Jelínkové Ťupové 
a pana učitele Tomáše Treichela. Napřed se 
učili vést rozhovor, zacházet s  technikou, 
dohledávat si potřebné informace. Vydali 
se na exkurzi do Archivu bezpečnostních 
složek. Pak už si vyzkoušeli vedení rozho-
voru na  vlastní kůži. Tím jejich snažení 
neskončilo, čekalo je najít v  slyšeném to 
nejzajímavější a  příběh umělecky zpraco-
vat. S tím jim pomáhala šikovná a ochotná 
lektorka z  Roztoče Klára Břicháčková. 
Díky usilovné práci vznikly dvě rozhlasové 
reportáže, jedna videoreportáž a jeden ani-
movaný film. Výsledky svého snažení 
představily děti ve čtvrtek 23. února v ho-
telu Academic.

Celým programem provázela moderá-
torka Marie Hodinářová. Přítomné po-
zdravil starosta města Jaroslav Drda. Pak 
už přišel čas dětí. V  prezentacích sezná-
mily hosty večera s  dosavadním životem 
pamětníka a  pak pustily svou reportáž 
nebo film, ve  kterých zpracovaly jeden 

moment ze života pamětníka, který je nej-
víc zaujal.

Pan Martin Tocháček strávil dětství 
v  Iráku zmítaném převraty, a  proto bral 
po  návratu do  Čech v  šedesátém osmém 
roce ruské tanky jako nevýznamnou zále-
žitost a  nechápal, proč se ostatní obávají 
budoucnosti. Pan Antonín Čermák začal 
v mládí skautovat, účastnil se obnovy Juná-
ka po sametové revoluci, vedl k  tomu své 
dva syny a  i  v  důchodovém věku se 
ke  skautskému hnutí hrdě hlásí a  stále 
skautům podle svých možností pomáhá. 
V týmu, který mluvil s panem Janem Bera-

nem, byla i jeho vnučka. I ona se dozvěděla 
leccos nového ze života svého dědečka; tře-
ba to, jak jako pětiletý chlapec vnímal tís-
nivou atmosféru, která na začátku padesá-
tých let panovala v  Čihošti a  blízkých 
obcích po zatčení pátera Toufara. Nejstar-
ším pamětníkem je pan Václav Majer, ak-
tivní účastník pomoci vězňům z transpor-
tu smrti, který na  konci dubna 1945 
projížděl Roztoky. Jako patnáctiletý byl 
svědkem obrovského vzepětí, jakého byli 
lidé schopni na  stále ještě okupovaném 
území, aby dali vězňům šanci přežít. 

Tříčlenná odborná porota poskytla dě-
tem odborný pohled na výsledná díla a po-
vzbudila je do  další práce. Děti projevily 
všestranný talent a připravily pro všechny 
skvělé pohoštění. U chlebíčků a krásně oz-
dobených muffinů tak byla příležitost osla-
vit s dětmi úspěšné zakončení projektu.  

Celý projekt financovalo město Roztoky 
a  k  důstojnému průběhu večera přispěla 
jednak obec Úholičky (jejichž děti se pro-
jektu také účastnily), jednak místní podni-
katelé: květiny darovaly Studio Flores 
a Haluzka, dárky pro děti a pamětníky Rů-
žová kavárna, papírnictví Cyrani a  Dary 
přírody. Všem patří velký dík.

Jednotlivé reportáže včetně těch loň-
ských najdete na pribehynasichsousedu.cz.

l

Alena�Theodora�Dvořáková
místní	koordinátorka

Cena pro jednotlivé jízdné se u  plnocen-
ných jízdenek upravuje následujícím způ-
sobem: 

Pro cestující z Roztok to znamená zdražení 
jízdného v  případě cest po  Roztokách 
a  do  Únětic, kde se dosud platí 14 Kč 

a nově to bude stát 20 Kč, nebo do Podba-
by, kde místo stávajících 22 Kč zaplatí 
30 Kč. Cestujících na  Dejvickou (30 Kč) 
nebo kamkoli do  Prahy (či dál za  Prahu 
do  pásma 1 za  50 Kč) se dotkne pouze 
zkrácení platnosti jízdenky na 30 a 90 mi-
nut a  cena zůstává stejná. Vzhledem 
k tomu, že se počítá čas dle jízdního řádu, 
a nikoli skutečná doba strávená ve vozidle 
na  Jugoslávských partyzánů, je platnost 
jízdenky na Dejvickou (15 minut) stále do-
stačující.

Pokud máte pražskou Lítačku a doplácí-
te vnější pásmo, bude to nyní jednotně 
20 Kč místo dosavadních 14 Kč v autobusu 
nebo 22 Kč ve vlaku. Tedy aspoň cestující 
vlakem s pražským předplatným nový tarif 
potěší.

  l

Michal�Přikryl

Příběhy našich sousedů podruhé

Nové jízdné v hromadné dopravě

Po	roce	jsme	se	sešli	v	hotelu	Academic	nad	Příběhy	našich	
sousedů.	Projekt	organizace	Post	Bellum	propojuje	žáky	
osmých	a	devátých	tříd	s	jejich	staršími	sousedy,	jejichž	
vzpomínky	mají	zpracovat	do	podoby	reportáže	nebo	
uměleckého	díla.	

Středočeský	kraj	se	rozhodl	od	1.	4.	2023	upravit	jízdné	
ve	vnějších	pásmech	PID.	U	předplatních	kupónů	dochází	
ke	zdražení	o	5%	a	je	zastropováno	na	7.	pásmu,	takže	pro	
cestující	od	8.	pásma	dál	dojde	ke	zlevnění.	

Poznámka: °dvoupásmová jízdenka neplatí v pražských pásmech P, 0 a nově ani B

Žákovský tým s panem Beranem



19březen 2023

ŽIVOT Ve MĚSTĚ

Mnoho roztockých dobrovolníků se připo-
juje každoročně k  této akci – někdo jako 
organizátor, jiný se připojuje ke  vzniklé 
skupině dobrovolníků. 

Je neuvěřitelné, že i po tolika letech dob-
rovolníci objevují černé skládky. Anebo se 
jen propojí ve  správný čas na  správném 
místě sousedé, kteří ještě nestihli splynout 
s faktem, „že ten ostnatý zrezlý drát a pár 
pneumatik“ ke  krajině tak nějak patří… 
a místo povzdechu „ach jo“ si vezmou pra-
covní rukavice a skládku odklidí.

Minulý rok skupina dobrovolníků zorga-
nizovala hned několik úklidových skupi-
nek, do kterých se zapojily i malé děti, které 
pak leckterý soused obdaroval čokoládou.

Není neobvyklé, že se po úklidu dobrovol-
níci setkají na ulici u něčeho dobrého a celá 
akce se tak promění v sousedské setkání.

Letos se s námi můžete opět potkat a při-
dat se k úklidu a malému společenskému 
„small talku“:
n před městským úřadem s  Terezou Kně-
žourkovou, v 9 hod.
n na točně u autobusu se Zuzanou Šrůmo-
vou, v 9 hod.
n v horní části náměstíčka s Marií Kanto-
rovou, v 9 hod. 

Organizátoři akce Ukliďme Česko evi-
dují přes 2000 nahlášených úklidových 
akcí. Desítky tisíc dobrovolníků tak opět 

budou uklízet v  lesích, obcích a  městech, 
podél komunikací, ale také na  řekách či 
v chráněných územích... Přidejte se (i) le-
tos spolu s námi k této akci!

Děkujeme Technickým službám za pra-
videlný odvoz nasbíraného smetí.

  l

Těšíme se na vás!
Marie�Kantorová,�Roztoky�Sobě

www.uklidmecesko.cz

Spolek Čarodějnic Roztok a  Žalova, z.s.,  
každý rok pořádá na hřišti v Žalově největší 
slet malých i  velkých čarodějnic v  okolí. 
A každý rok má čarodějné rejdění i svůj ve-
černí program. Vloni to byla Abba World 
Revival, letos to bude nezapomenutelný DJ 
Petr Salava, který to pořádně rozjede na ve-
černí Oldies diskotéce s  fláky, které hrával 
před lety na Maxe (bývalý hotel Maxmilián-
ka v Tichém údolí). Kromě retro fláků bude 
na místě i projekce fotografií z té doby. Po-
kud máte nějaké fotky z Maxy doma, určitě 
nám je pošlete, rádi je do projekce přidáme 
(carodejniceroztoky@gmail.com). 

Vezměte děti a přijďte se pobavit celá ro-
dina! Tentokrát se sejdeme v  sobotu  
29. dubna 2023 opět na Žalovském hřišti. 
Program začíná už v jednu hodinu.

Nejde nám jen o zapálení magického ohně 
a uvítání jara po dlouhé zimě, ale dnes už 
o tradiční shromáždění sousedů ze Žalova 
a Roztok. O společné zážitky, prostor pro 
popovídání si a samozřejmě zábavu. Právě 
společné chvíle jsou tím, co dělá z našeho 
města tak hezké místo pro život. 

Nakonec i díky tomu se původní páteční 
odpoledne s  hrami pro děti a  ohništěm 
rozrostlo do  celodenní sobotní akce pro 
stovky sousedů s programem pro celou ro-
dinu. Letos se tak můžete přidat již po šest-
nácté. A  jako každý rok vás čeká bohatý 
program.

Velká část je věnována jako vždy dětem 
– školkové děti nám předvedou nové ta-
nečky, budeme volit nejkrásnější malou 
čarodějnici a čaroděje, bude dětská disko-

téka v podání hudebního dua Vlasta a Pav-
la, zábavné soutěže i skákací hrad a bohatá 
tombola plná hraček. Hry a soutěže nám, 
stejně jako vloni, pomohou organizovat 
žáci druhého stupně ZŠZB a  dobrovolní 
hasiči, za což jim patří náš velký dík. 

Čeká na vás jako vždy také nepřeberné 
množství občerstvení – dejte si malinovku, 
domácí limči, vínko, míchané drinky nebo 
Únětické pivo z  tanku, dobrůtky z  MO‘s 
bistra a  La Stelly, párky a  klobásy, buřty 
na ohni či kávu a něco sladkého z kavárny 
Vratislavka, cukrovou vatu nebo točenou 
zmrzlinu od Dej si točenou a spoustu dal-
ších dobrot. 

Tohle všechno si můžeme každý rok do-
přát díky podpoře města Roztoky, Středo-
českého kraje, společnosti OSA – našich 
štědrých sponzorů, nadšení spousty po-
mocnic a pomocníků nejen ze Spolku Ča-
rodějnic Roztok a Žalova, z. s. 

I vy se můžete stát podporovatelem ča-
rodějného dne – finančním darem na   
č. účtu 233 959 0029/5500 nebo jako dob-
rovolník. Stačí se nám přihlásit, každá po-
moc se počítá.

Více o programu, kontakty na pořadate-
le, fotografie z  předchozích ročníků atd. 
najdete na www.CarodejniceRoztoky.cz. 

  l

Těšíme se na vás!
Petra�Laštovková

Ukliďme Česko

Přijďte oslavit čarodějnice – letos v retro stylu!

Na	začátku	dubna,	konkrétně	1.	4.	2023,	Spolek	Ukliďme	
Česko,	www.uklidmecesko.cz,	opět	pořádá	hlavní	termín	
největší	dobrovolnické	akce	Ukliďme	Česko,	zaměřené	
na	úklidy	černých	skládek	a	drobného	nepořádku	z	přírody,	
měst	a	obcí.
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Jaká byla královna? Krásná, mladá a podši-
tá, z remízků a lánů, kde panáčkujících za-
jíců žije nepočítaně. Panování završila 
v Šapitó tancovačkou a vystoupením s di-
vokým výstřelkem své družiny lesních zví-
řat, lovců a akrobatek na šálách. A veškeré 
maškary se účastnily jejího slavného honu 
tam a zase zpátky.

Každý rok se také snažíme při masopus-
tu o nějaký nový posun, impulz, o nějaké 
překvapení. Letos jím byla dozajista cesta 
od Šapitó k Šapitó, které jsme rozbili spolu 
se stanovým městečkem na louce u přívo-
zu, kde se nám podařilo mít všechno po-
hromadě. Veliké šapitó, jídelní stany i vý-
deje kostýmů. Tou jiskrou na konci 

průvodu byli bubeníci BRUiTAL z Belgie, 
obklopeni tančícími zajíci na myslivcově 
funusu.

Masopust jsme začali slavit 28. ledna ob-
řadní obchůzkou po roztockých domech. 
A Roztocký masopust pak vyvrcholil právě 

11. února velkým průvodem a večerní tan-
čírnou v Šapitó, tak oblíbenou v předcovi-
dových dobách. Nejde jen o samotný prů-
vod. Zásadní věci se dějí totiž už před ním. 
Měsíce, týdny připravování, vybalování, 
shánění a vymýšlení. Právě při přípravách 
se mohli roztočtí potkat a také se potkáva-
li  – lidé všech generací a  všech možných 
dovedností zase spolu tvořili. V dílně ma-
sek v ateliéru Pod pekárnou, nebo u švad-
len, šiček, mezi maskami, v  ateliéru Ple-
chOň v  Jungmannově ulici. Množství 
a nasazení lidí bylo i letos obrovské. Vedle 
organizačního týmu jsou při masopustu 
zapojeny téměř dvě stovky dobrovolníků. 
A každý z nich pomáhá, jak může, a podle 
svého. A funguje to. Dobrovolníci vyráběli, 
opravovali, třídili anebo koláče napekli 
a kafe a čaje navařili nebo penězi přispěli. 
A každý rok je dojemné vidět, jak zdatné, 
zkušené a ochotné lidi v Roztokách máme, 
kteří se zapojí do akce, jež jednotlivce dale-
ko přesahuje.

11. února vypukl veliký roztocký maso-
pustní průvod. Královna byla korunována, 
právo se předalo, průvod vyrazil a zase se 
vrátil, klibna se popravila, aby pak znovu 
povstala, tancovačka se odehrála, pivo se 
vypilo, jitrnice i napečené koláče se snědly. 
A než se všechno uklidilo, přišla tak tragic-
ká a tak nečekaná zpráva. 17. února náhle 
zemřela Jitka Tichá, emeritní královna, za-
kladatelka nové masopustní tradice, duše 
a  srdce kultury, kterou kolem roztockého 
masopustu vystavila. V srdcích ale bude žít 
dál, protože planou, protože je všem maš-
karám zažehla. Děkujeme! Sláva emeritní 
královně!

Roztocký masopust 2023
Jako	každý	rok	v	únoru	prošel	i	letos	Roztokami	masopustní	
průvod,	který	vyrazil	za	svou	královnou.	Po	dvou	letech	
pandemických	restrikcí	jsme	uspořádali	masopust	ve	
velkém	i	s	cirkusovým	šapitó.	Vrátili	jsme	se	tak	k	tomu,	aby	
masopust	byl	i	nadále	svébytnou	roztockou	společenskou	
událostí,	která	spojuje	a	buduje	hrdost	na	Roztoky	a	na	jejich	
jedinečnou,	umělecky	vysoce	kvalitní,	a	hlavně	žijící	kulturu.
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Smyslem Keltského telegrafu je propojit 
místa v krajině pomocí světelného signálu. 
Navazuje se tak na pradávnou techniku vy-
užívající ohňů k  přenosu zpráv z  kopce 
na kopec. V Evropě, a tedy i u nás, jej k do-
konalosti dovedly keltské kmeny a  využí-
valo se jej ještě ve  středověku, kdy na vr-
cholcích kopců vyrostly strážní hrady 
a tvrze. 

Pomocí ohně se i my chystáme dne 25. 3. 
2023 na  vršku Řivnáček (nad vodárnou) 
navzájem propojit s jinými kopci. Sejdeme 
se již v 19. 00 hod. a povíme si něco málo     
o Keltech a  jarní rovnodennosti a v 19.30 
dojde k zapálení ohně. 

Zveme všechny ty, kteří hrají na jakýkoli 
hudební nástroj, ty, kteří rádi zpívají, i  ty, 
kteří si přijdou jen opéct buřty. Přijďte si 

s námi, tak jako vloni, zazpívat, zahrát, se-
známit se s  pradávnou komunikací mezi 
kmeny a zažít neopakovatelný romantický 
večer v náručí noční krajiny.

Jaro je přede dveřmi, uvítejme ho spo-
lečně.

  l

Eva�Sodomová
Cesta	pro	město	

A sluší a patří se poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří se do masopustních příprav 
zapojili, masky a maškary kašírovali, kostý-
my šili, opravovali a všelijak tvořili, maška-
ry oblékali, šapitó, pódium a parket stavěli, 
střelnici i šapitó zdobili, vařili, pekli, prodá-

vali jídlo nebo vyhladovělé dobrovolníky 
vydatně krmili, program produkovali, až 
vyprodukovali, v  průvodu či na  obchůzce 
hráli či tancovali, nebo vometali, fotoapará-
ty zdokumentovali, lístky v šapitó kontrolo-
vali a nakonec to poklidit dokázali.

Jmenné poděkování a fotogalerii najdete 
na www.roztoc.cz/akce/masopust-2023

Penězi podpořili a velkou kultúru tím 
umožnili: město Roztoky, Letiště Václava 
Havla Praha, Eaton, MŠMT, Státní fond 
kultury, Středočeský kraj (doufáme), Pivo-
var Únětice, EuroClean s.r.o., K2M rekla-
ma, BDO Znalex, Adelína Starostová, Petr 
Komínek, Jakub Pávek a další desítky dárců 
a sponzorů z Roztok a okolí.

Partnersky se na akci podílelo město 
Roztoky; a dále jsme spolupracovali s obcí 
Únětice a MČ Praha-Suchdol. Za setrvalou 
spolupráci děkujeme také Středočeskému 
muzeu v Roztokách u Prahy.  l

Markéta�Kratochvílová

Keltský telegraf – celorepubliková akce

čtvrtek 13. 4. 2023 
od 18:30 

Vás zve na přednášku

Lektor: 
specialista  
Policie České republiky
na kyberprostor 

   - podvodné odkazy
   - investice na internetu
   - sociální sítě
   - nejvíce ohrožené skupiny  (děti, mládež, senioři)

Městská knihovna
Jungmannova 966
Roztoky
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Zprávy�a�pozvánky��
z�Husova�sboru
I	letos	bude	Husův	sbor	organizovat	Hu-
manitární	sbírku.	Uskuteční	se	ve	dnech	
14.–15.	dubna	2023.	Tentokrát	budeme	
vybírat	pouze	trvanlivé	potraviny,	drogerii,	
hygienické	potřeby	a	potřeby	pro	děti	(dětské	
výživy,	pleny,	kojenecké	mléko	apod.).	
Sbírka	poputuje	zčásti	na	válkou	sužovanou	
Ukrajinu	a	zčásti	do	potravinové	banky	pro	

Prahu	a	Středočeský	kraj,	která	sytí	potřebné	
obyvatele	České	republiky.	Děkujeme	za	po-
chopení,	že	v	dubnové	sbírce	oblečení	ani	po-
třeby	do	domácnosti	vybírat	nebudeme.	Dary	
do	sbírky,	prosíme,	noste	zabalené	do	krabic	
s	popisem	množství	a	obsahu.	Adresa:	Jero-
nýmova	515,	Roztoky.

Srdečně	zveme	na	jarní	a	velikonoční	pro-
gramy	do	Husova	sboru		
n 2.	4.	Květná	neděle	–	slavnostní	bohosluž-
ba	od	9	hodin

n 6.	4.	Zelený	čtvrtek	–	obřad	pesachové	
večeře	od	18	hodin	(je	třeba	nahlásit	účast,	
tel.	774	157	685)

n 7.	4.	Velký	pátek	–	pašije	od	17	hodin	

n 9.	4.	Hod	Boží	Velikonoční	–	slavnostní	
bohoslužba	od	9	hodin

n 13.	5.	sobota	–	snídaně	na	podporu	Fair	
Trade	od	10	hodin	na	zahradě	sboru

                                                                                l

Mohou to být místa, na která úřad nedo-
hlédne, místa, která developer jaksi „poza-
pomněl“ uvést do důstojného stavu, nebo 
(a to nejčastěji) místa, která mají lidé pros-
tě rádi a  záleží jim na  nich, protože patří 
k tomu, čemu říkají „doma“.

Lidé, kteří dobrovolně, ve svém volném 
čase a na své náklady dělají Roztoky krás-
nějšími, zalévají mladé stromy v  parcích, 
kosí proužky trávníků mezi ploty a chod-
níky, vysazují letničkové i trvalkové záho-
ny do otevřených předzahrádek.

A tohle všechno je dobře. Ukazuje to, že 
nám na společném prostoru záleží a  jsme 
do něj ochotní investovat svůj čas a energii. 
Společné okrašlování je opakem zanedbá-
vání zákoutí veřejného prostoru, které 
vede k  hromadění rozličného „bordýlku“, 
i  jiných sociálně patologických jevů. 
A taky, zpětně, vede k posílení sounáleži-
tosti. 

Jako všechno, i tyhle aktivity nesou i svá 
„ale“ a  rozličné zádrhelce, obzvláště když 
probíhají bez vědomí vlastníka pozemků.

Tzv. guerillové zahrádky mohou být zdro-
jem sousedských sporů, to když sousedovi-
-alergikovi vysadíte před branku nevhod-
nou rostlinu nebo keř. Mohou se z nich šířit 
invazní rostliny na soukromé či obecní po-
zemky, což pak nese nemalé náklady na je-
jich likvidaci (jako zlatobýly na Holém vr-
chu a škumpy v ulici Pod Koláčovem). Keře 
a stromy mohou časem dorůst do svých při-
rozených rozměrů (ano, i to se občas ve měs-
tě stane) a zasahovat do vozovky (jako keře 
na Solníkách). Nebo může dojít k omezení 
pěšího provozu, jako v ulici U školky, kde se 
v okrasný záhon záhadně proměnilo něko-
lik metrů obecního chodníku.

Na  druhé straně jsou zdrojem mrzení 
a  frustrace zahradníků jednotky TS vy-
zbrojené křovinořezy, kteří, postrádaje bo-
tanické vzdělání, postupují dle hesla „Roz-
kaz zněl jasně…“ a na výšku tří centimetrů 
zakracují nejen trávník, ale i stromky, keře, 
popínavky a trvalkové záhony.

Z  popisu je zřejmé, že dobrovolná, ob-
čanská péče o veřejnou zeleň potřebuje ně-

jaká pravidla. Z diskuse v komisi životního 
prostředí vyplynula potřeba občanům 
možnost zapojení do péče o veřejnou zeleň 
aktivně nabídnout a zároveň taková pravi-
dla najít. Dát věci jakousi „štábní kulturu“, 
aby se popsané neduhy eliminovaly a dob-
rovolná péče o  městskou zeleň přinášela 
lidem hlavně radost.

Abychom zbytečně nevymýšleli žárovku, 
oslovili jsme města, kde takový program 
probíhá, porovnali jejich dobré a  špatné 
zkušenosti, poptali se na  věc zahradních 
architektů i  firem, které o  veřejnou zeleň 
pečují. Zjištěné jsme vylepšili a  upravili 
pro naše potřeby a  podmínky a  přetavili 
do podoby Pravidel pro adopci veřejné ze-
leně.

Návrh pak proběhl kolečkem připomí-
nek odboru životního prostředí i  komise 
(ŽP) a  po  jejich zapracování komise ŽP 
doporučila městu Roztoky program adop-
ce zeleně zahájit.

Bližší informace o podmínkách progra-
mu, způsobu zapojení do něj a další najde-
te v článku místostarostky Zuzany Šrůmo-
vé „Zahajujeme program adopce veřejné 
zeleně“.

  l

Tomáš�Zděblo
předseda	komise	ŽP

Dobrý den, milí obyvatelé Roztok. Jsme 
studenti Gymnázia Evolution Sázavská 
a zapojili jsme se do projektu C02 liga, kde 
se dozvídáme informace o klimatu, zamýš-
líme se a pokoušíme se i navrhovat řešení 
některých situací. Pracujeme jako tým 
a jako týmu nám to funguje skvěle. Někteří 
členové dělají práci, která je vidět a je pre-
zentována, jiní dělají práci, která je méně 
vidět, ale kdyby se neudělala, tak by ta vidi-
telná práce nebyla kvalitní. Abychom 
mohli splnit náš aktuální úkol, potřebuje-
me i vaši spolupráci a tímto vás o ni chce-
me požádat. Máme vytvořit pocitovou 

mapu vybraného území a  my si vybrali 
právě vaše Roztoky, a  proto potřebujeme 
vaše pocity. O co jde? S pomocí paní mís-
tostarostky jsme vytvořili dotazník, díky 
kterému bychom chtěli zjistit, v jakých čás-
tech Roztok se cítíte nejzranitelněji vůči 
suchu a  horku, nebo naopak povodním 
a  přívalovým dešťům. Z  vašich pocitů 
vznikne mapa a my pak budeme přemýš-
let, jak pocit z  těchto míst vylepšit, slovy 
odborníků navrhnout opatření, která by 
zvýšila resilienci na danou hrozbu. Dotaz-
ník má pouze deset otázek. A  jak se říká, 
víc hlav víc ví, a nám to moc pomůže. Od-

kaz na stránku, na které dotazník najdete, 
je níže. Můžete jej načíst také z QR kódu 
anebo vyhledat na  facebookové stránce 
Roztok.

Moc děkujeme za spolupráci a vaše po-
city.  l

Sára�Bohatová,�Adéla�Klimentová��
studentky	sekundy	GEVO

Odkaz na pocitovou mapu  
https://www.pocitovemapy.cz/roztoky-2023/

Partyzáni s motykou

Rozhlédni se kolem sebe ... Pocitová mapa Roztok

Nebojte,	článek	nepojednává	o	samozásobitelských	aktivitách	levicových	
bojůvek	třetího	světa	ani	o	makových	plantážích	Tálibánu.	Je	o	aktivitách	
roztockých	obyvatel	spontánně	a	neorganizovaně	zkrášlujících	veřejná	
prostranství	našeho	městečka	a	jeho	okolí.
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Děkujeme všem, kteří umožnili, aby se le-
tos mohl konat už 12. ročník roztockého 
skautského plesu. V  první řadě jsou to 
hlavní organizátoři Kryštof Kubánek, Jo-
náš Vágner a  Kryštof Vejmola, kteří akci 
vzkřísili po  dvouleté koronavirové pauze. 
Velké díky patří skautkám a skautům, kteří 
pomohli s přípravami, realizací a úklidem. 
Tleskáme kapele Mělnický Dance Band, 
jež nás večerem provedla, a vynikajícím ta-

nečníkům Valentině Vajrauchové a  Robi-
novi Martinů za  jejich předtančení. Jsme 
také rádi za  každého návštěvníka, který 
na ples přišel a užil si ho.

V neposlední řadě děkujeme našim part-
nerům a  sponzorům, kterými jsou: Zá-
kladní škola Zdenky Braunerové Roztoky, 
město Roztoky, Únětický pivovar a.s., Dary 
přírody, DOCTUS s.r.o., CYKLO ADAM 

s.r.o., ČerstvéMaso.cz, Vinařství Ludwig 
s.r.o., Pivovar Perron, Přemyslovské střed-
ní Čechy, o.p.s., JUNSHOP s.r.o., LIMAN 
SPORT, KAMA spol. s  r.o., Warmpeace 
a Lanové centrum PROUD.

  l

Příští rok na shledanou!

Lukáš�Hejduk
vedoucí	střediska

Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala manže-
lům Drdovým za uspořádání všemožných 
akcí v Roztokách, včetně maškarního bálu 
pro dospělé. 

Ten letošní se odehrával 11. února. Jako 
stálý účastník si dovoluji říci, že letošní 
ročník s  názvem Cesta kolem světa byl 
„obzvlášťě vypečený“ a  skvěle odreagoval 
nejen mě, ale i ostatní. O tom, že měl bál 

velký úspěch, svědčí i fakt, že se v průběhu 
večera připojili i další lidé, kteří původně 
měli v plánu jít pouze do vedlejší restaura-
ce či na  bowling. Ale po  zhlédnutí části 
představení mezi dveřmi si v šatně zakou-
pili vstupenky. 

Ona totiž ne každá obec má starostu 
(s  chotí), který je pro odreagování ostat-
ních schopný vymyslet srandu, navléct se 
do všemožných kostýmů a u toho ještě úpl-

ně jakoby nic vtipně improvizovat v přípa-
dě jakéhokoli podnětu.

Během tohoto večera jsme stihli proces-
tovat Afriku (Safari, Egypt), Asii (Japon-
sko), Ameriku a  poté se zase vrátit zpět 
do Evropy, do Roztok. V rámci představení 
jsme tedy zahlédli lovce, jak se snaží ulovit 
tygra, Kleopatru, Japonku a její doprovod, 
pod sochou Svobody se odehrál tanec 
z West Side Story a v rámci roztocké části 
jsme si všichni zazpívali píseň „V roztocké 
třešňové aleji“. 

V současné poměrně složité situaci, kdy 
každý je víceméně ve stresu, je toto oprav-
du vítané rozptýlení. Leckdo tak tedy 
na karneval přicházel například s bolavými 
zády a po skončení večera odcházel s po-
zvednutou náladou a zády „jako novými“. 

Ještě jednou díky manželům Drdovým 
a také manželům Lhotákovým za hudební 
doprovod a tanečnicím ze ZUŠ. Příští rok 
se zase budeme těšit.

  l

Hana�Fraňková

Ohlédnutí za skautským plesem

Poděkování

BELETRIE
Nikolai, M., Dcery naděje
Cowan-Erskine, B., Panství Loch Down
Geard, A., Návrat na panství
Colgan, J., Rosiin sladký krámek snů 
Keleová-Vasilková, T., Tichá bolest

DETEKTIVKY

Anhem, S., Poslední hřebík 
Penny, L., Lepší člověk
Kallentoft, M., Satanovo sousto
Bannalec, J., Bretaňská idyla
Mola, C., Obřad

Sagitarius, P., Trujkunt 
May, P., Ušlechtilá stezka 

PRO	DěTI	A	MLáDEŽ

Santiago, R., Ztraceni v čase 
Murray, S., Sirotci přílivu
Walliams, D., Operace banány

NAUČNá	

Tyson, N., Astrofyzika pro lidi ve spěchu
Höschlová, K., Lékařem mezi nebem a ho-
rami

HRY
Catan – logická hra 
Kulišák
Dragomio
Detektivka do kapsy – Tikající bomba

Knihy můžete kdykoli vracet do návra-
tového boxu u 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	února	2023.
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�BŘEZEN–DUBEN
4.	11.	2022	–		
19.	3.	2023 Výstava	Hollar	–	napříč	generacemi Středočeské	muzeum,	Roztoky

15.	3.
St

Cyklus	přednášek	–	Zdraví,	vzhled,	energie	–	o	propojení	zdravé	výživy	a	dobré		
psychické	pohody.	Od	18.15	hod.	
8.	3.,	15.	3.	a	29.	3.,	https://www.lexik.cz/

Lexik,	Obránců	míru	2348,	Roztoky

21.	3.
Út

Příspěvky	pro	seniory	–	přednáška	o	pomoci	seniorům.	
Od	17.00	hod.	

Zasedací	místnost	MÚ	Roztoky,		
nám.	5.května	2

23.	3.
Čt

O	lásce	s	paní	Hegerovou	–	o	ženě	i	o	ženách,	o	lásce	i	o	láskách,	slovem	i	hudbou.		
Od	17.00	hod. Hotel	Academic,	Roztoky

27.	3.	–	31.	3. Jeden	svět	v	Roztokách	–	pro	školy	od	8.30	hod. Hotel	Academic	a	Středočeské	muzeum

1.	4.
So

Přijímačky	nanečisto	pro	žáky	5.	a	9.	tříd		
Od	9.00–13.00	hod. Lexik,	Obránců	míru	2348

1.	4.
So

Velikonoční	jarmark	–	taneční	skupina	ZUŠ,	stánky,	divadlo	Pohádka.		
Od	13.00–17.00	hod. Prostranství	u	MÚ,	nám.	5.	května

29.	3.	–	1.	4. Festival	Jeden	svět	–	projekce	současných	dokumentů	a	debat.		
https://www.facebook.com/jedensvetroztoky

Hotel	Academic,	Středočeské	muzeum,	
Vratislavka	café

2.	4.	–	27.	5. Pracovník	v	sociálních	službách	–	online	kurz		
Od	8.30–15.30	hod. Lexik,	Obránců	míru	2348

15.	4.
So

Maturita	nanečisto	včetně	ústní	části		
Od	9.00–13.00	hod. Lexik,	Obránců	míru	2348

29.	4.
So

Čarodějnice	2023	-	čarodějnický	den	plný	soutěží,	her,	hudby	a	zábavy		
Od	13.00–24.00	hod. Roztoky	Žalov,	hřiště

INZERCE

 

a město Roztoky

Vstup volný

ROZTOKY

Sobota 1. dubna 2023 od 13 do 17 hod.   
prostranství u  MÚ Roztoky

stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce, 
perníčky, koření, med, medovina, palačinky,šperky, 

 pletení pomlázek, výtvarná dílna, 
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”

Akce je podpořena grantem města Roztoky

si Vás dovolují pozvat na tradiční

Po 14. hodině doprovodný program:
Taneční skupina ZUŠ Roztoky
Divadlo Pohádka: Veselé Velikonoce
velikonoční pásmo pěveckého sboru Roztocké děti

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
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Výstava�Myši�patří�do�nebe
Myši patří do nebe je celovečerní animova-
ný film Denisy Grimmové a Jana Bubeníč-
ka, který vypráví o dvou úhlavních nepřá-
telích, malé myšce Šupito a  lišákovi 
Bělobřichovi. Tyto postavy se po nešťastné 
události spolu znovu setkají ve  zvířecím 
nebi. Díky absenci přirozených pudů a ne-
zvyklému odstupu od  pozemských věcí 
mezi nimi postupem času vznikne hluboké 
přátelské pouto. Na cestě nebem musí oba 
společně zdolat různé nástrahy, splnit úko-
ly a  překonat překážky a  na  konci jejich 
putování na ně čeká velké překvapení.

Společně s  autory filmu připravujeme 
výstavu kulis, rekvizit a  loutek, kde si bu-
dou návštěvníci moci prohlédnout jednot-
livé scény i objemné dekorace. Pokud jste 
film neviděli, věříme, že vás naše výstava 
inspiruje.

Výstava se koná od 24. března do 31. pro-
since 2023.

Neděle�2.�dubna�v�muzeu
Od 1. dubna bude na sezonu opět otevřen 
Ateliér Zdenky Braunerové. Na  neděli  
2. dubna budou připraveny speciální ko-
mentované prohlídky ateliéru a  výtvarná 
velikonoční dílna, ve které se budeme při 
výrobě velikonočních dekorací inspirovat 
kresbami lidových motivů Zdenky Brau-
nerové. A  aby byl program kompletní, 

od 15 hodin je připravena projekce animo-
vaného filmu Myši patří do nebe, o kterém 
máme v  muzeu výstavu. Více naleznete 
na www.muzeum-roztoky.cz.
  l

Po listopadu 1989 zmizely z měst (ale ne ze 
všech!) Rudé armády, Pětiletky a 7. listopa-
dy a  hlavně byli odstraněni Stalinové 
a  Gottwaldové, a  tak se na  hlavní ulice 
a náměstí vrátili ti, kteří měli být zapome-
nuti, a taky ti, kteří byli jednou či druhou 
diktaturou zlikvidováni i  fyzicky. Ale 
na osobnosti naší země v posledních třiceti 
letech významné místo nezbylo, leda ně-
kde v  okrajových částech města. Pražské 
ruzyňské letiště je čestnou výjimkou.

V  rychle rostoucích městech, jakým jsou 
i  Roztoky, jsme na  tom přece jen líp. 
Spousta nových částí města znamená taky 
mnoho ulic, a  tak byli připomenuti hrdi-
nové poslední války, četné osobnosti z his-
torie Roztok a  Žalova a  našlo se – velmi 
příhodné – místo i pro připomenutí člově-
ka, který odešel teprve před pár lety.

Nedávno jsem zase šel z Únětic přes ko-
pec, po opravené Alešově ulici a pak dál, 
cestou čím dál horší až přes bažinatý úsek 

nahoře kolem vodárny na  Holém vrchu, 
a pak do nové části Žalova. Kdysi touhle 
cestou chodil Čeněk Rýzner za  dcerou 
pana správce a  taky za  „svými“ skrčenci 
a mnohem později pak mnohokrát neko-
nečný masopustní průvod. Cesta s  vysá-
zeným stromořadím už jméno Žalovská 
alej nedávno dostala, ale třeba tam jed-
nou postavíme altán nebo vyhlídku. „Ti-
chou vyhlídku“ jako připomínku v místě, 
kde se scházejí katastry obcí tří, obce roz-
tocké, žalovské a únětické.

l

Muzeum Roztoky

Cesta
Chodím	po	vsích	a	městech	a	dívám	se	taky	po	názvech	
ulic.	Tedy	pokud	nějaké	pojmenované	ulice	ta	obec	vůbec	
má.	A	sotva	bych	si	vzpomněl	na	nějakou	velkou	ves,	kde	
by	nebyla	ulice	Husova,	Tyršova,	Palackého,	Jiráskova	
nebo	Smetanova.	A	v	centru	vsi	se	dostalo	i	na	řadu	dalších	
významných	i	méně	významných	postav	z	dávné	české	
historie,	hlavně	od	doby	národních	buditelů	až	po	založení	
samostatné	republiky	před	více	než	sto	lety.

Jaroslav�Huk
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Digitální kompetence, robotické pomůcky, 
umělá inteligence, základy programování 
a  algoritmizace. To všechno jsou výzvy, 
které dnes musí základní škola ovládnout 
a vzdělávat v těchto oblastech žáky. Jak se 
daří Základní škole Zdenky Braunerové? 

Škola od září 2022 změnila svůj školní 
vzdělávací program a zdvojnásobila počet 
hodin informatiky. Učinila tak o rok dří-
ve, než jí předpisy ministerstva školství 
ukládají. Díky tomu již minulý rok škola 
obdržela přibližně jeden milion korun 
na  nákup potřebného vybavení. Pořídila 
mimo jiné 30 kusů edukačních robotů 
Photon, pět sad robotů Fable explorer,  
25 sad stavebnic Lego education, 25 do-

plňkových souprav k základním stavebni-
cím a 20 elektronických mikroskopů. 
Ještě více než materiální zázemí je klíčové 
vzdělání pedagogů, jak s těmi technologie-
mi zacházet a  jak je efektivně zapojovat 
do výuky. Škola se od letošního února za-
pojila do  pilotního projektu společnosti 
Google, kde jako jedna ze dvou škol v Čes-
ké republice získá metodickou podporu 
a pomoc k rozvoji digitálních kompetencí 
žáků i pedagogů. Vedle toho navázala spo-
lupráci se Střední průmyslovou školou 
Smíchov, která patří ke  špičce v  oblasti 
informačních technologií, vizualizace 
a umělé inteligence. Studenti z  této školy, 
kteří mimo jiné chodili do  naší roztocké 

základní školy, budou pomáhat s  výukou 
informatiky. Tyto kroky navazují na dlou-
hodobé zapojení školy do projektu Chytrá 
škola.

Zvládnout moderní technologie je ná-
ročný proces pro každého z nás, o to více si 
cením toho, že naše škola k této výzvě při-
stupuje aktivně a novým trendům ve vzdě-
lávání je otevřená. 

l

Sport a  škola se zdají být dvě-
ma naprosto odlišnými světy, 
které existují spíše vedle sebe. 
Věříme, že na ZŠZB se nám po-
vedlo oba tyto světy nejen pro-
pojit, ale vytvořit natolik silné 

pouto, že se vzájemně ovlivňují 
a podporují. Sport má být totiž 
nejen o  radosti z  pohybu a  ze 
hry, ale také z toho, že jsme se 
něco naučili a  že se nám to 
daří.

Žáci jsou ke sportu a k radosti 
z pohybu vedeni zejména v ho-
dinách tělesné výchovy, ve kte-
rých si mohou vyzkoušet řadu 
různých sportů a  pohybových 
aktivit. Třeba 6. třídy naprosto 
milují překážkové a opičí dráhy 
– možná máme ve  svých řa-
dách malé ninja bojovníky. 
Říká se, že ve  zdravém těle je 
zdravý duch, a tak jsme sportu, 
pohybu a  zdraví vyčlenili rov-
nou celý měsíc, a to únor.

Ze zdí chodeb na nás shlížela 
řada významných českých 
sportovců různorodých sportů 
– od  horolezectví přes tanec, 
krasobruslení, MMA až po ho-
kej, fotbal, florbal nebo basket-
bal. Dokonce jsme těm nejvý-
znamnějším vytvořili i síň slávy, 
a tak jsme si s žáky připomněli 
sportovní úspěchy Antonína 
Panenky, Jaromíra Jágra, Báry 
Špotákové nebo třeba Emila 
Zátopka či Aleše Valenty. Žáci 
si taky mohli vyzkoušet skočit si 
o  přestávce panáka, na  kterém 
mnoho z nás vyrostlo.

Na  sport se ale dá nahlížet 
z mnoha směrů, a  tak byla pro 
žáky 8. ročníků připravená bese-
da s  Janem Voborníkem, který 
má bohaté zkušenosti z  oblasti 
bojových sportů jako trenér 
i  jako rozhodčí. Žákům tak 
umožnil nahlédnout za  oponu 
práce rozhodčího MMA, řekl 
jim něco o slavných českých zá-

pasnících, jako jsou Patrik Kincl, 
Karlos Vémola nebo Jiří Pro-
cházka, a  podpořil je ve  spor-
tech, kterým se sami věnují. Ně-
kteří žáci dokonce přijali jeho 
nabídku přijet za ním do gymu 
a dát si s ním nějaký trénink.

Byť je zdraví to nejdůležitější, 
je důležité si neustále připomí-
nat, že není samozřejmostí, 
a  tak jsme uspořádali školní 
kolo paralympiády. Žáci si 
mohli ve dvou dnech vyzkoušet 
střelbu na  koš z  pomyslného 
„kolečkového křesla“, bez pou-
žití zraku se snažili trefit míč 
do  branky nebo překonávali 
překážky pouze za pomocí těla 
a  rukou. Zájemců bylo mnoho 
a  tělocvična se vždy naplnila 
žáky, kteří si s chutí zkoušeli dis-
ciplínu po disciplíně. 

Moc dobře si uvědomujeme, 
že dnešní doba nahrává spíše 
digitálním technologiím a  že 
většina žáků tráví nejraději čas 
na  telefonech. Věříme, že se 
nám na ZŠZB daří žáky moti-
vovat k  pohybu a  ke  sportu 
jako takovému. Jsme pyšní 
na  každého žáka, který se vě-
nuje sportu, je v  něm úspěšný 
a  baví ho. Sportovní úspěchy 
totiž nejsou tak důležité jako 
dětská radost z  pohybu a  hry.  
A víte, co se říká – kdo si hraje, 
nezlobí!

  l

Bc.�Sabine�Malá�Cvejn

Moderní technologie v základní škole

Pojďme si skočit panáka aneb když se na ZŠZB sportuje

Mgr.�Jaromír�Beran��
(TOP	09)
radní	pro	školství	

INZERCE

SLEVA 15 % z celkové 
ceny žaluzií.

Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• RO L ET Y
•  R E N OVAC E 

D Ř EV Ě NÝC H O K E N
• S E Ř Í Z E N Í  O K E N
• V ÝRO BA -  P RO D E J
• M O NTÁ Ž -  O P R AV Y

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 • info@har.cz
www.har.cz

inz HAR_A6 vyska_2023.indd   1 11.01.23   18:17
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Trocha teorie aneb o  čem se 
mluví, když se mluví o  biling-
vním vzdělávání. Národní pe-
dagogický institut hovoří o  bi-
lingvní výuce takto: „Pojem 
bilingvní lze doslovně přeložit 
jako dvojjazyčný, tj. užívání 
dvou jazyků, a  to mateřského 
a cizího.“

Bilingvní vzdělávání se zpra-
vidla realizuje plně nebo čás-
tečně v cizím jazyce, přičemž je 
kladen důraz na rozvoj cizího, 
ale i mateřského jazyka. Biling-
vní vzdělávání může v  nejšir-
ším slova smyslu znamenat po-
užívání dvou jazyků ve  škole 
nebo jiném vzdělávacím kon-
textu.

 
Pro úspěšný a  vyhledávaný 

bilingvní program je důležité 
nalézt správnou rovnováhu 
ve  výuce předmětů v  českém 
a druhém jazyce. Děti by nemě-
ly být přetěžované, ale zároveň 
by měly mít možnost vytěžit 
z  anglických hodin maximum. 
Bilingvní program na  naší zá-
kladní škole umožňuje exce-
lentní zvládnutí druhého jazyka 
se zachováním výuky stěžejních 
předmětů v českém jazyce, aby 
žáci nebyli znevýhodněni při 
přijímacích zkouškách na střed-
ní školy. Toto bývá častým pro-
blémem především ve  výuce 
Matematiky. Nosné předměty 
jako právě Matematika mají být 
vyučovány jedním nebo dru-
hým způsobem (dle českého 
nebo britského či jiného kuri-
kula), ale kombinace obojího  
je žákům spíše ke  škodě. Ne-

stačí probrat učivo dostatečně 
do hloubky a ve výsledku ho ne-
mají upevněné, což vyplývá 
i z odlišných vzdělávacích plánů 
v různých zemích a jiné odbor-
né vybavenosti vyučujících. Na-
opak výuka tzv. naukových 
předmětů jako je Výtvarná, Hu-
dební nebo Pracovní výchova je 
pro prohlubování znalostí dru-
hého jazyka ideální a nedochází 
při ní k  omezením v  probíra-
ném učivu.

Od  70. let minulého století 
byla provedena řada výzkumů 
s  cílem prokázat nebo vyvrátit 
pozitivní přínos dvojjazyčného 
vzdělání na rozvoj kompetencí 
žáků. Dovolím si zde uvést ale-
spoň některé z  nich: Naiman 
(1995) na základě svých výzku-
mů implementace bilingvních 
programů tvrdí, že žáci, kteří se 
účastní výuky odborných před-
mětů v  cizím jazyce, projevují 
v  tomto jazyce větší plynulost 
a širší slovní zásobu. Lepší ko-
munikativní kompetenci účast-
níků bilingvního vzdělávání 
oproti standardní výuce cizího 
jazyka potvrzují například 
Wesche (2002) nebo Dalton-
-Puffer (2006).

Další výzkumy prokazují, že 
bilingvní výuka rozvíjí sebedů-
věru, motivaci a  nezávislost 
žáka a podporuje vnitřní moti-
vaci k  učení. Také vede žáky 
k  vyšší kreativitě a  zapojování 
vyšších kognitivních funkcí.

Na druhou stranu je potřeba 
dodat, že dvojjazyčné vzdělává-

ní není vhodné pro všechny 
žáky, a  je tedy potřeba k  roz-
hodnutí přistupovat velmi zod-
povědně. Děti, které vykazují 
známky nesoustředěnosti nebo 
jsou rychleji unavitelné, budou 
prodlouženou výuku zvládat 
s  daleko většími obtížemi než 
děti soustředěné. Rovněž děti, 
které by mohly inklinovat k ně-
kterým poruchám učení jako 
například dyslexii nebo vývo-
jové dysfázii, se primárně po-
třebují zaměřit na  zvládnutí 
mateřského jazyka a dvojjazyč-
ná výuka by je v tomto ohledu 
brzdila.

Vážení rodiče, na  naší zá-
kladní škole již dva roky úspěš-
ně funguje program dvojjazyč-

né výuky. Pokud vás to zajímá 
a  zvažujete své dítko přihlásit 
do  bilingvní třídy, máte mož-
nost si ještě spoustu věcí ujasnit 
na prezentaci tohoto programu, 
který pro rodiče budoucích 
prvňáčků připravila společnost 
Young Hippocampus. Kdy? 
Ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 17 ho-
din v  budově ZŠZB Cihelna 
(více pozvánka v  tomto čísle 
Odrazu).

  l

Bc.�Vladimíra�Drdová,��
zastupitelka

��Mgr.�Renata�Buckle��
ředitelka	Young	Hippocampus

www.young-hippocampus.cz
info@young-hippocampus.cz

Chcete si sestavit rodokmen a  předat své 
vzpomínky další generaci? Chtěli byste vě-
dět, kde máte kořeny, kdo byli vaši předci, 
kde žili, čím byli, jak zemřeli, kde jsou po-
chováni, jakého se dožili věku nebo zda ně-
kde nemáte pozemky, které vám patří? Je 

ještě spousta otázek, na  které se vám snad 
podaří najít odpovědi v našem novém kurzu:  

KROK	ZA	KROKEM	ZA	NAŠIMI		
PŘEDKY,	KTERAK	SI	SESTAVIT		
RODOKMEN	–	NOVINKA

Sestavení rodokmenu znamená pátrání 
v minulosti. Nejlépe pomůže starší genera-
ce té mladší, ale v mnoha směrech to může 
být i naopak. Genealogie se může stát ko-
níčkem pro celou rodinu. A proto bychom 
při bádání propojili více generací. 

Bilingvní vzdělávání – ano, či ne?

Poodhalte historii vaší rodiny a zapátrejte po vašich předcích

Mnozí	rodiče	se	budou	před	zápisem	do	prvních	tříd	
potýkat	s	rozhodnutím,	zda	pro	své	dítě	vybrat	výuku	
dvojjazyčnou,	v	bilingvní	třídě.	Dovolujeme	si	proto	
zprostředkovat	několik	informací,	které	jim	mohou	
v	rozhodování	pomoci.

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

23.3. 2023 - 17hod

YH LETAK INTRO Roztoky A4.indd   1 1/23/23   10:49 AM



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova28

ŠKOLY,	ŠKOLKY	etc.

Uvítáme babičky, dědečky, maminky, ta-
tínky spolu s dětmi. 

Bc.  Vladěna Nývltová, která povede 
kurz, má v této oblasti bohaté zkušenosti. 
Poskytne vám návod, jak postupovat při 
sestavení rodokmenů, jak se vyznat 
ve změti informací, úřadů, archivních do-
kumentů a  rodinných pokladů. V  dnešní 
zdigitalizované době si přijde na  své 
i mladší generace – starší školáci i studenti. 

Osvojíte si základy genealogické práce – 
používání vhodných programů pro hledání 
v archivech, uspořádání nalezených infor-
mací, pochopení rodinných vazeb atd. Od-
nesete si spoustu teoretických a  praktic-
kých poznatků a možná objevíte i mnohá 
tajemství... 

Po úspěšném zahájení chystáme i prázd-
ninové soustředění, když vnoučata tráví 
čas u prarodičů. Ptejte se již nyní.

Termíny setkání budou vždy ve  středu 
od  18.15 hodin, a  to 17. 5., 24. 5., 31. 5.  
a 7. 6. 2023.

Blížící se události v  našem vzdělávacím 
centru: 

PRACOVNíK	V	SOCIáLNíCH	SLUŽ-
BáCH	(2.	4.	2023	–	27.	5.	2023)

Připomínáme blížící se zahájení kurzu 
Pracovník v  sociálních sužbách. Po  jeho 

absolvování naleznete uplatnění v  mnoha 
oblastech života od práce s dětmi až po péči 
o seniory.
n akreditovaný rekvalifikační kurz 
n přednášky živě online
n prezenčně v sobotu 27. 5. 2023

ZKOUŠKY	NANEČISTO	

Pro žáky 5. a 9. tříd: 
n 1. dubna 2023 od 9.00 hod.
n matematika + čeština – dle výběru

Pro maturanty včetně ústní zkoušky: 
n 15. dubna 2023 od 9.00 hod. 
n matematika + čeština + angličtina – dle 
výběru
n možnost písemné nebo ústní části či 
obojí

NAŠE	STáLá	NABíDKA:		

n Asistent pedagoga 
(6. 5. 2023 – 22. 7. 2023)
Kurz je určen pracovníkům, kteří vykoná-
vají nebo mají zájem vykonávat funkci asi-
stent pedagoga a  mají úspěšně ukončené 
základní vzdělání. Studium v  rozsahu  
120 hodin probíhá samostatně formou e-
-learningu.
n Chůva jako profese 
(15. 4. 2023 – 17. 6. 2023)
Kvalitní rekvalifikační kurz Chůva pro děti 
do  zahájení povinné školní docházky za-
končený akreditovanou státní zkouškou. 
Vhodné i pro maminky na mateřské dovo-
lené, studujete, kdy máte čas… 
n Jazykové kurzy ve 2. pololetí
Kdykoli se můžete přidat do skupinových 
kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny 

nebo ruštiny anebo je zkusit individuálně, 
jak to vyhovuje právě vám. Učit se u  nás 
můžete i čínsky, japonsky či španělsky. 
n Logopedie
Neváhejte se na  nás obrátit a  poradit se 
na  úrovni logopedické péče. Máme dvě 
skvělé odbornice na  logopedii, které to 
s  dětmi opravdu umí, dokážou je velmi 
rychle naučit to, co potřebují. Hravá forma 
setkání dětem maximálně vyhovuje. Vždy 
ve středu a v sobotu dle objednání. 

LETNí	TáBORY	PRO	DěTI

n Malý objevitel s  cestovatelskou angličti-
nou (14. 8. – 18. 8. 2023)

Letos na téma Prázdniny v Evropě, jak se 
nebát a neztratit v cizině. 

n Malý objevitel s cestovatelskou anglič-
tinou (21. 8. – 25. 8. 2023)

Tento týden se budeme toulat po České re-
publice, ale angličtinu procvičíme také. 

Děkujeme za váš čas a těšíme se na vidě-
nou u nás.  

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku a Instagramu. V případě ja-
kýchkoli dotazů pište na poradna@lexik.cz, 
info@lexik.cz nebo info@insignis.cz anebo 
volejte na 733 643 642, 739 035 000.  l

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka

Kapacita kroužků pro školáky momentálně 
není zcela naplněna, a proto rádi přivítáme 
nové děti. 
Přijďte si naše hodiny vyzkoušet!!!
MÍČOVÉ HRY jsou v tělocvičně TJ SOKOL 
Roztoky každé pondělí 15.00–15.55 hod.
Informace: Martina Sasková, 
saskova1@seznam.cz

GYMNASTIKA je v tělocvičně TJ SOKOL 
Roztoky každé pondělí 17.00–18.30 hod.
Informace: Radko Rajmon, 
rajmonradko@live.com

Detaily o cvičení:

MíČOVé	HRY				

Jsou určené pro děti, které mají rády pohyb 
a hry s míčem. Děti se naučí základům mí-

čových dovedností a her. Sportují s různě 
velkými a těžkými míči. Spolu vymýšlíme 
nové hry i  jejich pravidla – kombinujeme 
různé míčové hry v jednu. Cílem kroužku 
je všestranná příprava dětí na míčové spor-
ty – nácviku správného házení, chytání, 
kopání. Rozvíjíme pohybové dovednosti, 
odbouráváme strach z  míče a  snažíme se 
o  zlepšení prostorové orientace. Jde nám 
o  posílení sebevědomí dětí, a  především 
o radost z pohybu. 

GYMNASTIKA

Je určena pro děti, které se rády hýbou 
a zkouší něco nového. U nás mohou pro-
věřit, a hlavně rozvíjet svou sílu, obratnost, 
ohebnost celého těla, ale také koordinaci, 
smysl pro rovnováhu nebo soustředění. 

Cvičíme a posilujeme na nářadí i bez, učí-
me děti základy prostných, cvičení na kla-
dině, hrazdě, kruzích, bradlech, nacvičuje-
me přeskoky přes kozu, bednu, koně 
a podobně, šplh na tyči i laně. Nevyhýbá-
me se ani cvičení se švihadly, na lavičkách 
nebo žebřinách. Našim cílem je děti vše-
stranně rozvíjet, ne připravovat do  gym-
nastických soutěží. V každé lekci je samo-
zřejmě vedle již popsaných aktivit prostor 
i na rozcvičení a pohybové hry nebo sou-
těže. 

  l

Za Oddíl všestrannosti dětí
Martina�Sasková

cvičitelka	R+D	a	PD

Volná místa – sportovní kroužky školáci 1.–4. třída 
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Přesto se nám podařilo velmi úspěšně re-
prezentovat oddíl a město Roztoky! Nejprve 
měli na začátku ledna přebory dorostenci/
dorostenky a junioři/juniorky. Tradiční sbě-
ratel medailí Tom Hanousek nezklamal 
a bral medaile za skok vysoký (bronz), 60 m 
překážky (bronz) a dálku (stříbro). Z výko-
nů byl spokojen zejména s krátkými překáž-
kami, kde si zaběhl nový osobní rekord. Vý-
borný výkon předvedl i Ondřej Čurda, který 
se v novém osobním rekordu 7,38 s na 60 m 
dostal do  finále A, kde skončil 5. v  kraji. 
Medaili za  3. místo získal Ondra v  běhu 
na 200 m. Alex Obst byl 4. v trojskoku. Fi-
nále A běžela i juniorka Johana Havlíková, 
která se umístila na sympatickém 8. místě. 
Pro 4. místo si doběhla v běhu na 800 m Ju-
lie Staníková. Tento výkon a posun osobní-
ho rekordu o  téměř 8 s na velmi slušných 

2:32,78 byl určitě útěchou pro nepopulární 
„bramborovou“ medaili.

Na  konci měsíce ledna se konal přebor 
kraje v hale i pro kategorii žactva. Dvě stří-
brné medaile vybojoval Tomáš Bečka – 
v běhu na 800 m a ve vrhu koulí. Náš me-
dailista z  loňského mistrovství republiky 
v  hodu oštěpem prokázal velkou univer-
zálnost a v běhu na 800 m i bojovného du-
cha. Další stříbrnou medailistkou byla 
Aneta Hanousková ve  skoku vysokém. 
Zkušené závodníky doplnilo několik dal-
ších. Výborný sprint předvedla Markéta 
Kubánková, když prolétla 60 m za  velmi 
slušných 8,18 s. Na 6. místě skončila štafeta 
žákyň na 4*200 m ve složení Hanousková, 
Andresová, Šuldová a Kubánková.

Posledním v  řadě našich halových pře-
borů byl závod mladšího žactva na Straho-

vě. Kromě účasti našich závodníků jsme se 
podíleli také pořadatelsky rozhodcovskou 
skupinou Ryšán, Loskot, Narguet, Kubán-
ková podpořenou technickou četou Ha-
nousek, Čurda, Aulický a Obst. Jejich bez-
chybná práce neunikla pozornosti hlavní 
rozhodčí Hany Vondrové z Berouna, která 
několikrát přišla osobně poděkovat roz-
hodčím za  jejich příkladnou práci. A  teď 
k závodníkům. Kryštof Kratochvíl vybojo-
val v  konkurenci 18 dalších závodníků 
Středočeského kraje stříbrnou medaili. 
Z  dalších reprezentantů určitě stojí 
za zmínku vítězství Viky Fišman v rozběhu 
na  60 m ve  velmi slušném čase hluboko 
pod 9 s.

Je tradicí, že na začátku roku Český at-
letický svaz zveřejní atletické tabulky 
za rok 2022. Pozorný čtenář v nich nalez-
ne mnoho zajímavých umístění v  indivi-
duálních disciplínách roztockých závodní-
ků (3. Tom Bečka v oštěpu žactva, 6. Lucka 
Čížková na 1500 m ml. žactva...), ale i štafet 
žákyň na 4*60 m z MČR (Kubánková, Ha-
nousková, Antošová, Bárová) a ml. žákyň 
a jejich zlata z Krajského finále (Andreso-
vá, Bárová, Kubánková, Obstová). Roztoky 
se zapsaly i nejlepším výkonem roku ve vr-
hačském trojboji, který proběhl v  říjnu 
2022 na  našem stadionu a  ve  kterém To-
máš Jokl z SC Start Karlovy Vary překonal 
hodnotu 2178 b.

Velké poděkování rodičům za  podporu 
sportovců, městu Roztoky za finanční pod-
poru TJ Sokol Roztoky a  také trenérům 
a rozhodčím z oddílu, bez kterých by náš 
oddíl svých úspěchů nedosáhl.

  l

Mgr.�Martin�Matas
Sokol	Roztoky,	oddíl	atletiky

Prvním z nich je Lukáš Dvořák. Původně 
hráč a  mistr ČR na  soupisce Lvů Praha 
ve  všech mládežnických kategoriích 
a v současnosti trenér Beach klubu Strahov 
je na postu smečaře jednoznačně nejlepší 
v kraji. Jeho smeče mají takovou razanci, že 

průměrný rozhodčí často potřebuje pomoc 
„jestřábího oka“ ke spravedlivému verdik-
tu. Je třeba sportovně přiznat, že většina 
míčů je uvnitř hřiště. Dalším hráčem je 
Kryštof Kuptík, jenž splnil sen svého otce 
a  na  postu nahrávače plně splácí důvěru, 

kterou mu kapitán a trenér svěřili v klíčo-
vých zápasech.

Tomáš Svoboda je další smečař družstva. 
Má výborné fyzické parametry, jenom ně-
kdy se snaží až moc, takže je pro něj hřiště 
malé a  fanoušci kolem hřiště se musí mít 
na pozoru, aby nedostali „pumelici“ do hla-
vy. Trenér Váňa (neplést si prosím s žoke-
jem Váňou, i když určitá podobnost tu je) 
svým mocným hlasem povzbuzuje a  drží 
vysokou morálku družstva. Vždy, když 
soupeř zatlačí Roztoky do defenzivy, 

Halová sezona v atletice je úspěšně za námi

Volejbalisté válcují Středočeský kraj

Kromě	letní	závodní	sezony,	která	pro	atlety	probíhá	mezi	
květnem	a	zářím,	se	také	konají	závody	v	hale.	Je	to	relativně	
krátké	období	mezi	lednem	a	půlkou	února.	Příprava	
na	takové	závody	je	velmi	specifická,	neboť	pochopitelně	
nemáme	tolik	možností	trénovat	na	tartanu	v	hale.

Oddíl	mužů	v	sezoně	2022/23	doplnil	svou	zralou	soupisku	
o	několik	mladých	hráčů	a	vypadá	to,	že	tým	kolem	Zdeňka	
Záhoře	míří	na	příčku	nejvyšší.	Pro	laskavého	čtenáře	
a	fanouška	volejbalu	by	bylo	dobré	některé	z	nových	hráčů	
představit.	

Starší žactvo s trenéry v hale na Strahově
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bere oddechový čas a  po  taktické poradě 
navrátí naše družstvo mužů na vlnu sebe-
důvěry a očekávaného vítězství.

Mezi nejsilnější soupeře soutěže patří 
vždy družstvo Benešova. V  jejich hale se 
s nimi utkalo družstvo Roztok 25. 2. 2023. 
A byl to dlouho očekávaný vrchol soutěže. 
Již od počátku bylo jasné, že si obě druž-

stva nedají nic zadarmo. Kapitán Záhoř 
na nahrávce rozdával tak kvalitní nahráv-
ky, že mužstvo Benešova jen těžko stíhalo 
nápor. Za zmínku stojí zejména kombina-
ce 1-5 tzv. rychlík-metr, kdy blokař Douda 
st. naznačí útok středem sítě a  soupeřův 
blokař v  očekávání tohoto útoku vyskočí. 
Nicméně přesně to je okamžik, na  který 

nahrávač čeká. A zatímco soupeřův blokař 
nenávratně směřuje k  zemi, „v  tandemu“ 
za naším hráčem se zjevuje smečař Dvořák 
a krutou ranou trestá soupeře nechytatel-
nou smečí. Velkou oporu má družstvo 
i  v  Martinu Doudovi, který má parametr 
výskoku a  dosahu smeče někde kolem 
360 cm (pro srovnání obroučka basketba-
lového koše je ve výšce 305 cm). V junior-
ské soutěži hraje extraligu.

K  mládí patří také zkušenost, takže sa-
mozřejmé roztocké opory Šplíchal, 
Dejmek, Douda st., Tomášek, Slabihoud 
a  další patří neodmyslitelně k  družstvu 
a své si rozhodně v sezoně odehrají! Abych 
nezapomněl, pro příznivce statistik, 
na zmíněné utkání v Benešově. Ve dvojzá-
pase vyhrály Roztoky oba zápasy 3:0 (-20,-
20, -14) a 3-1 (23, -14, -16, -16). A kdy mů-
žete společně s muži oslavit očekávaný titul 
přeborníka kraje a postupujícího do baráže 
o 2. ligu? V sobotu 25. 3. od 11 hod. (druhý 
zápas od 15 hod.) v hale tělocvičny ZŠ Roz-
toky proti silnému družstvu z Mělníka.

Poděkování fanouškům, sponzorům 
a rodinám za podporu volejbalu v Rozto-
kách.

  l

Mgr.�Martin�Matas
TJ	Sokol	Roztoky

▲
	IN

ZER
CE

ZVEMEVÁS

začínáme
v 10 hodin

25. března
SE KONÁ NOMINAČNÍ TURNAJ

NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MLÁDEŽE U19, KTERÝ BUDE

POŘÁDAT TJ SOKOL ROZTOKY

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 480.

Družstvo mužů po vítězném domácím zápase
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ZKLIDNĚTE MYSL, NAČERPEJTE SÍLU  
A POSILTE TĚLO I DUCHA

OD 4. DUBNA | ÚTERÝ A ČTVRTEK

SCHWARZ CLINIC
Tiché údolí 79 | Roztoky

ONLINE OBJEDNÁNÍ
pro první přihlášení je potřeba se zaregistrovat

www.schwarzclinic.cz
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