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NÁBOR DO ŠKOLY 
PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU 

BEACHVOLEJBAL ROZTOKY 

Pro kluky a holky od 6 do 12ti let, začátečníky i pokročilé. 

Přijďte si vyzkoušet první tréninky a zábavu zdarma ! 

ZAČÍNÁME 2.5. 2022 

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 
14:30 - 16:00 

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

Přihláška online na webu www.chapadlo.eu 

TEL: 724 150 925, 608 965 007   e-mail: info@chapadlo.eu     
WEB: www.chapadlo.eu 

Sportovní areál Sokol 
Roztoky 
•Tyršovo náměstí 480 
•252 63 Roztoky u Prahy 

2022

KATEGORIE 
6 -  10 let 
11 - 15 let

TERMÍNY   
11 - 15. 7.  
18 - 22. 7. 

1 - 5. 8. 

CENA 
3 290,- 

SLEVA 15 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU
LÁTKOV É RO L ET Y

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Dlouholetá praxe–30 let na trhu!
Dodání od 5 do 9 dnů! 
Záruka 36 měsíců!

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

inz HAR_A6 vyska_2022.indd   1 13.02.22   13:09

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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 zahradybaobab



3duben 2022

ÚVODeM

OBSAH:
Nikdy nic…

… nikdo nemá míti za definitivní, protože nikdo neví, co se 
může státi. To zpívají Voskovec s  Werichem ve  filmu Pudr 
a benzín z roku 1931. Film to není bůhvíjaký, ani scénářem, 
ani technicky, ale tahle slovní hříčka, která po rozpletení hro-
mady záporů vyznívá až banálně, zůstává i po devadesáti le-
tech krutě pravdivá.
To jsme si mysleli, že si tu tak hezky žijeme, ve střední Evropě, 
v mírném podnebí bez extrémů, daleko od válečných konflik-

tů v Asii či v Africe, díky vynikajícímu zdravotnictví v bezpečí před epidemiemi.
A  ejhle. Tu nastane povodeň nevídaných rozměrů, tu extrémní sucho. Tornádo! 
Věřili byste tomu ještě před rokem? Koronavirus se 40 tisíci obětí. A to nejhorší –  
válka, jejíž důsledky pociťujeme a  ještě silně pociťovat budeme i  u  nás, v  našich 
klidných a prosperujících Roztokách.
Říká se, že člověk si začne vážit toho, co má, až když o  to přijde. My jsme zatím 
přišli o pocit bezpečí a jistoty, možná o hodnotu svých úspor či investic. V Odrazu 
ale naleznete příběhy běženců z Ukrajiny, kteří našli v Roztokách dočasné útočiště. 
Přečtěte si je. Možná raději ne všechny najednou, je to až příliš silné. 
Pak nám dojde, že jsou lidé, kteří přišli úplně o všechno, o domov, o majetek, a co 
nejhůř, o  své blízké. Nic z  toho jim vrátit nemůžeme. Můžeme jim jenom podle 
našich možností pomoci překlenout to nejhorší.
Svět se změnil skokově k horšímu. Chceme-li přežít, musíme se přizpůsobit. Jediné, 
co si nesmíme dovolit, je strach. Ten je snad horší než přírodní pohromy a epidemie. 
My naštěstí víme, že nikdo nic nikdy nemá mít za definitivní. Ani diktátor.  l

� �Jaroslav�Drda
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Prosíme	občany,	kteří	ubytová-	
vají	uprchlíky	z	Ukrajiny,	aby	
údaje	o	nich	uvedli	do	dotazní-
ku,	který	najdete	na	stránkách	
města	v	odkazu	Pomoc	Ukrajině	
nebo	na	stránkách		
https://roztokypomahaji.cz/.

Z oslav 50. výročí založení TOM v Roztokách
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INFORMACE Z RADNICE

Roztoky�a�uprchlíci
Roztoky v  rámci okresu poskytly útočiště 
více než třem stům uprchlíkům z Ukrajiny, 
což je nejvíce v rámci okresu Praha-západ. 
Je nutno přiznat, že je to na hraně možnos-
tí našeho města, pokud chceme běžencům 
poskytnout důstojné zázemí. S velkým po-
těšením konstatuji, že i  přes takto vysoké 
číslo přírůstku počtu lidí v  našem městě 
zatím podle informací městské policie ne-
došlo ke  zhoršení bezpečnostní situace. 
Nechci to zakřiknout. Moc děkuji všem, 
kteří pomáhají, obzvláště pak všem z  ini- 
ciativy Roztoky pomáhají.

Respekt�základní�škole
Velká zátěž dopadá na naši základní školu. 
Stará se o 50 ukrajinských dětí (a dalších 
20 je „na čekací listině“), z nichž 5 už je in-
tegrováno do  běžných tříd. Ostatní jsou 
rozděleny do dvou tříd – 1. a 2. stupeň, kde 

je jim během celého dopoledne poskytová-
na kvalitní výuka stěžejních předmětů. 
Děti učí naši učitelé, kteří se ve  „volném 
čase“ vzdělávají v metodice vzdělávání dětí 
s  odlišným mateřským jazykem. Jedná se 
opravdu o kvalitní výuku, zatímco řada ji-
ných škol se omezuje v podstatě na hlídání 
dětí. 

Musím hluboce smeknout před naším 
učitelským sborem i vedením školy. Odvá-
dějí neskutečnou práci a zaslouží si náš vel-
ký respekt. V této souvislosti rád konstatu-
ji, že naše rozhodnutí prodloužit paní 
ředitelce Janouškové funkční období 
na dalších šest let bylo naprosto správné.

Roztoky�fungují
Nelze však dostatečně zdůraznit, že přes 
všechnu pozornost, kterou je třeba věnovat 
pomoci ukrajinským uprchlíkům, všechny 
zodpovědné osoby ve  městských struktu-

rách dbají a budou dbát na  to, aby se ne-
zvyklá situace minimálně dotýkala roztoc-
kých občanů. Všechny funkce a  služby 
města fungují standardně. Po  zimě se též 
pouštíme do  plánovaných investic, mo-
mentálně se rekonstruuje kanalizace a vo-
dovod v Hálkově ulici, která poté dostane 
konečně nový povrch. Následně do-
jde  k  výměně vodovodního řadu (z  roku 
1930) v  části Havlíčkovy ulice. Obě ulice 
dostanou nové osvětlení úspornými a „in-
teligentními“ LED lampami. 
Vážení občané, vím, že se budu opakovat, 
ale jsem přesvědčen, že i  touto zkouškou 
Roztoky projdou se ctí a že společně může-
me překonat všechny problémy současné 
doby.  
 l

Vážení	spoluobčané,	jak	jistě	víte,	nadále	se	nacházíme	
ve	složité	situaci,	způsobené	především	vnějšími	vlivy,	
z	nichž	nejvýraznější	je	válka	na	Ukrajině.	O	to	důležitější		
je	nyní	držet	pohromadě.

Slovo starosty

Na programu bylo 21 bodů, z nichž první 
čtyři byly procedurální. Mimo jiné byl po-
sunut termín aktualizace strategického 
plánu města do konce června, neboť stále 
ještě nejsou známy údaje z posledního sčí-
tání obyvatelstva. 

V rámci projednávání zprávy o činnosti 
městské policie vyzdvihla radní Drdová 
pomoc strážníků při incidentu, kdy došlo 
ke zranění dítěte psem.

Při projednávání záležitostí kolem měst-
ského rozpočtu zastupitelé přijali dar sou-
kromého podnikatele na  rozvoj vodohos-
podářské infrastruktury ve  výši milion 
korun. 

Zastupitelé dodatečně schválili dar 
200 000 Kč pro Ukrajinu. Částka byla pou-
kázána na  účet zřízený Velvyslanectvím 
Ukrajiny v České republice. Zároveň uvol-
nili z  rozpočtové rezervy dalších 
300 000 Kč na humanitární pomoc pro vá-
lečné uprchlíky.

Dalších 300 000 Kč pak zastupitelé přispěli 
Sboru dobrovolných hasičů na  stavební 
úpravy vjezdu do nové základny na Masa-
rykově ulici.

V bloku věnovaném nakládání s pozem-
ky zastupitelé odsouhlasili směnu částí po-
zemku na křižovatce ulic Šaldova a Haško-
va, nabídli majitelům garáží za  domem 
Masarykova čp. 762 odprodej pozemků 
pod garážemi a nevyužili předkupní právo 
na pozemek pod garáží za domem Masary-
kova čp.751.

Dále zastupitelé přijali krajskou dotaci 
na  poskytování sociálních služeb města 
ve výši 155 000 Kč.

Zajímavým bodem bylo zrušení obec-
ně závazné vyhlášky o  zákazu požívání 
alkoholických nápojů na  veřejných mís-
tech. Legislativa v tomto směru se po zá-
sahu ústavního soudu stala tak kompli-
kovanou, že vyhláška byla prakticky 
nepoužitelná. Musela by totiž vyjmeno-

vat všechny akce, na kterých se požívání 
alkoholu povoluje, a žádné další výjimky 
nejsou možné. To znamená, že kvůli kaž-
dé další akci by se musela měnit celá vy-
hláška. Zastupitelé tedy po dlouhé disku-
si raději vyhlášku zrušili a bude se muset 
najít jiný způsob, jak dosáhnout zamýšle-
ného cíle.

Dále zastupitelstvo schválilo plán čin-
nosti kontrolního výboru na  tento rok, 
vzalo na vědomí zápis z jednání rady města 
č. 4 a 5 a zápis z jednání školské rady. Ná-
sledně odsouhlasilo pokračování členství 
města ve spolku Svatá Ludmila.

Posledním bodem zasedání bylo schvá-
lení dodatku ke  zřizovací listině základní 
školy, který škole umožní poskytovat své 
prostory i  jinou formou než komerčním 
pronájmem.

� l

O čem jednalo zastupitelstvo
Ve	středu	30.	března	se	na	třetí	letošní	zasedání	
zastupitelstva	dostavilo	18	zastupitelek	a	zastupitelů.		
Tři	členy	zastupitelstva	a	tajemníka	skolila	choroba.

Jaroslav�Drda

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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Radní si schválili do programu porci pěta-
čtyřiceti bodů  a zkontrolovali, jak se jim 
daří dodržovat termíny svých usnesení. 

Visací�zámek�na�břehu,�hasiči�
budou�pokračovat�v�budování�
Pan starosta předložil smlouvu o vystoupe-
ní skupiny Visací zámek na Slavnostech le-
vého a pravého břehu. Smlouva byla schvá-
lena, náš břeh se může těšit na „Visáče“. 

Uskupení Přemyslovské střední Čechy, 
jehož jsme členy, se může těšit též – na pět-
ačtyřicetitisícovou podporu, stejně tak dob-
rovolní hasiči. Těm ovšem na dobudování 
sjezdu a vjezdu do nové hasičárny a na další 
úpravy přistane na účtu v souladu se schvá-
leným rozpočtem rovných 300 000 Kč. 

Závěrka�účtování�
Technických�služeb
Schválení se dočkala účetní závěrka Tech-
nických služeb i  převod nevyčerpaného 
příspěvku města ve výši 1 183 046 Kč do re-
produkčního fondu TS. Přitakání se dosta-
lo též Výroční zprávě o vyřizování stížností 
a tzv. Memorandu o spolupráci s ostatními 
okolními obcemi  při tvorbě společného spá-
dového území. (cílem je udržitelný stavební 
a dopravní rozvoj území)

Rada se zabývala výpůjčkou části po-
zemku parc. číslo 3017 v Žalově i zápisem 
stavby garáže do  Katastru nemovitostí 
(parc. číslo 1232/5).

Chystá�se�obnova�jedné�
z�historických�stezek�
Byl odsouhlasen záměr směny pozemků 
za  účelem historické cesty Zemník–Váha 
a  úmysl postoupen zastupitelstvu. Radní 
souhlasili také se záměrem prodeje části po-
zemku č. 527/1 a  s  umístěním karavanu 
na pronajatém pozemku č. 3766/1 v Žalově 
po dobu jednoho roku za účelem provozo-
vání volnočasových aktivit dětí. Radní sou-
hlasili s vyhrazením parkovacího místa pro 
invalidního žadatele v  Masarykově ulici 
u vily čp. 651 s tím, že vjezd do vily nesmí 
být omezen. 

Oprava�obecního�majetku�
Městský dům v Nádražní se dočká opravy 
střechy, neboť radní schválili zadávací do-

kumentaci k  této nezbytné a  již z  loňska 
odsunuté stavbě. Město vyjde na 1,2 milio-
nu inflační české měny bez daně.

O�tvorbu�regulačního�
plánu�nebyl�zájem�
Rada vzala na  vědomí opakované vyhlá-
šení zakázky malého rozsahu na zhotovi-
tele regulačního plánu v  Solníkách 
a ve stejném stavebním bloku vrátila sta-
vební komisi k dalšímu posouzení návrh 
novostavby rodinného domu v Chelčické-
ho ulici, souhlasila s rozdělením pozemku 
č. 3417 v Žalově dle návrhu žadatele a též 
s výstavbou rodinného domku podle pro-
jektové dokumentace zpracované L. Tý-
lem. Rada podmínila svůj souhlas uvede-
ním celkové zastavěnosti pozemku 
do  souladu s  územním plánem města. 
Po  kratší debatě radní kývli i  na  projekt  
O. Vavřínové, pojednávající nově rodinný 
dům čp. 177 v Dobrovolného ulici, stejně 
jako na záměr firmy Pohl přistavět zatep-
lenou dílnu a přístřešek na parc. č. 3161/1 
v Žalově. 

Správa města prověří možné úpravy par-
koviště a  místa po  někdejší trafice nad 
Kroupkou – to byl další z úkolů vyplývají-
cích z městské rady. 

Radní poskytli prostor pro poutač Stře-
dočeského muzea – a to bezplatně. 

Finanční�odbor�s�novou�
pravomocí
Radní svěřili pravomoci uzavírat smlou-
vy o  výpůjčce movitého majetku města 
Odboru financí naší radnice, vyslechli in-
formaci o  pomoci Ukrajině a  organizaci 
sbírek, souhlasili s darem učebnic pro vý-
uku cizinců sdružení Roztoč a  Základní 
škole ZB. 

Adaptační�skupiny�u�mateřinek
V bloku informací ze školy radní vyslovili 
souhlas se zřízením adaptačních skupin 
u každé mateřské školy a souhlasili s  tím, 
aby ZŠ půjčovala prostory pro potřeby 
ukrajinských uprchlíků zdarma. 

V další agendě přišlo na řadu ukončení 
několika nájemních smluv v obecních by-
tech, souhlas s novými pronájmy (Braune-

rova, Nádražní) a navýšení úvazku na soci-
álním oddělení. 

Neziskovky�mohou�třídit�
za�symbolický�poplatek�
Radní si osvojili návrh M. Štiftera 
a schválili zakázku malého rozsahu, totiž 
Zajištění svozu, sběru a ekologického od-
stranění odpadu pro město Roztoky v le-
tech 2022–2027. Ze stejné dílny pocháze-
lo poskytování nádob na  tříděný odpad. 
Nově se o přidělení popelnic mohou hlá-
sit jak menší bytové domy (do pěti jedno-
tek), tak neziskové organizace. Ty zaplatí 
symbolických 500 Kč ročně.

Firemní�dárcovství��
Radní přijali všechny dary, které obci po-
skytli firemní dárci v souvislosti s ukrajin-
skou krizí, diskutovali o návrhu místosta-
rosty M. Hadraby o  konci tištěné verze 
materiálů pro zastupitelstvo a  radu a  po-
zvali k debatě o Odrazu online na další jed-
nání rady města pány Macouna a  Boloň-
ského. 

� l

Březnová městská rada
V	březnu	radní	schůzovali	kvůli	stále	číhajícímu	covidu	
o	deset	dní	později,	v	týdnu,	kdy	se	konalo	zároveň	
zastupitelstvo.	

Tomáš�Novotný
místostarosta

Bezbariérová�doprava
Vážení	spoluobčané,

rádi	bychom	vás	informovali	
o	bezbariérové	dopravě	na	ob-
jednávku	pro	držitele	průkazů	
zTP	a	zTP/P	s	trvalým	bydlištěm	
na	území	obcí	v	těsném	okolí	
Prahy.		

Objednání	dopravy	je	možné	pro-
střednictvím	formuláře	na	webu	
www.bezba.cz	či	e-mailem	na	bez-
badoprava@ropid.cz,	případně	
telefonicky	na	čísle	234	704	572.

Cena	za	jednu	jízdu,	kdy	alespoň	
jeden	z	bodů	jízdy	(počáteční	nebo	
koncový)	je	na	území	obcí	Stře-
dočeského	kraje,	které	obsluhuje	
Bezba	doprava:	dospělý	70	Kč,	dítě	
40	Kč.	Součástí	ceny	je	i	nástupní	
taxa	10	Kč.		 l

Ing.�Kateřina�Lukášová
vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS
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Bude možné z něj přispět na bydlení, po-
traviny, na  hygienické potřeby, jízdné, 
na  lektorské etc. činnosti, které pomáhají 
občanům z Ukrajiny se začleněním do čes-
ké společnosti. Peníze jsou určeny pro exu-
lanty žijící na území Roztok a Žalova, bu-
dou zúčtovatelné a doložitelně poskytnuté 
právě jen na tento účel. 

Číslo účtu je 6148296319/0800 a  bude 
možné platit buď standardním převodem 
nebo prostřednictvím QR kódů s předdefi-
novaným částkami. QR kódy najdete na 
www.roztoky.cz v sekci Pomáháme Ukraji-
ně nebo na stránkách roztokypomahaji.cz.

Pokračuje�i�firemní�
dárcovská�sbírka
Její začátek jsem zmínil v minulém Odra-
zu. Jsem velmi rád, že díky všem firemním 

donátorům, které jsme s kolegou místosta-
rostou Michalem Hadrabou oslovili, se do-
sud podařilo získat více než 200 000 Kč pro 
potřeby všeho, co souvisí v  našem městě 
s ukrajinskou exulantskou komunitou. 

Určení prostředků je široké – opět od po-
travin či hygienických potřeb přes náklady 
spojené s bydlením, obslužnými činnostmi 
při začleňování běženců do zdejšího života, 
dopravou, telefonováním, vyřizováním 
úředních záležitostí, přípravy podpůrných 
grantových projektů či zřízení terénního 
pracovníka pro výše jmenované záležitosti. 

Děkuji znovu a rád jmenovitě těm-
to firmám a  podnikatelům: SČVAK, 
VUAB Pharma, Pohl, Ippos Bohemia,  
Hadraba s. r. o, Šetelík-Oliva, Ing. Vesel-
ková, PUDIS, B. D. D. s. r. o., Ing. Kunt, 
Sofis Grant, Regios.

Práce�dobrovolnického�
týmu�je�k�nezaplacení
V  minulém Odrazu jsem vyjmenoval ně-
kolik spoluobčanek a  spoluobčanů, kteří 
jsou duší zdejší pomoci Ukrajincům. On se 
počet těchto dobrovolníků v reálu pohybu-
je mezi třicet a padesáti, od urputných shá-
něček praček a lednic, postele nevyjímaje, 
přes lektorský tým vyučující češtinu a oso-
by spojené se šatníkem a dalšími sbírkami 
až po roztocké ženy, které pomáhají s hle-
dáním bytů, zaměstnání, začleňováním 
do škol a školek… To, že školské instituce 
všeho druhu jsou díky vedení školy a od-
hodlání kantorů v  Roztokách a  Žalově 
na  nové žáčky dobře připraveny, je zcela 
jistě tématem jiného příspěvku v tomto vy-
dání Odrazu. � l

Vážení rodiče,
ve čtvrtek dne 26. 5. 2022 se pod záštitou 
starosty města Roztoky uskuteční slavnost-
ní vítání dětí, které se narodily v  období 
od 1. 7. 2021 do 31. 1.2022. 

Starší děti, které neměly vítání v  letech 
2019 a 2020 z důvodu pandemie, se mohou 
přihlásit také. Máte-li zájem, aby bylo vaše 
děťátko v tento den přivítáno mezi občany 
města Roztoky, sdělte prosím jméno a pří-
jmení miminka, datum jeho narození 

a  vaši adresu Městskému úřadu Roztoky, 
a to buď e-mailem na adresu korunkova@
roztoky.cz, osobně na matrice paní Korun-
kové nebo telefonicky na číslo 220 400 226, 
a to nejpozději do 30. 4. 2022.

Podmínkou slavnostního přivítání je tr-
valý pobyt dítěte v našem městě.

� l

Ivana�Korunková
matrika

Sbírkový účet na pomoc Ukrajině je otevřen

Vítání občánků v Roztokách

na	konci	března	otevřelo	naše	město	sbírkový	účet	
na	pomoc	místním	exulantům.	Peníze,	které	na	něm	
shromáždíme,	budou	použity	na	všestrannou	podporu	více	
než	tří	stovek	našich	nových	spoluobčanů	(stav	k	1.	dubnu).

PIETNÍ VZPOMÍNKA NA OBĚTI TRANSPORTU SMRTI

Vážení spoluobčané,

zveme vás na akci „Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti”, 
která se uskuteční 21. dubna 2022 od 11 hodin na levohradeckém hřbitově.

V 11.45 bude následovat položení květin k pomníku roztockých Židů na Nám. 5. května.

Tomáš�Novotný
místostarosta

Svoz�tříděného�odpadu
Vážení	spoluobčané,	
dovoluji	si	vás	informovat	o	dalším	
svozu	tříděného	odpadu	od	domu	–	
plast	a	papír.

V měsících dubnu a květnu:  
papír   7. 4. 2022,   5. 5. 2022, 
plast   21. 4. 2022,   19. 5. 2022

O	dalších	termínech	svozu	tříděného	
odpadu	od	domu	–	plast	a	papír	–	vás	
budeme	informovat	v	dalším	čísle	
měsíčníku	Odraz.		 l

za	odbor	životního	prostředí	

Ing.�Pavel�Flener
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Příloha 1  Přehled úpravy cen jízdného 
 
 
Přehled úpravy cen jízdného od 1. dubna 2022 
 
 
Současný stav 

Skupina cestujících 
Přepravní služby zajišťované: 

Sleva PID mimo MHD Sleva SID 

Děti do 6 let bezplatně, pouze 1 dítě 
v doprovodu osoby starší 10 let 

bezplatně, pouze 1 dítě 
v doprovodu osoby starší 10 let 

Děti 6 - 18 75% 75% 
Studenti 18 - 26 75% 75% 
Senioři 65 + 75% 75% 
ZTP, ZTP/P ve vlacích 75%, bezplatně v 

autobusech 75% 

Průvodce ZTP/P bezplatně bezplatně 
Rodiče dětí v ústavech 50% 50% 

 
 
Změny od 1. dubna 2022 

Skupina cestujících 
Přepravní služby zajišťované: 

Sleva PID mimo MHD Sleva SID 

Děti do 6 let bezplatně, bez omezení bezplatně, bez omezení 
Děti 6 - 18 50% 50% 
Studenti 18 - 26 50% 50% 
Senioři 65 + 50% 50% 
ZTP, ZTP/P 75% 75% 
Průvodce ZTP/P bezplatně bezplatně 
Rodiče dětí v ústavech 50% 50% 
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Příloha č. 1 k Tisku č. 0229 (2022)

Zastupitelstvo kraje schválilo na  doporu-
čení krajské rady změny v přepravních ta-
rifech na území Středočeského kraje, plat-
né od  1. dubna. Praha zatím ke  změnám 
nepřistoupila, přestože možnost změn tari-
fů v minulosti také avizovala.

Hlavní změnou je zrušení krajské slevy 
pro žáky, studenty a seniory s  tím, že zů-
stává státem garantovaná sleva 50 % jízd-
ného. Dosud to znamenalo, že autobusem 
jsme (senioři a  studenti) jezdili do  Prahy 

zadarmo, zatímco ve vlaku platilo zlevně-
né jízdné. Teď se podmínky přepravy sjed-
nocují. Slevy, event. jízdu zdarma, budou 
mít i  některé taxativně uvedené skupiny 
obyvatel.

Rada kraje argumentovala zejména vel-
kým a stále rostoucím deficitem rozpočtu 
veřejné dopravy. Problém byl bezpochyby 
i s prokazováním počtu přepravených ces-
tujících dopravci, neboť osobám cestujícím 
zdarma nebyly vydávány žádné jízdenky 

(např. na  Slovensku vydávají tzv. nulové 
jízdenky).

Změny tarifů nejsou příjemné, ale buď-
me rádi alespoň za 50% slevu. Osobně spí-
še vidím nevýhodu nových tarifů pro starší 
seniory v tom, že (často o holi) budou při 
nástupu lovit drobné, na které už i špatně 
vidí…, takže to bude méně uživatelsky 
komfortní. 

 l

Stanislav�Boloňský

Do  léta by měla být dokončena stezka 
propojující Tiché údolí s ulicí Nad Vinice-
mi. Její první část je již hotova od loňské-
ho podzimu, zbylou trasu zprovozníme 
nyní. Nepochybuji o tom, že půjde o frek-
ventovanou, romantickou i  praktickou 
cestu.

Ve  stejné době budou budovány nové 
povrchy dvou ulic. Hálkovy, kde pokládá-

me zároveň i novou kanalizaci, a části Ha-
vlíčkovy od Pepca po křižovatku s Čapko-
vou. Obě silnice jsou vyprojektovány delší 
dobu, nyní se dostáváme k jejich realizaci. 

Obecní kasu bude stát nový povrch a ka-
nalizace bezmála šest milionů korun. 

Na  podnět občanky jsme přistoupili 
k úpravě kontejnerového stání u vodárny, 
na  začátku ulice Legií. V  první fázi byl 

upraven povrch, položena nová dlažba, 
která umožní lepší přístup ke kontejnerům 
z  obou stran. Další rozpočet v  dalších le-
tech by měl pamatovat na kultivaci trafo-
stanice a další vylepšení vzhledu kontejne-
rového stání. 

Z menších investičních akcí v obci zmí-
ním ještě končící úpravu jedné z obecních 
prostor (část bývalé pizzerie) v  Nádražní. 
Vznikne zde zázemí pro služby zdravotnic-
kého charakteru. Za stejným účelem, přes-
něji pro ordinaci pediatra, zmodernizuje-
me městský prostor v  Havlíčkově ulici. 
Obě úpravy by měly být hotovy nejpozději 
o letních prázdninách.

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Změny ve veřejné dopravě

Opravujeme a modernizujeme
Od	druhé	poloviny	dubna	začnou	v	našem	městě	vysprávky	některých	
poničených	silnic.	Bude	se	řezat	a	následně	–	věřím,	že	kultivovaně	–	
záplatovat,	tedy	většinu	děr	nebudeme	látat	pouze	tzv.	balenou	směsí.		
Opravy	se	dočká	postupně	vozovka	na	Školním	náměstí,	zmizí	díra	
v	Levohradecké	i	v	dalších	ulicích.	rádi	bychom	opravili	vše	a	finálně	–	
bohužel	jsme	limitováni	financemi.	

PŘeHLeD	ÚPrAVY	Cen	JízDnéHO
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n�4. 3. oznámeno cestou operačního dů-
stojníka HZS, že v prostoru tzv. Myší díry 
měla spadnout ze stráně nějaká žena – 
na  místě zjištěna žena, která uklouzla 
na zledovatělé cestě a spadla ze srázu, žena 
bez zranění, ale očividně otřesená a špina-
vá, nebylo v  jejích silách se dostat zpět 
na cestu, hlídka ženě pomohla zpět na ces-
tu, nabídnuto zdravotnické ošetření, toto 
odmítla s tím, že jí nic není, zjištěna totož-
nost této ženy, poté ji hlídka doprovodila 
domů, kde ji předala příbuzným; 
n�5. 3. oznámeno napadení oznamovatelky 
ze strany jejího bývalého přítele v  domě 
v ulici Rýznerova v obci Únětice – hlídka 
na místo, na místě již klid, provedeným še-
třením zjištěno, že při konfliktu docházelo 
i  k  nebezpečnému vyhrožování, a  proto 
událost předána PČR Libčice k jejich reali-
zaci zadokumentování;
n�5. 3. oznámeno zraněné káně lesní pohy-
bující se v prostoru u přívozu v ulici Vltav-
ská – na  místě zjištěno, že tento pták ne-
může létat, pravděpodobně má poraněné 
křídlo, pták odchycen, vyrozuměna zá-
chranná stanice AVES z. s., která si zraněné 
zvíře převzala do jejich péče;
n�7. 3. oznámeno znečištění okolí bytového 
vícepodlažního domu v  ulici Masarykova 
odpadky – zadokumentováno, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku;
n�10. 3. při monitorování záběrů kamer 
městského dohledového kamerového sys-
tému bylo ze záběrů kamery Na Sekeře zjiš-
těno, že podezřelá osoba se pokouší vloupat 
do  kontejneru na  odpad (elektrozařízení) 
– na místo vyslána hlídka MP Roztoky, kte-
rá na místě zadržela podezřelou osobu, již 
přistihla při pokusu o vloupání do  tohoto 
kontejneru, dále na  místě zadržen ještě 
spolupachatel, který čekal ve vozidle, jímž 
podezřelé osoby přijely na místo, přivolána 
též hlídka PČR Libčice, která si na  místě 
událost i  s  podezřelými osobami převzala 
k jejich realizaci zadokumentování přečinu 
pokusu krádeže vloupáním;
n�12. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
textilní peněženka s  obsahem osobních 
dokladů a  platebních karet – uložena 
na MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vy-
rozuměna, téhož dne nalezená peněženka 
majitelce předána; 
n�14. 3. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
nepořádek v  místě stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad Na Sekeře v ulici Lidic-

ká, kde byly mimo kontejnerové nádoby 
uloženy papírové kartony firmy IKEA – 
zadokumentováno, zhlédnutím kamero-
vého záznamu z kamery monitorující ten-
to prostor byla zjištěna řidička vozidla, 
ve  kterém byly papírové kartony na  toto 
místo přivezeny, zjištěna r. z. tohoto vozi-
dla, provedenou lustrací v  evidenci vozi-
del zjištěna provozovatelka tohoto vozidla, 
této zaslána výzva k  podání vysvětlení 
k  celé události, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti veřejné-
mu pořádku, oznámeno příslušnému 
správnímu orgánu k projednání; 
n�18. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka PID – uložena na MP 
Roztoky jako nález, zjištěna majitelka, tato 
vyrozuměna a  téhož dne jí byla nalezená 
průkazka předána, majitelka by touto ces-
tou chtěla poděkovat poctivému nálezci; 
n�18. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen Evropský průkaz zdravotního po-
jištěnce VZP – uložen na MP Roztoky jako 
nález, provedenou lustrací v evidenci oby-
vatel zjištěno bydliště majitelky, proveden 
pokus o  vyrozumění cestou MP Opava 
s negativním výsledkem, nalezený průkaz 
pojištěnce zaslán v následujících dnech vy-
davateli, tj. VZP;
n�18. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena platební karty Visa Komerční 
banky – uložena na MP Roztoky, v násle-
dujících dnech zaslána příslušnému ban-
kovnímu ústavu;
n�19. 3. oznámeno, že v prostoru železniční 
stanice Roztoky-Žalov pobíhají tři mladíci 
v kolejišti a kopají do zastávky – v době pří-
jezdu hlídky již byl klid, na místě přistiženy 
pouze dvě osoby, nacházely se mimo kole-
jiště a  do  ničeho nekopaly, poškození 
na  zařízení ČD nezjištěno, zjištěna totož-
nost těchto osob, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z  přestupku, vyřešeno 
na místě domluvou;
n�19. 3. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Rossman v Lidické ulici s tím, že pode-
zřelá osoba z  prodejny utekla – na  místě 
provedeným šetřením a prohlídkou kame-
rového záznamu z prodejny bylo zjištěno, 
že podezřelá osoba vzala v prostoru pro-
dejny z  regálu parfémy a  tyto pronesla 
přes pokladnu, aniž by tyto u  pokladny 
zaplatila, poté odešla z prodejny, dle získa-
ného popisu podezřelé osoby provedeno 
místní pátrání po  této podezřelé osobě 
s  negativním výsledkem, kvalifikováno 

a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku;
n�20. 3. oznámeno obsluhou prodejny 
Rossman v Lidické ulici, že v prostoru pro-
dejny se nachází muž, který den předtím 
odcizil v  prodejně parfémy a  poté s  nimi 
bez zaplacení z  prodejny utekl – hlídka 
na místo, podezřelá osoba zadržena, zjiště-
na její totožnost, ke  krádeži parfémů 
z  předchozího dne se doznala, odcizené 
zboží na  prodejnu vrátila, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku proti 
majetku, tento s podezřelou osobou vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě; 
n�21. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena peněženka s  obsahem osobních 
dokladů, platební karty a  finanční hoto-
vosti – nalezená peněženka uložena na MP 
Roztoky jako nález, zjištěn majitel; 
n�21. 3. oznámen nález peněženky s osob-
ními doklady, platební kartou a  finanční 
hotovostí na Tyršově náměstí – zjištěn ma-
jitel, tento vyrozuměn a téhož dne mu byla 
nalezená peněženka s  obsahem předána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci; 
n�22. 3. oznámeno volné pobíhání psa 
rasy labradorský retrívr v ulici Na Pomezí 
– pes odchycen, umístěn do  záchytného 
kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjiš-
těn čip, tento evidován v Národním regis-
tru zvířat, který vyrozuměl majitele, téhož 
dne se na MP Roztoky dostavila majitelka 
a  nalezený pes jí byl v  pořádku předán, 
přestupek vyřešen s majitelkou uložením 
blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;
n�22. 3. oznámeno, že v prostoru prodejny 
chovatelských potřeb v  ulici Lidická (na-
proti Tescu) došlo k pokousání prodavačky 
této prodejny cizím psem – na místě zjiště-
no, že podavačka prodejny se snažila na-
vléci psu rasy brazilská fila postroj, který 
chtěl majitel tohoto psa zakoupit, a chtěla 
ho navléci i přes varování majitele, a když 
byla v podřepu a naklonila se k psovi, tak ji 
pes kousl do  obličeje a  způsobil jí tržnou 
ránu na  kořeni nosu a  na  vnitřní straně 
horního rtu, na  místo přivolána rychlá 
zdravotnická pomoc, která převezla po-
škozenou na Traumatologické oddělení FN 
Motol, zjištěna totožnost poškozené a  to-
tožnost majitele psa, zjištěno, že pes, který 
způsobil zranění, má platné očkování proti 
vzteklině, po  konzultaci s  PČR událost 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,		
a	to	za	období	od	3.	3.	do	30.	3.	2022:	
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kvalifikována jako občansko-právní spor, 
nedošlo k porušení zákona;
n�23. 3. cestou PČR oznámeno poškození 
skleněných výplní oken v  ulici Třešňová 
v obci Únětice – hlídka na místo, vzhledem 
ke  způsobené škodě předáno na  místě 
hlídce PČR Libčice k jejich zadokumento-
vání trestného činu poškozování cizí věci;
n�23. 3. oznámena havárie motocyklisty se 
zraněním v ulici Rýznerova v obci Únětice 
– na místě již osádka rychlé zdravotnické 
pomoci a hasičský záchranný sbor, usměr-
ňování dopravy, zraněný motorkář odve-
zen sanitním vozem do FN Motol, na mís-
tě předáno policistům Skupiny dopravních 
nehod k  jejich realizaci zadokumentování 
dopravní nehody;
n�23. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen mobilní telefon Samsung – uložen 
na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjiš-
těna majitelka, které byl nalezený telefon 
předán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�23. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena Lítačka – uložena na MP Roztoky 
jak nález, následující den vyrozuměn maji-
tel, kterému byla nalezená Lítačka předána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci; 
n�24. 3. oznámen nález MT Redmi na Tyr-
šově náměstí, který oznamovatelka dones-
la na MP Roztoky – nalezený telefon ulo-
žen na  MP Roztoky, téhož dne zjištěna 
majitelka, které byl nalezený telefon pře-
dán, majitelka by touto cestou chtěla podě-
kovat poctivému nálezci; 
n�25. 3. nález svazku klíčů ve schránce dů-
věry MP Roztoky – klíče uloženy na  MP 
Roztoky, následujícího zjištěn majitel, kte-
rému byly klíče předány, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�26. 3. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba byla zadržena ochrankou pro-
dejny – na místě zjištěno, že podezřelá oso-

ba vzala zboží z regálu, toto ukryla u sebe 
a pronesla přes pokladny, aniž by toto zbo-
ží na pokladně zaplatila, u východu z pro-
dejny byla zadržena ochrankou prodejny, 
zjištěna totožnost osoby, osoba se ke krá-
deži doznala a odcizené zboží na prodejnu 
vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku, tento vy-
řešen s podezřelou osobou uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě; 
n�26. 3. oznámeno poškozené oplocení po-
zemku a  neoprávněné vniknutí drůbeže 
na  cizí pozemek v  ulici V  Solníkách – 
na místě zjištěny na pozemku oznamovate-
le tři cizí slepice, které vnikly na pozemek 
vytvořeným otvorem v oplocení ze soused-
ního pozemku, dle vyjádření oznamovatele 
mu byla způsobena přítomností cizí drůbe-
že na jeho pozemku škoda, zadokumento-
váno, proveden pokus o kontaktování ma-
jitele drůbeže, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku;
n�26. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen telefon iPhone – uložen na  MP 
Roztoky, následujícího dne zjištěna maji-
telka, které byl telefon předán, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�27. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
v ulici Havlíčkova (vedle prodejny Pepco) 
odstavená dětská koloběžka zn. Freestale 
Destroyer – koloběžka je uložena na  MP 
Roztoky, nález zveřejněn na  webových 
stránkách MP Roztoky a Facebooku – sku-
pina Roztoky;
n�28. 3. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů na  kovové karabině 
s přívěskem čipu – nalezený svazek klíčů je 
uložen na MP Roztoky; 
n�28. 3. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba vzala zboží z regálu, toto si ulo-
žila do batohu a prošla přes pokladny, aniž 
by toto zboží zaplatila, a s odcizeným zbo-
žím utekla pracovníkům prodejny směrem 

k serpentině – na základě oznámení a zjiš-
těného popisu podezřelé osoby bylo prove-
deno pátrání, výskyt osoby odpovídající 
popisu zjištěn v  prostoru schodiště 
v  serpentině, podezřelá osoba zadržena, 
zjištěna totožnost této osoby, ke krádeži se 
doznala a  odcizené zboží dobrovolně vy-
dala, provedena lustrace v evidencích PČR, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku, vyřešeno ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě, odcizené zboží vráceno na pro-
dejnu Albert na Tyršově náměstí; 
n�28. 3. oznámen nález dioptrických brýlí 
v ulici Masarykova – brýle uloženy na MP 
Roztoky, zveřejněno na  webových strán-
kách MP Roztoky a Facebooku – skupina 
Roztoky; 
n�30. 3. v rámci hlídkové činnosti naleze-
no na parkovacím místě v ulici Jana Pala-
cha odstavené vozidlo tov. zn. VW Passat 
Variant, bez tabulek registračních značek, 
vozidlo evidentně dlouhodobě neprovo-
zováno – zadokumentováno, provedenou 
lustrací v  evidenci vozidel dle zjištěného 
VIN kódu vozidla zjištěn provozovatel vo-
zidla a dále zjištěno, že vozidlo bylo vyřa-
zeno z provozu, na vozidlo vylepena výzva 
k  odstranění vozidla nesplňujícího pod-
mínky provozu na pozemních komunika-
cích, výzva zaslána taktéž provozovateli 
vozidla, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky;
n�30. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovacím místě v  ulici Jana Palacha 
odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia 
combi, vozidlo evidentně dlouhodobě ne-
provozované – zadokumentováno, prove-
denou lustrací v  evidenci vozidel zjištěn 
provozovatel vozidla a dále zjištěno, že vo-
zidlo nesplňuje podmínky provozu na po-
zemních komunikacích, na vozidlo vylepe-
na výzva k  odstranění vozidla, výzva 
zaslána taktéž provozovateli vozidla, ozná-
meno Silničně správnímu úřadu při MÚ 
Roztoky;

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
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Jeden z nástrojů prevence jsou informace. 
Budeme vás, občany, průběžně informovat 
o tom, jak se chovat či zachovat v různých 
nepříjemných, či dokonce krizových situa-
cích běžného života. Jaké kroky město dělá 
a hodlá dělat pro udržení a vylepšení bez-
pečného klimatu našeho města.

Dnes vám přinášíme dva články z cyklu: 
Co se stane když…? zabývající se sprejer-
stvím a krádežemi kol.

Dále vás zveme na semináře na aktuální 
a  žhavá témata, která jsou určeny přede-
vším rodičům:

n��v den uzávěrky 31. 3. 2022 proběhl semi-
nář Co prožíváme s dětmi na prahu do-
spělosti

n��28. 4. 2022 Poruchy příjmu potravy 
u dětí a mládeže (viz plakát)

n��9. 6. 2022 Jak vychovávat děti pro 
   život

Vyhodnocení ankety o  bezpečnosti 
ve městě a názoru občanů na rozmístění 
kamerového systému ve městě
n��Ankety se zúčastnilo 264 občanů, re-

spondentů. 

n��Tři čtvrtiny občanů se vyjádřily pro roz-
šiřování městského kamerového systému 
(MKS).

n��Názory napomohly k  doplnění míst 
ve městě, kde se lidé necítí moc bezpeč-
ně, míst, která by měla být více monito-
rována kamerovým systémem, častějším 
dohledem městské policie či úpravou, 
úklidem zapadlých a  skrytých prostor, 
skýtajících možná zázemí pro nežádoucí 
činnost a pobyt různých individuí.

n��Město má již připraven plán rozmístění 
kamerového systému, který se díky této 
anketě potvrdil, a  dokonce na  základě 
vašich názorů rozšířil. Tento plán je již 
průběžně realizován.  l

Policie ČR skutek vyšetřuje a informuje pří-
slušné Oddělení sociálně právní ochrany 
dítěte, rodina musí navázat spolupráci s ku-
rátorem trestné činnosti dětí a  mládeže. 
Kurátor mládeže zjistí výchovné a sociální 
poměry rodiny, tzn. ptá se rodičů i mladist-
vého na  poměry v  rodině, ptá se ve  škole 
na chování a výukové výsledky žáka, na zá-
jem rodičů se školou spolupracovat, ptá se 
pediatra a  případně i  ostatních specialistů 

na zdravotní stav mladistvého a zda rodina 
spolupracuje s lékaři dostatečně. Informace 
jsou vyhodnoceny a  na  základě vyhodno-
cení jsou volena do budoucna vhodná opat-
ření nejen pro mladistvého, ale i pro celou 
rodinu. Soubor těchto nastavených opatře-
ní se nazývá IPOD (individuální plán 
ochrany dítěte). Vhodná výchovná opatře-
ní mají vést k zamezení prohlubování nebo 
opakování rizikového chování.

Mladistvý je zpravidla kurátorem mládeže 
poslán do  výchovně terapeutického pro-
gramu, který nabízí Středisko výchovné 
péče. Program může být plněn buď ambu-
lantní, nebo pobytovou formou. Mladistvý 
může být odeslán i na adiktologii, kde mu 
je zprostředkován léčebný program, po-
kud se takové opatření jeví jako potřebné 
(mladistvý zneužívá návykové látky). Ne-
spolupráce s kurátorem mládeže a opako-
vání závadového chování či nevhodné vý-
chovné prostředí rodiny může vést až 
k nařízení ústavní péče, o čemž rozhoduje 
soud. Kurátor mládeže na ústavní péči do-

Chceme, aby Roztoky byly stále bezpečné město

Co se stane, když…

Skupina	prevence	kriminality	a	rizikových	jevů	města	
roztoky	pracuje	a	zabývá	se	různými	problémy,	které	se	
v	naší	obci	objevují,	monitoruje	je	a	hledá	možnosti,	jak	jim	
předcházet.	naše	skupina	je	složena	ze	členů	státní	policie,	
městské	policie,	školního	psychologa,	sociálního	pracovníka,	
etopeda,	duchovního	a	radní	pro	školství	a	sociální	věci.	
Všichni	jsme	znalí	místního	prostředí.

…	se	mladistvý	15–18	let	dopustí	trestného	činu	poškození	
cizí	věci,	např.	sprejerství,	a	je	přistižen?	Osoba	starší	15	let	
je	již	trestně	odpovědná.

Bc.�Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
vedoucí	skupiny	prevence

JAK	VníMÁTe	POCiT	BezPeČí	Ve	VAŠeM	MěSTě? PODPOrUJeTe	rOzŠíŘení	MKS?

necítím	se	bezpečně		 23,2	%
cítím	se	bezpečně	 	 68,9	%
nemám	na	tuto	otázku	názor	 	7,9	%

ne	 	 16,1	%
ano	 	 74,0	%
nemám	na	tuto	otázku	názor	 	 9,8	%

23,2	%

16,1	%

68,9	% 74,0	%

7,9	% 9,8	%
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V  případě, že vám bylo odcizeno jízdní 
kolo, doporučujeme se okamžitě obrátit 
na Policii ČR (na linku 158) nebo popřípa-
dě na městskou policii. Čím dříve se začne 
po odcizeném jízdním kole a pachateli krá-
deže pátrat, tím větší je šance, že se kolo 
najde a že pachatel bude dopaden. 

Podle hodnoty jízdního kola se po práv-
ní stránce jedná v případě, že hodnota jízd-
ního kola je větší než 10 000 Kč, o přečin 
krádeže dle ustanovení § 205 tr. Zákoníku, 
při hodnotě kola nižší než 10 000 Kč se jed-
ná o přestupek proti majetku dle ustanove-
ní § 8 odst. písm. a.) – bod 1 z. č. 251/2016 
Sb. Oznamovatel může nahlásit krádež 
i městské policii, ale pokud je oznamovate-
li známo výrobní číslo odcizeného jízdní-
ho kola, je lepší variantou se obrátit na Po-
licii ČR, která má možnost uložit údaje 
o  odcizeném kole do  databáze pátrání 
po odcizených věcech. Tuto možnost měst-
ská policie nemá. 

Při oznámení krádeže jízdního kola je 
nejlepší, když máte doklady o  jeho koupi, 

kde je vyznačena značka a  výrobní číslo, 
popřípadě nějaká fotografie pořízená s tím-
to kolem.  Tyto údaje společně s markanty, 
které odlišují odcizené kolo od  ostatních 
kol stejné značky a  barevného provedení, 
poté usnadňují identifikaci odcizeného 
kola v případě jeho nálezu. 

V dnešní době je pořízení jízdního kola 
velmi nákladnou položkou. Z  tohoto dů-
vodu jsou zloději často velmi vynalézaví 
a objevují se skupiny, které jsou organizo-
vané a kradou kola na zakázku. Nejčastěji 
ke krádežím dochází na volných prostran-
stvích, kdy jsou kola volně opřena o  zeď 
nebo lavičku. Zloději se nezdráhají překo-
nat několik překážek, aby se ke svému lupu 
dostali, a proto často kola mizejí ze sklepů, 
garáží nebo balkonů.  

Nalezení pachatelů těchto krádeží není 
jednoduché také kvůli tomu, že zloději 
pracují rychle a mnohdy si ani lidé v okolí 
nevšimnou, že si kolo odváží někdo jiný 
než jeho pravý majitel. Zloděj pak kolo ob-
ratem nabídne k prodeji v některém z ba-

zarů či soukromé osobě a získá tak peníze 
pro svoji potřebu. Pokud ještě stihne bicykl 
přestříkat a  vy nemáte poznamenané vý-
robní číslo kola, pak v  případě nalezení 
s  největší pravděpodobností své kolo ani 
nepoznáte. 
Policie provádí šetření v bazarech a zasta-
várnách, zda se tam nenacházejí odcizená 
jízdní kola, a to na základě informací, které 
čerpají z  databáze pátrání po  odcizených 
věcech. Proto se vyplatí odcizení jízdního 
kola nahlásit, a  jak je již výše uvedeno, je 
dobré při oznámení uvést i  informace ve-
doucí k  identifikaci tohoto jízdního kola. 
Pokud se zjistí výskyt odcizeného kola 
v  těchto provozovnách, jsou tato jízdní 
kola policií ČR zajištěna a následně po pro-
vedení administrativních úkonů vrácena 
majiteli. 

V případě, že se své odcizené jízdní kolo 
vydáte hledat sami a uvidíte jej v zastavár-
ně, neuvádějte před obsluhou zastavárny, 
že vám bylo kolo odcizeno. Kolo si zamluv-
te s tím, že si ho koupíte, ale že u sebe ne-
máte peníze, že si pro peníze anebo plateb-
ní kartu musíte zajít a že se pro kolo vrátíte. 
Jakmile vyjdete z provozovny, ihned zavo-
lejte na PČR (na linku 158), kde uveď-

hlíží, 1x za 3 měsíce mladistvého v ústavu 
navštíví.

V  případě zahájení trestního stíhání je 
mladistvému přidělen obhájce ex offo, po-
kud si rodiče nezajistí obhájce pro potom-
ka sami. Rodiče mladistvého jsou povinni, 
většinou k jejich překvapení, veškeré úko-
ny obhájci ex offo uhradit. Trestní řízení 
dozoruje státní zastupitelství. Trestní řízení 
může být v některých případech zastaveno, 
většinou však mladistvý předstupuje až 
k  příslušnému trestnímu soudu pro mlá-
dež. Proces s mladistvým je neveřejný. 

Soud pro mládež může mladistvému 
uložit vhodné výchovné, ochranné nebo 
trestní opatření dle Zákona 218/2003 Sb. – 
Zákon o  soudnictví ve  věcech mládeže. 
Trestní stíhání proti mladistvému lze 
za určitých okolností i podmíněně zastavit 
na zkušební dobu, většinou v délce jedno-
ho roku, po kterou se má mladistvý osvěd-
čit, tedy žít spořádaným životem bez záva-
dového chování. Po tuto dobu je mladistvý 
nadále ve spolupráci s kurátorem mládeže, 
po uplynutí zkušební doby podává kurátor 
soudu souhrnnou zprávu o  chování mla-
distvého ve zkušební době.

Pokud je mladistvý soudem pro mládež 
odsouzen k trestu odnětí svobody nepod-

míněně, je mladistvý ve věznici kurátorem 
mládeže pravidelně navštěvován 1x za  3 
měsíce, kurátor mládeže sleduje průběh 
výkonu trestu.

Co�se�stane,�když…
… se poškozování cizí věci, např. sprejová-
ní, dopustí nezletilé dítě, tedy osoba mladší 
15 let? Mezi lidmi je rozšířena informace, 
že je nezletilý beztrestný a nic mu nehrozí. 
Zdálo by se tedy, že nemá smysl závadové 
chování nezletilých dětí hlásit a řešit…

Pokud je nezletilý usvědčen z  trestného 
chování, nejedná se u něj o trestný čin, není 
trestně odpovědný, ale jde o  „čin jinak 
trestný“. Rodina je proto povinna spolu-
pracovat s OSPOD, kurátorem trestné čin-
nosti dětí a mládeže. Rodiče i nezletilé dítě 
s kurátorem mládeže musejí navázat spolu-
práci podobně jako v případě mladistvého 
pachatele. Kurátor mládeže zjišťuje infor-
mace o  nezletilém dítěti i  jeho rodičích 
v základní škole, u pediatra a ostatních in-
stitucí, vyhodnocuje míru rizikovosti vý-
chovného prostředí a  navrhuje opatření 
do  budoucna s  cílem zamezit opakování 
závadového chování dítěte, je nastaven 
IPOD. I  nezletilé dítě je možné odeslat 
na výchovně terapeutický program. Nezle-

tilý a jeho „čin jinak trestný“ je v konečné 
fázi řešen rovněž u soudu, ale opatrovnic-
kého, nikoli u soudu trestního. Nezletilému 
je u opatrovnického soudu zpravidla ulože-
no výchovné nebo ochranné opatření, tzn. 
může být nezletilému nařízen vhodný vý-
chovný program, v závažných případech je 
možno nezletilého umístit z rodiny do vý-
chovného zařízení, lze mu nařídit vhodné 
ochranné opatření. Pobyt nezletilého 
v ústavním zařízení je v pravidelných inter-
valech prověřován, pokud trvají důvody 
k ústavní péči, může se zde nezletilý nachá-
zet až do  nabytí zletilosti, tedy do  18 let. 
Kurátor mládeže navštěvuje nezletilého 
ve stejném režimu jako v případě mladist-
vých osob.

Nezletilé dítě tedy skutečně není trestně 
odpovědné, avšak dítěti i  jeho rodičům je 
věnována ze strany OSPOD náležitá péče 
a  pozornost, aktivně se zjišťuje výchovná 
situace v  rodině, rodiče jsou nuceni ne-
vhodné chování potomka aktivně řešit, 
hledat nápravu.

Není proto správné před problematic-
kým chováním dětí zavírat oči. Naopak je 
třeba nevhodné chování pojmenovat a za-
stavit, usilovat včas o nápravu.� l

PhDr.�Zora�Kožíšková

Co mám dělat, když mi někdo odcizí jízdní kolo? 
Blíží	se	letní	měsíce	a	hezké	počasí	milovníky	jízdních	kol	
láká	k	častým	vyjížďkám.	S	nárůstem	cykloturistiky	narůstá	
i	četnost	krádeží	jízdních	kol.		
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Havlíček – kritik, literát, pohotový novi-
nář, byl také vychovatelem v  Rusku, ale 

i  poslancem říšského sněmu. Kritizoval 
s  vtipem poměry nejen na  domácí půdě, 

ale i na velké Rusi (už tehdy!), opovrhoval 
falešným vlastenectvím a  cenzurou tisku, 
propagoval vzdělání, respektoval Riegra 
a Palackého, obdivoval dílo Boženy Něm-
cové. 

Za  své názory skončil ve  vyhnanství 
v Tyrolích. V Čechách zanechal manžel-
ku, která zemřela rok před jeho návra-
tem z Brixenu, a jedinou dceru Zdenku. 
Svou ženu brzy následoval, zemřel 

te, že jste našel svoje odcizené jízdní kolo, 
Policie ČR přijede, odcizené kolo zajistí 
a  po  provedení administrativních úkonů 
vám bude vráceno. I  v  tomto případě je 
lepší, pokud již předtím je odcizení jízdní-
ho kola nahlášeno na policii. Policie poté 
provádí šetření, jak se jízdní kolo do  této 
zastavárny dostalo, kdo sem jízdní kolo 
přivezl. 

Jak�se�co�nejlépe�bránit�
krádeži�vašeho�jízdního�kola?��
n�Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zá-
mek, a to nejen při odstavení jízdního kola 
na ulici, ale také v kolárnách či společných 
prostorách domů. Jízdní kolo uzamkněte 
k pevnému bodu (např. k zábradlí, ke sto-
janu na  kola). Na  trhu je celá řada velmi 
kvalitních zámků. V  tomto případě platí, 
že investovat větší částku za kvalitní zabez-
pečení se rozhodně vyplatí.

n�Jestliže vaše kolo přepravujete, například 
na  střeše či na  závěsu automobilu, dbejte 
na to, abyste kolo řádně uzamkli.
n�V případě, že své kolo ukládáte ve  spo-
lečných prostorách domu, dbejte na  uza-
mykání vstupních dveřích do domu a také 
místností, kde se kola nacházejí. Nevpouš-
tějte do domu nikoho cizího. Mnoho maji-
telů ponechává své jízdní kolo na  balko-
nech, což může být v  případě, že bydlíte 
v nižších podlažích, velkým lákadlem pro 
zloděje.
n�Pokud musíte své kolo na  několik oka-
mžiků odstavit, vybírejte si vždy místo, 
na  které vidíte, případně místo, kde jsou 
kamerové systémy. Tomu se zloději raději 
vyhnou.
n�Informujte se o  možnosti nákupu čipů, 
které se umísťují do  rámu kola a  které 
usnadňují jeho identifikaci. Očipování 
jízdních kol provádějí i  některé městské 
policie, některé městské policie i  vedou 

evidenci jízdních kol občanů města, která 
pak usnadňuje pátrání po nahlášených od-
cizených kolech. Při registraci se kolo vyfo-
tografuje a  zaznamenají se identifikační 
prvky jízdního kola, tj. jeho výrobní číslo, 
markanty apod. To slouží i pro případ, kdy 
postupem času majitel při oznámení krá-
deže nemůže najít doklad k  tomuto kolu 
a  neví výrobní číslo apod., policistům 
a strážníkům zase usnadňuje zjištění maji-
tele v případě nálezu tohoto jízdního kola.

Ačkoli existují mnohé bezpečnostní prv-
ky na  ochranu před krádeží jízdních kol, 
jako jsou kvalitní trubkové zámky, bezpeč-
nostní uzamykatelné stojany a další, zdale-
ka nejúčinnější prevencí krádeží jízdních 
kol je nenechávat jízdní kolo bez dozoru. 
Zvláště venku je dobré mít stále bicykl 
na očích nebo ještě lépe nechat u kol vždy 
někoho, kdo je osobně pohlídá.

� l

Petr�Vevera

Směle kupředu
Zdenka Havlíčková u Braunerů
Středočeské	muzeum	v	letošním	roce	pokračuje	další	ze	
série	výstav	prezentovaných	na	zahradě	ateliéru	zdenky	
Braunerové.	Tentokrát	spolupracujeme	se	Společností	
národního	muzea,	která	v	letošním	roce	oslaví	200	let	
činnosti.	Kolektiv	autorů	připravil	výstavu	připomínající	
životní	pouť	Karla	Havlíčka	Borovského	(1821–1856).	

inzerCe
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v 35 letech a jeho pohřeb se stal národní 
manifestací.

Osmiletá Zdenka byla svěřena příbuzným, 
ne ale nadlouho, zájem o její výchovu pro-
jevili čeští vlastenci, a  tak se dostala 
i do Roztok. 

Aktivity českých vlastenců vyvrcholily 
počátkem 60. let 19. století. Havlíčková do-
stala titul dcera národa, na zajištění jejího 
výživného a  věna byla vyhlášena národní 
loterie a za tímto účelem byl založen i Sbor 
paní k  uskutečnění národní loterie pro 
Zdenku Havlíčkovu. Loterie vynesla přes 
30 000 zlatých. Schůzky Sboru organizova-
la Augusta Braunerová ve svém bytě ve Vo-
dičkově ulici (salón ztvárnila později 
Zdenka Braunerová na  jednom ze svých 
obrazů).

Hlavních aktivit se vedle Augusty Brau-
nerové ujala Marie Riegrová. Jejich inicia-
tiva byla namířena proti rodině Zdenčina 
dosavadního poručníka, strýce Františka 
Jaroše, z obavy o osud věna. S umístěním 
do  jiné rodiny zásadně nesouhlasila 
Zdenka, s argumentací, že ji rodiče svěřili 
Jarošovým. O  poručenství také usiloval 
maminčin bratr Alois Sýkora. Poruční-
kem se stal rozhodnutím Sboru pro pa-
mátku Havlíčkovu dne 15. 3. 1862 F. A. 
Brauner, který zároveň spravoval Zdenči-
ny finance – Havlíčkovo dědictví i výnos 
z loterie. 

Nešťastná Zdenka ztratila domov i svo-
bodu. Dostala se pod přísný dohled tehdej-
ší upjaté společnosti, která ji takřka ne-

spustila z  očí. Osamoceně prožívala 
později i své první lásky.

Augusta Braunerová cítila velkou odpo-
vědnost vůči Havlíčkově dceři a  hodlala 
udělat maximum, aby děvče jednalo ze své 
vůle, prosila o podporu myšlenky nejlepší-
ho vzdělání a výchovy i babičku Havlíčko-
vou v Německém Brodě.

Oficiální poručník F. A. Brauner dal 
Zdenku zapsat od  října 1863 do  Městské 
vyšší dívčí školy, stejné instituce, jakou ab-
solvovaly později sestry Braunerovy. Svůj 
úmysl sdělil Zdence dopisem, kde se jí sna-
žil vysvětlit důležitost vzdělání, které zahr-
nuje i  soukromé hodiny klavíru a  fran-
couzštiny. 

Zdenka od  března 1866 trávila většinu 
času ve společnosti dětí Braunerových. Ro-
dina ji přijala jako další, páté dítě, z nichž 
byla nejstarší, mezi ní a  Braunerovými 
děvčaty byl desetiletý věkový rozdíl. Zden-
ka u Braunerů žila kulturním životem, na-
vštěvovala divadla, koncerty, občas i s Au-
gustou a jejími dcerami cestovala. 

Letní pobyty v roztockém mlýně se od-
rážejí i  v  dopisech, které si dívky psaly 
v  době, kdy Zdenka pobývala u  příbuz-
ných v  Brodě, u  známých Poděbradech 
nebo v  Rakovníku. Vynucené pobyty 
mimo Prahu byly také následkem Zdenči-
ných, pro společnost mnohdy nepřijatel-
ných vztahů (více LENDEROVÁ, Milena. 
Dcera národa? Tři životy Zdenky Havlíč-
kové. Paseka 2013). 

Sestry Braunerovy Zdence barvitě líčily 
několik rodinných příhod, dopisy jsou psa-
né většinou v  rychlosti a  zkratkovitě, tak 
jak je to běžné v dětské korespondenci. 

Milá Zdenko! 
Jsem povina Ji tu psáti tu velkou 
a šťastnou náhodu, že se nalezl 
Šotek (pes Braunerových). Nebu-
de-li Jí to obtěžovat, když Jí ten 
nález budu popisovat. Tak! Jednou 
jsme šli na Senovážné náměstí 
a viděli jsme tam něco kmitnout 
a vyhlíželo to jako Šotek! Já jsem 
zahvízdala a zavolala Šotku a on 
přiběhl, a tak jsme šli domů. Šli 
jsme pár kroků a někdo na nás 
volal, on to byl jeden hospodský 
a pravil, že měl Šotečka v hostu 
a že nechtěl nic jíst a přece chtěl 
dyškréci, tak sme mu dali a šli 
jsme domu […]
S Bohem Ji dává  
Zdenka Braunerova 

Bety ji nechá vzkazovat, aby si 
vzpomněla na ten den před 
Štědrým večerem, když Betty 
dřímala a když ona se smála, 
spadla s kanape
Praha 4. března 1869

V  květnu roku 1872 podává Brauner 
Sboru pro památku Havlíčkovu zprávu 
o vytipovaném ženichovi pro Zdenku, stat-
káři Antonínu Svobodovi, a  o  stavu jeho 
jmění. Bohužel uprostřed příprav na  sňa-
tek Havlíčková onemocněla. 

Dne 18. června 1872, o  půl roku dříve 
před dosažením zákonného věku plnole-
tosti, byla Zdenka zplnoletněna a v srpnu 
Brauner předložil účty desetiletého opat-
rovnictví. Tím skončilo Braunerovo po-
ručnictví a  Augusta doprovodila nemoc-
nou Zdenku k  babičce do  Německého 
Brodu. Tam ji nemoc, na  kterou zemřeli 
rodiče, naplno dostihla. Zemřela 20. září 
1872.

Výstava, která představuje osobnost Karla 
Havlíčka v celé škále jeho aktivit, ale pozor-
nost věnuje i jeho dceři, od jejíž smrti uplyne 
letos 150 let, je přístupna veřejnosti na za-
hradě Braunerova mlýna denně až do konce 
října.

� l

Marcela�Šášinková
Středočeské	muzeum

Zdenka a Anna Braunerovy, Praha, asi 1868 (SMR)

Zdenka Havlíčková, ateliér J. Lachmann Praha, 1869 
(Literární archiv PNP)
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Velikonoční�pozvání�
od�Církve�československé�
husitské�a�Českobratrské�
církve�evangelické
15. 4. Velký pátek od 15.00 
ekumenická křížová cesta 

n�14	zastavení	s	rozjímáním	
pro	dospělé	a	úkoly	pro	děti

n�začátek	u	vily	čp.	125	v	Ti-
chém	údolí,	po	bílých	fábor-
kách,	kolem	kostela	narození	
sv.	Jana	Křtitele	až	k	Husovu	
sboru	(Jeronýmova	515)

17. 4. Hod Boží Velikonoční 

n�9.00	slavnostní	bohoslužba	
Církve	československé	hu-
sitské	a	následná	vernisáž	
fotografií	renaty	Kolářové	–	
v	Husově	sboru		
(Jeronýmova	515)

n�10.30	bohoslužba	Česko-
bratrské	církve	evangelické	
s	vysluhováním	Večeře	Páně	
(ve	vile	čp.	125	v	Tichém	
údolí)		 l

V Jestřábníku tak můžeme konečně spustit 
dva roky odkládaný program terénních dí-
len pro rodiny s dětmi (i bez) a přednášek 
pro veřejnost širou tak jako rodné lány. 

Dílnami nás provedou lidé, kteří nejenže 
krajině a přírodě rozumějí, ale svoje vědo-
mosti o nich a lásku k nim dokážou pouta-
vě a zábavně předat ostatním. 

Ono totiž se vztahem ke krajině (nebo pří-
rodě) je to jako se vztahem k  druhým li-
dem. Aby to vůbec fungovalo, nestačí jaksi 
obecně „mít rád“. Je potřeba také rozumět. 
Druhému, sobě a  nakonec i  tomu, o  čem 
ten vzájemný vztah vlastně je. Bez porozu-
mění krajině a  přírodě zůstane náš vztah 
k ní takový platonický, bude vždycky kul-
hat minimálně na jednu nohu a péče o kra-
jinu bude v  lepším případě málo účinná. 
V  tom horším bude, přes všechny dobré 
úmysly, spíše ku škodě. Proto se snažíme, 
mimo praktické práce, porozumění příro-
dě a vztah ke krajině podpořit.

Od dubna do října se tak můžete přidat 
k jedné (ale klidně i všem) z terénních dí-
len z oblasti kytko-, hmyzo-, ptáko-, vodo- 
a kamenologie. V zimě pak na sérii před-
nášek (pěkně v  teple) a  diskusí o  přírodě 
ve městě.

Informace o  aktuálních dílnách vždy 
včas zveřejníme na obvyklých kanálech.
Těšíte se? My jo!  l

Tomáš�Zděblo
Spolek	Jestřábník

Noční tmou světélkují dohořívající uhlíky 
ohně, nade mnou svítí zářivá koule úplň-
ku, jehož svit se tu a tam odráží na hladině 
Vltavy pode mnou. Ticho přeruší jen ob-
časný závan větru, který profičí křovím.  Je 
pozdě večer a jen vůně ohně dává tušit, že 
na mystickém vrchu Řivnáč bylo ještě před 
chvilkou živo. Báječný večer plný písní, po-
vídání, opékání buřtů a  zábavy skončil. 
Skončil první ročník Keltského telegrafu 
na  vrchu Řivnáči. Lidé se rozešli a  zítra 
všichni vkročí do  nového dne, slunce 
vstoupí do znamení Berana a oznámí nám 
jarní rovnodennost. 

Teď tady sedím, rozjímám a  myslím 
na  lidi, kteří byli součástí tohoto večera. 
Na báječné lidi, jimiž jsem obklopena po-
slední léta. Na lidi, kteří po celé čtyři roky 
naší spolupráce neztratili energii a motiva-
ci, kteří se vrhají střemhlav do jakéhokoliv 
úkolu a  vymýšlejí, jak by mohli obohatit 
roztocký veřejný život. Chtěla bych tímto 
poděkovat Jirkovi, Tomášovi, Jitce, Ivě, 
Vláďovi, Lence i  všem ostatním za  pečli-
vou organizaci Keltského telegrafu. A  my 
všichni dohromady dlužíme poděkování 
člověku, který tři hodiny v  kuse dokázal 
udržet všechny přítomné v  dobré náladě 
svými písničkami, vtipnými texty, hrou 
na kytaru a povídáním. Bezedná studnice 

melodií a textů je náš kamarád Jirka Klap-
ka. Děkujeme ti, Jirko! 

Nebudu odhadovat, kolik lidí se dnes ve-
čer tady na Řivnáči sešlo. Bylo jich prostě 
tolik, že se mi plošina na Řivnáči zdála tro-
chu malá – asi tolik jich tam bylo. A proto-
že každá hezká chvíle rychle uběhne, uběhl 
i ten dnešní večer až moc rychle. 

Uhlíky dohořely, začíná být zima a mé, 
ještě čerstvé vzpomínky jsou u konce. Ještě 
trochu vody do  ohniště, poslední otočení 
do noci.
Ahoj, Řivnáči. Ahoj, kouřové signály. 
Tak zase za rok!  l

Přírodozpytné dílny pro celou rodinu

Hezké chvíle ubíhají rychle 

S	mírným	optimismem	lze	doufat,	že	už	nám	konečně	dá		
ten	virus	pokoj	a	my	se	budeme	opět	setkávat	bez	obav,		
že	bychom	tím	ohrozili	sebe,	druhé	a	hlavně	ty	slabší	
a	křehčí	mezi	námi.	

Eva�Sodomová
Cesta	pro	město
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Poděkování�za�pomoc�a�při-
spění�k�humanitární�sbírce
náboženská	obec	CČSH	v	roztokách	
děkuje	všem,	kteří	se	zapojili	do	hu-
manitárních	sbírek	na	pomoc	Ukrajině,	
které	proběhly	na	půdě	Husova	sboru	
koncem	února	a	začátkem	března	
2022.	Dík	patří	všem	kolegům	a	dob-
rovolníkům	z	místních	organizací,	
kteří	sbírku	koordinovali,	třídili,	balili	
i	nakládali	přinesené	dary.	Díky	také	
náleží	každému,	kdo	do	sbírek	přispěl	
ať	už	materiálním	darem	v	podobě	
oděvů,	ale	i	nákupem	potravin	či	hy-	
gienických	potřeb	a	léků.	Vlna	solida-
rity	byla	ohromující	a	spolupráce	se	
všemi	úžasně	schopnými	a	ochotnými	
lidmi	byla	i	přes	tíživé	zprávy	po-
vznášející	a	povzbudivá.	Obdiv	také	
patří	paní	Maryi	Halats,	která	na	své	
náklady	(výtěžek	z	prodeje	ve	svém	
obchodě)	odvezla	poslední	várku	
humanitární	pomoci	do	ukrajinského	
vnitrozemí	–	konkrétně	pro	děti	z	dět-
ských	domovů	v	Mukačevském	regio-
nu,	které	jsou	shromážděny	ve	městě	
Svaljava.	Ředitel	místního	lycea,	kam	
jsou	děti	umístěné,	v	dopise	vyjádřil	
svůj	vděk	a	dojetí	nad	pomocí,	které	se	
jim	díky	této	sbírce	dostalo.	

nově	příchozím	z	Ukrajiny	nabízíme	
prostor	klubovny	Husova	sboru,	příp.	
i	zahrady,	k	volnému	trávení	času	–	
jedenkrát	týdně	v	pátek	odpoledne.		 l

za	nO		
	 J.�Kučerová,�T.�Rozkydal�a�K.�Ptáčková

Dne	9.	dubna	2022	uplynul	rok	od	oka-
mžiku,	kdy	nás	navždy	opustil	náš	
milovaný	otec	a	manžel,	ing.	Vratislav	
Beran.	Budeme	rádi,	pokud	mu	společ-
ně	s	námi	věnujete	tichou	vzpomínku.	l

Vratislav�a�Bronislava�Beranovi

Přijďte tedy mezi nás a zapojte se!
n��Chodíme po Roztokách s holemi (Blanka 

Humplová, tel. 776 845 466)
n��Hrajeme petanque (Petr Fuksa, tel. 

602 261 925)
n��Paličkujeme (Pavla Sládečková, tel. 

731 150 785)
n��Pleteme (Andrea Pištěková, tel. 

605 252 328)
n��Cvičíme – cvičení pro kardiaky (Blanka 

Humplová, tel. 776 845 466)
n��Cvičíme paměť a mozek (Milada Slavato-

vá, tel. 604 249 196)
n��Učíme se anglicky (Adéla Kořínková, tel. 

721 722 024)
n��Jezdíme na  výlety a  zájezdy (Jaroslava 

Pařízková, tel. 732 217 507)
n��Navštěvujeme divadla (Milada Slavatová, 

tel. 604 249 196)
Doporučujeme:
n��Každé první úterý v měsíci v Klubu seni-

orů 14.00–15.00 hodin probíhá měření 
tlaku, cukru a  saturace kyslíku v  krvi. 
Měření provádí diplomovaná zdravotní 
sestra, která Vám na  základě výsledků 
doporučí buď vhodný životní režim, 

nebo zda je dobré navštívit lékaře  
(info: Marcela Tříšková, tel. 732 667 890)

n��Plavání v  bazénu na  Suchdole (areál 
ČZU) pro členy SPCCH (50 Kč), každý 
pátek 16.00–16.45 (nutno se prokázat 
průkazkou s platnými známkami)

n��Zájezd dne 17. 5. 2022 do Třebíče, cena 
600 Kč zahrnuje cestovné, vstupné a po-
jištění. Zámek a bazilika jsou po mnoha-
leté opravě od loňského roku otevřeny.  
Zájemci se mohou hlásit u paní Pařízkové, 
tel. 732 217 507.

Klub seniorů v Havlíčkově ulici je pravi-
delně otevřen každé pondělí a čtvrtek vždy 
od 14.00 do 16.00.

Zde můžete posedět při kávě a čaji, po-
dat přihlášky, získat informace a  také za-
platit členské příspěvky na rok 2022 (Mar-
cela Tříšková, tel. 732 667 890).

Další informace poskytne Lenka Švecová, 
koordinátorka aktivit, tel. 606 651 816.� l

Za výbor SPCCH ZO Roztoky
Vladimíra�Drdová
předsedkyně

Zprávy ze SPCCH
Přestože	covid	je	na	ústupu,	mnoho	našich	členek	
v	posledním	období	prodělalo	covidovou	nákazu.	naštěstí	se	
všechny	poměrně	rychle	zotavily	a	opětovně	se	zapojily	či	
zapojují	do	našich	aktivit.	Jsem	ráda,	že	se	všichni	snažíme	
zachovávat	si	dobrou	náladu	i	přes	tragédie,	které	se	dějí	
blízko	nás	na	Ukrajině	a	které	se	nás	bytostně	dotýkají.	Právě	
tím,	že	budeme	žít	život	aktivní,	zapojovat	se	do	různých	
činností	a	navštěvovat	kulturní	či	jiné	akce,	udržíme	si	lépe	
duševní	pohodu,	již	v	této	době	potřebujeme	stále	více	a	více.

28. 3. 2022

             Vážení a milí přátelé,
 
čas velikonoční je čas naděje 
a vzkříšení.
Prožijme tedy velikonoční svátky 
s nadějí, že život opět zvítězí.
Pomáhejme si navzájem a stále 
budeme mít důvod  se radovat 
a usmívat se.
 
Poklidné a láskyplné  Velikonoce 
za SPCCH a město Roztoky přeje
 
                   Vladimíra Drdová
                       předsedkyně
       radní pro školství a sociální věci
 

inzerCe
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ROZTOKY – LEVÝ HRADEC – ÚNĚTICE 
Počínaje velikonočními svátky se budou v únětickém kostele Nane-
bevzetí Panny Marie konat bohoslužby podle obvyklého pořádku.

Pondělí Svatého týdne – Mše svatá - myrofor
11. 4. 19:00 Levý Hradec 

Středa Svatého týdne – Mše svatá
13. 4. 18:00 Roztoky

Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně
14. 4. 17:45 Únětice 
 20:00 Roztoky
 po mši přenesení nejsv. sv. na Levý Hradec
 (putování do getsemanské zahrady)
 – modlitba Bdění v getsemanské
 zahradě
 22:30 Levý Hradec 
 (následuje tichá adorace)

Velký Pátek – Památka umučení Páně 
15. 4. 11:00 Levý Hradec - křížová cesta (venku)
 15:00 Roztoky - velkopáteční obřady
 17:45 Únětice - velkopáteční obřady

Bílá Sobota – Ranní chvály se čteními 
16. 4. 10:00 Levý Hradec
  (následuje možnost tiché modlitby)

16. 4. Velikonoční vigilie 
 18:45 Únětice 
 22:00 Roztoky

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Mše svatá
17. 4. 8:30 Únětice
 10:15 Roztoky
 
Pondělí velikonoční – Mše svatá
18. 4.  10:15 Levý Hradec

Středa velikonoční – Mše svatá
20. 4.  18:00 Roztoky

Čtvrtek velikonoční – Mše svatá
21. 4. 17:45 Únětice

Pátek velikonoční – Mše svatá
22. 4.  18:00 Roztoky 

2. neděle velikonoční – Mše svatá 
23. 4. So  14:00 Levý Hradec
24. 4. Ne  8:30 Únětice
  10:15 Roztoky

Velikonoce 2022

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci

29. 4.  Pá     –  Mše svatá, vigilie     19:00
30. 4.  So     –  Poutní mše svatá     10:00

www.farnostroztoky.cz

 
  

 

UPOZORNĚNÍ: při deštivém počasí se akce ruší  

 

 

 

K poslechu a tanci vám zahrají 

Soutěž v PEČENÍ 

 
  

Vystoupení taneční skupiny ZUŠ Roztoky 
a mažoretky TJ SOKOL Petrovice 

Stánkové občerstvení 
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Cesta do České republiky pro ně byla velmi 
náročná. Už samotné rozhodnutí odejít 
bylo bolestivé. Opouštěli nejen své domo-
vy, ale i své blízké, rodinné příslušníky, ka-
marády, milovanou školu, kroužky. Zkrát-
ka své dosavadní životní jistoty, své plány 
i své sny. Někteří cestovali pět dní, někdo 
týden, někomu trvala cesta dokonce čtr-
náct dní. Ta představa, že se před útěkem 
někteří schovávali už týden ve  sklepě, je 
naprosto mrazivá. Pro některé z  nich to 
bylo první překročení hranic v životě. Jsou 
to odvážné ženy a mámy, které mají jasný 
cíl: uchránit své děti. Jednají naprosto stej-
ně, jako bychom jednali my. A já jsem moc 
ráda, že se v  Roztokách našlo tolik úžas-

ných lidí, kteří jsou pro ně tím pomyslným 
majákem a oporou v tak těžké chvíli. 

Já se setkávám s lidmi, kteří jsou dočas-
ně ubytovaní ve  dvou saloncích v  hotelu 
Academic, který velkoryse nabídl svou 
pomoc. Nečekejte však běžné ubytování 
hotelového typu. Dva salonky se proměni-
ly na důstojné noclehárny pro 17 osob. Ni-
kdy nevíte, kdo bude spát vedle vás. Ně-
kdo spí na  rozkládací posteli, někdo 
na  matraci na  zemi. Ale hlavní je, že už 
neslyší bomby. 

Neptám se jich. Nechci prohlubovat je-
jich bolest. Občas se rozpovídají sami. Ně-
která slova prohozená jen tak mezi řečí 
nezapomenu… 

„Je mi jedno, kam se přestěhuji, hlavně ať 
už neslyšíme bomby…“

„To jediné, co chci, je vrátit se domů…“
„Tohle je nový pokojíček pro syna k sed-

mým narozeninám. Zrovna jsme ho do-
končili. Podívej, jak je, jak byl krásný…“

Postupem času se z  bezejmenných 
uprchlíků stávají přátelé. Díky úžasné pod-
poře lidí z  Roztok se u  nás začínají cítit 
bezpečně. Jsem pyšná na všechny ty, co po-
máhají! 

Dovolím si sdílet velmi osobní řádky, 
které pro vás napsali lidé, jimž pomáháte. 
Je to takové svědectví skutečných lidí 
o  tom, co prožili. Nepsali to proto, aby je 
kdokoli litoval, ale proto, aby ukázali, že 
toto utrpení není jejich volba. A také proto, 
aby vám poděkovali. Bez vás všech a vaší 
pomoci by jim totiž teď bylo ještě mno-
hem, mnohem hůř. Všichni tito lidé nyní 
žijí v Roztokách nebo okolí. 

Děkuji tímto i Olze Rubešové za pomoc 
při shromažďování příběhů a za její neuvě-
řitelné dobrovolnické nasazení v  tuto ná-
ročnou dobu.   l

Jana�Červenková

ADeL	(KrAMATOrSK),	MAMinKA	
ŠeSTnÁCTiLeTéHO	CHLAPCe

Dobrý den všichni, jmenuji se Adal’. Celá 
naše rodina žila ve městě Kramatorsk v Do-
něcké oblasti na  Ukrajině. S  manželem 
jsme pracovali ve  velkém metalurgickém 
závodě, syn chodil do  10. třídy. O  víken-
dech jsme chodili do  lesa, procházeli se 
v parku, chodili jsme do divadla, na návště-
vy, ale bohužel válka vše změnila. Na naše 
město bylo vypáleno několik raket. Tak 
nám můj manžel zabalil tašku a odeslal nás 
do  bezpečí. Manžel zůstal chránit moji 
matku a starou babičku, ty odejít nechtěly. 
Byli jsme v  evakuačním vlaku neznámo 
kam. V kupé nás bylo osm lidí. Čtyři ma-
minky a čtyři děti. U Charkova nastoupili 
další uprchlíci a  vzali jsme do  kupé také 
matku s miminkem. Do Lvova nás tedy do-
razilo deset. Stát kousek od  Kyjeva v  úpl-
ném zatemnění bylo velmi děsivé – nešlo 
zapnout mobil, svítit baterkou, na  záchod 
se dalo jít jen přidržováním se stěn. Aby se 
děti nebály, půl noci jsem vyprávěla pohád-
ky a povídky. Otevřeli jsme dveře do kupé, 
aby to slyšeli i ostatní a nebáli se. Z domova 
jsme si odnesli jen tašku s  převlečením 

a nabíječky na telefon. V Užhorodu (západ-
ní Ukrajina) nám dobrovolníci pomohli 
s oblečením. Dokud jsme měli peníze, pro-
najímali jsme si ubytování. Rozhodnutí od-
jet do  ČR přišlo poté, co do  domu mého 
přítele vletěla raketa. Dům mé matky a ba-
bičky byl zničen leteckou bombou po mém 
příjezdu do ČR. Plakala jsem hrůzou a zá-
roveň radostí, že obě mé milované ženy žijí, 
manžel je vzal k nám do bytu. V Roztokách 
nás vítali jako příbuzné, nevěřila jsem, že se 
to může stát. Jsou tu úžasní lidé s velkým 
srdcem, jsme vám všem moc vděční. Po-
máhají nám úplně se vším. Cítíme se jako 
doma, už jsme si odpočinuli a vzpamatova-
li se z hrozných událostí. Nyní se snažíme 
pomáhat dalším lidem, jak jen můžeme. 
Moje matka se modlila v kostele za všechny 
obyvatele Roztok a my se synem se budeme 
snažit být pro vás užiteční.

SYn	ADeLe	(KrAMATOrSK),	16	LeT

Jsem obyčejný žák 10. třídy z nádherného 
města Kramatorsk. To je sever Doněcké 
oblasti. Je mi 16 let, mám rád japonské 
umění iaido a  aikido. Zajímám se také 
o  historii. Ve  volném čase jsme s  rodiči 

často chodili na  procházky a  výlety. Můj 
otec a matka pracovali v továrně. Jsem vel-
mi společenský a  rád se učím novým vě-
cem. Celá moje rodina má velmi ráda hud-
bu, maminka dobře kreslí. Za  války nás 
tatínek poslal na bezpečné místo, zatímco 
sám zůstal bránit město.

V  Roztokách se nám moc líbí. Jsou tu 
velmi milí lidé. Je tu klid a  moc krásně. 
Místní lidé nám hodně pomáhají. Trochu 
jsme si odpočinuli a  také jsme začali po-
máhat, jak se dalo (pozn. Adel se svým sy-
nem vydatně pomáhají např. v humanitár-
ním skladu). Maminka tady skoro nepláče, 
jen když babičce zničila dům bomba, ma-
mince se udělalo špatně. Byli jsme na  ja-
zzovém koncertě, vařili boršč na  ukrajin-
ský jarmark. Maminka říká, že ne vždy se 
dočkala takové podpory i  od  známých 
a  přátel. Jsme všem obyvatelům Roztok 
velmi vděční.

TinA	(CHArKOV),	26	LeT

Přijela jsem z mého Charkova až do Roztok 
úplně sama. Podle mě jsem měla během 
celé cesty opravdu štěstí. Z Charkova jsem 
jela autem. Vidět polovinu zničených 

Obrazy, které máte před očima, 
vám nedávají na výběr
Během	uplynulého	měsíce	jsem	se	osobně	setkala	s	řadou	
válečných	uprchlíků,	kteří	nalezli	bezpečné	útočiště	právě	
u	nás,	v	roztokách.	Ten	pojem	„uprchlík“,	jenž	je	dnes	
a	denně	skloňován	v	médiích,	pro	mě	díky	nim	získal	zcela	
konkrétní	lidskou	tvář.	najednou	jsem	stála	tváří	v	tvář	
konkrétním	ženám,	mámám,	babičkám	a	dětem.	Byla	
jsem	vtažena	do	jejich	životů,	vyslechla	si	útržky	toho,	co	
s	příchodem	války	prožívaly,	a	cítila	jsem	za	ně	ohromnou	
bolest	a	bezmoc.	
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budov a rozbitá okna v protějších domech 
bylo pro mě jako sci-fi, ale bohužel to byla 
pravda. Bylo to děsivé. Ve městě jezdili řidi-
či chaoticky a nervózně, všichni se báli, že 
přiletí raketa. Maminka mě doprovodila 
k autu a já jsem odjela s bratrovým kamará-
dem. Matka bohužel zůstala v  Charkově 
u prarodičů. Jsou postižení, dědeček je už 
několik let na lůžku, potřebuje péči a babič-
ka špatně chodí. Momentálně jsou v našem 
bytě a  maminka chodí každý den v  noci 
do metra (metro slouží jako kryt). Z Char-
kova mě odvezli autem do městečka Polta-
va, které leží mezi Kyjevem a Charkovem. 
Tohle město jsem vůbec neznala, brečela 
jsem, ale jak jsem říkala, měla jsem štěstí, 
že jsem si vždycky věděla rady. V  Poltavě 
mi na autobusové zastávce pomohl hodný 
člověk, který už v roce 2014 bojoval za Lu-
hansk a  Doněck. Odvedl mě na  nádraží 
a řekl mi, abych počkala na vlak z Charko-
va, který jel do Lvova. Podařilo se mi do něj 
nasednout, a  tak jsem skončila ve  Lvově. 
Přátelé mé rodiny mi tam pomohli přeno-
covat, druhý den mě odvezli k autobusům, 
které jezdí do Polska. Hranice jsme překra-
čovali v noci asi tři hodiny, bylo to poměr-
ně rychlé. Z Polska jsme pak jeli do Čech. 
Během cesty do Česka jsem potkala dobré 
lidi z Ukrajiny. Myslím, že to není nic jiné-
ho než štěstí a pevná víra, kterou potřebuji. 
Více jsme se sjednotili, škoda že za takovou 
cenu. Děkuji dobrovolníkům, že přijali 
všechna opatření, aby uprchlíkům poskytli 
vše potřebné k životu. Všichni doufáme, že 
to brzy skončí a my se vrátíme domů. Můj 
přítel zůstal bohužel v  Charkově. Pomáhá 
jako dobrovolník. 

MAMinKA	(irPin)		
TŘí	DěTí	(15,	11	A	18),	KTerÁ		
PŘiJeLA	i	S	MAMinKOU	(75	LeT)	

Ráno 24. února pro naši rodinu nezačalo 
tradičním šálkem kávy, ale budíkem v 6.15 
od  učitele školy se zprávou o  zrušení vy-
učování z důvodu vypuknutí války. A pak 
je to jako ve zlém snu. V sedm hodin ráno 
už telefon neztichl. Zavolali jsme přátelům 
a příbuzným, volali i nám, abychom zjistili, 
zda jsou všichni naživu. Za  oknem se ze 
sousedního města Gostomel ozývaly tlu-
mené zvuky explozí. Od Irpinu ho odděluje 
pouze silnice procházející mezi městy. Tam 
začali bombardovat letiště a nedalekou vo-
jenskou jednotku. Je to jen pět kilometrů 
od nás. V poledne už tam začala silná bitva.

Ráno už byly ve městě zácpy, na čerpacích 
stanicích se čekalo 3–4 hodiny na natanko-
vání. Od oběda se někteří lidé začali prodí-
rat do  sklepů obytných domů, tahali tam 
pneumatiky, prkna, kartony, deky, pitnou 

a  technickou vodu... Pobývat v  domech 
a bytech bylo děsivé a extrémně nebezpečné.

Druhý a třetí den byly intenzivní. Výbu-
chy byly stále hlasitější a jasnější. Ze sklepů 
se lidé dostávali ven jen proto, aby běželi 
domů pro jídlo a na záchod. Přinášeli jsme 
teplé oblečení a vybavili sklep k  trvalému 
pobytu. Uspořádali jsme společný stůl. 
Snažili jsme se jeden druhého utěšit. Kaž-
dou hodinu jsme volali příbuzným, aby-
chom zjistili, zda jsou naživu. Většina oby-
vatel města už uvízla na  mnoho hodin 
v dopravních zácpách na silnicích vedou-
cích z města. Benzin na čerpacích stanicích 
v okruhu 200 km od Irpině už nebyl.

Do konce třetího dne války z tuctu cest 
vedoucích z města zůstaly jen 2, mosty byly 
vyhozené do povětří, část silnic byla doby-
ta ruskými jednotkami a bez varování byla 
zahájena palba na civilisty.

S matkou a dětmi jsme žili tři dny ve vlh-
kém a studeném sklepě na plošinách vyro-
bených z  pneumatik a  lepenky. Sblížili 
jsme se se sousedy několikapatrového 
domu, stali jsme se jednou rodinou spoje-
nou hrůzou, beznadějí, bolestí v  srdci 
a hlubokou empatií. Každá odcházející ro-
dina si s  sebou vzala kousek mého srdce. 
Každý zvuk, který se ozval, nám vrážel 
do  zad další dýku. Ztratili jsme pojem 
o čase, mísily se nám bezesné noci a dny, 
zapomněli jsme na své záležitosti, pracovní 
a společenské postavení... V hlavě se mi vá-
lela hustá mlha a nejistota.

Irpin, aktivně se rozvíjející a prosperující 
město neuvěřitelné krásy, nacházející se 
v lese nedaleko Kyjeva, zachvátil požár Bu-
chy a Gostomelu. Ráno, 27. února, byl vyho-
zen do povětří poslední most spojující Irpen 
s  Kyjevem. Z  města vedla jen jedna cesta. 
Uvědomila jsem si, že město je prakticky 
izolované. Rozhodla jsem se vzít své děti 
a matku a utéct. V našem sboru byli stateční 
muži, kteří se ujali evakuace lidí. Bylo sto-
krát více lidí, kteří si přáli odejít, než vozi-
del, pohonných hmot a  řidičů ochotných 
riskovat své životy při evakuaci lidí. Měli 
jsme štěstí, že jsme byli první v  seznamu. 
Měli jsme jen hodinu na to, abychom se sba-
lili a vyrazili vstříc autu. V autě bylo 6 cestu-
jících, 2 psi a řidič. Jeli jsme v koloně čtyř 
aut. Nevěděli jsme, kam nás vezou, kde strá-
víme noc, co budeme jíst, kde skončíme 
a jestli vůbec zůstaneme na živu. Pochopili 
jsme jednu věc: musíme se dostat ven. Byl to 
rozhodující krok do neznáma. Po cestě kluci 
hledali kontakty, jak najít bezpečnou trasu, 
najít ubytování, palivo…

Dva dny jsme se přes území Ukrajiny 
k  hranicím prodírali mnohahodinovými 
zácpami na  silnicích, lesními objížďkami, 

LJUBA	(HOrODenKA),		
MAMinKA	DVOU	MALýCH	DěTí	
(7	LeT	A	2	rOKY)	

Ahoj	obyvatelé	roztok!	Jmenuji	se	Ljuba.	
Píšu	„ahoj“,	protože	za	měsíc,	co	jsem	tu,	
jste	se	mi	stali	příbuznými,	přestože	vět-
šinu	z	vás	neznám.	nyní	se	roztoky	staly	
dočasným	domovem	pro	mě	a	mé	děti.

než	Putin	přišel	válkou	„osvobodit“	
mou	Ukrajinu,	já	se	svým	manželem	
Andrijem,	sedmiletým	synkem	zacharem,	
dvouletou	dcerou	Janou,	psem	plemene	
labrador,	přezdívaným	Sky,	želvou	
Kaminčíkem,	křečkem	Chrumem	a	akva-
rijními	rybičkami	jsme	žili	ve	městě	Ho-
rodenka,	na	západě	Ukrajiny.	Byla	jsem	
úspěšnou	novinářkou	ve	svém	útulném	
a	malebném	městečku.	Pracovala	jsem	
v	Mediálním	centru	Kraj	přes	šest	let.	
Po	válce	doufám,	že	se	vrátím	ke	své	ob-
líbené	práci	a	budu	dál	vyprávět	o	životě	
obyvatel	mého	města	a	jeho	provinčních	
událostech.

ráno	24.	února	rozdělilo	můj	život,	
stejně	jako	životy	mnoha	Ukrajinců,	
na	„Před“	a	„Po“.	V	6.20	jsem	se	probu-
dila	kvílením	sirén	a	za	pár	minut	jsem	
zjistila,	že	do	naší	země	přišla	válka.	
Myšlenky	na	to,	že	bych	odjela	z	domo-
va,	mě	vůbec	nenapadly,	naopak	jsem	si	
namalovala	obrázek,	kde	jsem	zoufalá	
dobrovolnice,	pomáhám	sbírat	huma-
nitární	pomoc	vojákům	na	frontu,	pletu	
maskovací	sítě	a	referuji	o	dění	ve	městě	
na	stránkách	svých	novin.	Manžel	však	
mé	plány	nesdílel	a	trval	na	tom,	abych	
s	dětmi	co	nejrychleji	odjela	do	zahraničí.	
Podnětem	k	útěku	do	bezpečí	byl	i	strach	
mého	syna.	neustále	plakal,	když	slyšel	
sirény,	došlo	to	tak	daleko,	že	si	dřepl,	
když	uviděl	vránu	na	obloze	v	domnění,	
že	je	to	raketa.	Proč	jsme	si	vybrali	Čes-
ko?	Protože	tady	bydlí	přes	dvacet	let	
moje	teta,	vlastní	sestra	mojí	maminky.	
Muž	nám	tašku	sám	sbalil	a	vystrčil	nás	
z	chalupy	do	autobusu	na	Prahu.

Pak	nás	čekaly	tři	dny	pláče	a	slz	v	au-
tobuse,	z	nichž	dvě	jsme	stály	ve	frontě	
na	hranicích	se	Slovenskem.	Autobus	byl	
plný	cestujících,	místo	třiceti	nás	jelo	
přes	padesát.	Do	Česka	se	mnou	přijela	
i	moje	babička,	dědeček	a	maminka.	
Babička	a	dědeček	bydlí	u	tety	v	Trnové	
a	nás	s	maminkou	a	dětmi	k	sobě	přijala	
paní	Věra	Oktábcová,	která	se	pro	nás	
stala	rodinou,	neustále	nás	podporuje	
a	pomáhá	nám	s	adaptací.	Tak	jsme	se	
dostali	do	roztok.

Už	tady	začal	můj	syn	navštěvovat	školu,	
nadšený	učiteli	a	samotnou	školou.	
začala	jsem	chodit	na	kurzy	češtiny,	
takže	doufám,	že	brzy	budu	moci	nejen	
rozumět,	ale	i	volně	komunikovat	s	vámi,	
obyvateli	roztok.	zatím	to	je	těžké.

zapojit	se	do	života	města	nebo	jít	
do	práce	zatím	nemůžu,	protože	momen-
tálně	není	místo	ve	školce	pro	dcerku,	
takže	se	hodně	procházíme	a	hrajeme	si	
na	hřišti	a	navštěvujeme	kurzy	pro	děti.

Upřímně	děkuji	všem	lidem,	kteří	se	
k	nám	v	této	těžké	době	chovají	s	vřelostí	
a	náklonností,	nikdy	nezapomeneme	
na	vaši	laskavost	a	podporu.	Věřím,	že	
válka	na	Ukrajině	brzy	skončí	a	že	se	vrá-
tíme	k	sobě	domů	při	vzpomínce	na	las-
kavá	a	upřímná	srdce	obyvatel	roztok.
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zátarasy. Strávili jsme noc v kostele u silni-
ce. Nejbližším dostupným hraničním pře-
chodem s nejkratší frontou bylo rumunské 
Porubné. Celkem 4,5 hodiny pěšky na hra-
nici a už jsme za hranicemi: za hranicemi 
naší země, za hranicemi obvyklého života, 
za  hranicí chudoby. Jenom já a  Bůh, tvář 
oteklá slzami. Ztratila jsem pojem o  čase 
a smysl života. Vše, po čem jsme toužili, co 
jsme v životě dokázali a vybudovali, vše, co 
nás naplňovalo a motivovalo k jednání, už 
tam není... Jediné, co nás v tu chvíli drželo 
při životě, bylo zachránit životy dětí, dát 
jim šanci přežít, abychom mohli znovu vy-
budovat naše města a  pěstovat chléb pro 
naši rodnou zemi. Jsme neskonale vděční 
těm lidem, kteří se na  naší cestě setkali 
s  otevřeným srdcem, poskytli útočiště 
a chléb, srdečně nás zahřívali ve svém náru-
čí. Jako andělé seslaní z nebe nás doprová-
zeli a  nadále nás všude podporují. V  Ru-
munsku nás vzala nějaká rodina na pár dní 
k sobě, pomohli nám trochu se vzpamato-
vat a  navázat spojení s  okolním světem. 
Bylo pro nás nepopsatelným štěstím dát si 
horkou sprchu a  nakonec usnout v  tichu 
v teplé posteli.

Naši přátelé se zázračně ocitli v  České 
republice, našli nás a pozvali k nim. Pak se 
o nás několik dní starala další rodina a po-
máhala s  logistikou. Tak jsme za  týden, 
krok za  krokem, skončili tady, vedle vás, 
stali se vašimi novými sousedy.

Tato válka se dotkla nejen Ukrajiny. 
Vstoupila do  všech domů po  celém světě. 
Každý se stal nevědomým účastníkem bi-
tvy. Boj mezi dobrem a zlem. Boj mezi lid-
skosti a  lhostejností. Každý z  nás vzal boj 
na svou frontu, ve svém srdci. Někdo bojuje 
v první linii a někdo vzadu: sdílí svůj dům 
a chléb s uprchlíky, modlí se za mír a  zá-
chranu životů, shromažďuje finanční pro-
středky a humanitární pomoc na podporu 
Ukrajiny, někdo se stal tlumočníkem a prů-
vodcem. Všichni jsme se stali jediným me-

chanismem boje proti zlu ve jménu míru.
Bůh zachová každého z vás!

LUSYA	(KYJeV),		
PŘiCeSTOVALA	Se	TŘeMi	KOČKAMi	
(MASYA,	BeLYASH,	KiTSUne)

První den války pro mě začal o dvě hodiny 
později než pro všechny ostatní Ukrajince. 
Dopustila jsem se nerozvážnosti usnout se 
špunty do uší. Faktem je, že kolem čtvrté 
ráno jsem se probudila za hluku, který vy-
cházel z hlavní silnice procházející kolem 
mého domu. Teprve potom jsem si uvědo-
mila, že to byla naše vojenská technika, 
která byla naléhavě odvezena na okraj Ky-
jeva. Probudila jsem se v  7 hodin ráno 
a z reakce mých koček mi došlo, že se stalo 
to, čeho jsem se nejvíc bála. Po tomto zážit-
ku, i když jsem tady, na bezpečném místě, 
se bojím usnout. Často se mě zmocní mě 
panika, že umřu ve spánku.

Prvních pět dní války jsem strávila v pro-
tileteckém krytu. Kdysi to byla krásná budo-
va, kterou postavili Němci, ještě před dru-
hou světovou válkou, ale teď to byl špinavý 
sklep s prohnilými chodbami a opadávající 
omítkou na  hlavu. Vzpomínku na  protile-
tecký kryt mi stále uchovávají džíny, od  té 
doby nikdy nejsou úplně vyprané. Bydlím 
v krásné čtvrti Kyjeva, v době míru se o ní dá 
říct, že naše zoo je 5 minut chůze, cirkus  
15 minut a  do  samotného centra dojdete 
za 30 minut. Za války se ukázalo, že v okru-
hu kilometru od něj se nachází naše Minis-
terstvo dopravy a spojů, vojenská jednotka, 
velitelství pozemních sil, kasárna elitního 
pluku, vyšetřovací věznice a také je tu nej-
kratší cesta do vládní čtvrti. Celou tu dobu 
v mé oblasti probíhaly boje. Diverzanty vů-
bec neznepokojovalo, že OKHMATDIT, 
největší dětská nemocnice na Ukrajině, byla 
velmi blízko. Bylo tam mnoho vážně ne-
mocných dětí. Budova OKHMATDIT byla 
během této doby dvakrát zasažena.

Moje kočky v protileteckém krytu zpanika-
řily, nemohly jíst ani pít, bolelo mě se na ně 
dívat. S hrůzou jsem musela přijmout fakt, 
že jim teď bude lépe doma. Mezi přestřel-
kami a  sirénami jsem byla nucena vzít je 
domů a  jen se modlit, aby neseděly 
na okně, když se venku bude víc střílet. Ne-
vím, jaká intuice mě pátý den zachránila: 
rozhodla jsem se vrátit domů z  krytu. 
Ve chvíli, kdy jsem vynesla svou poslední 
věc ven, vyběhla z krytu žena s křikem, že 
tam prasklo potrubí.

Myslím, že kdyby se mi podařilo přesu-
nout své mazlíčky blíže k velitelství prapo-
ru, kterému jsem pomáhala, zůstala bych 
dobrovolníkem v Kyjevě. Bohužel se mi to 
nepodařilo. Velmi jsem se o ně bála: že ne-
budu moci dát Mase léky a ona se prostě 
udusí astmatickým záchvatem, a  ještě 
hroznější bylo představit si, že kdyby se mi 
něco stalo, prostě zemřou hlady. Můj přítel, 
když viděl, jak se o ně bojím, mě přemluvil, 
abych šla za rodinou, které se podařilo od-
jet na  západní Ukrajinu. Trpělivě čekal, 
když jsem se připravovala, jako v  mlze. 
Můj krásný růžový kufr, který jsem si kou-
pila na  cesty na  natáčení a  velké zakázky 
klientů, se stal skladištěm všeho potřebné-
ho, většinu zabralo krmivo pro kočky 

JULiA	(CHArKOV),		
MÁMA	MALéHO	CHLAPCe	

Brzy	ráno,	zrádně,	bez	jakékoli	opatr-
nosti,	vtrhla	do	mé	země	ruská	vojska	
a	začala	vše	ničit.	Budovy	s	lidmi,	kliniky,	
školy,	školky,	obchody.	zároveň	nebylo	
jasné,	co	dělat,	jak	reagovat,	utéct?	
A	kam	utéct?	Proč	si	myslím,	že	bych	
měla	utéct	z	domova?	zůstávám.	Pak	ale	
uvidíte	své	město	v	troskách	a	uslyšíte	
nekonečné	ostřelování.	Obrazy,	které	
máte	před	očima,	vám	nedávají	na	výběr.	
Musíme	jít.

A	otázka	zní:	kam	jít?	Díky	Bohu	evrop-
ské	země	pomáhají.	My	jsme	nakonec	
přišli	až	do	roztok.	nikdy	jsem	neviděla	
tolik	podpory,	pomoci	a	laskavosti.	Ano,	
Česká	republika	je	pro	nás	nová	země.	
S	vlastními	tradicemi,	postoji	a	kulturou.	
A	my	musíme	začít	od	nuly,	bez	práce,	
bez	přátel,	bez	střechy	nad	hlavou.	Jsem	
si	jistá,	že	se	z	nás	stanou	přátelé,	až	se	
lépe	poznáme.

Doma	jsem	měla	všechno.	Můj	podnik,	
můj	domov,	mé	přátelé.	nemusela	jsem	
nikam	chodit	a	ani	jsem	nechtěla.	Tyto	
chmurné	podmínky	však	donutily	lidi	
vzdát	se	všeho.	„Všechno“	nejsou	jen	
naše	domovy.	Jsou	to	naše	sny,	naše	plá-
ny	a	celý	náš	život.	Pomozte	nám	pocho-
pit,	jak	se	vám	zde	žije.	Jak	bychom	měli	
žít,	abychom	si	co	nejdříve	porozuměli	
a	stali	se	přáteli.	Ukrajinci	jsou	otevření	
lidé	(někdy,	samozřejmě),	milí,	pracovití.	
Jsem	přesvědčena,	že	až	válka	skončí	
a	my	odejdeme,	budou	mezi	námi	jen	
vřelé,	ba	přímo	přátelské	vazby.
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a jejich věci. Kamarád mě při-
vedl na  Jižní nádraží hodinu 
před začátkem zákazu vycháze-
ní... Druhý den na stejné místo 
spadne kus sestřelené rakety.

V ruce jsem měla svůj krásný 
růžový kufr, přepravku s  jed-
nou kočkou na  zádech a  dru-
hou přepravku s  dalšími dvě-
ma. Když jsem udělala pár 
kroků kolem stanice, slyšela 
jsem vedle sebe řev. Najednou 
jsem si uvědomila, že se můj 
nosič rozhodl v tak nevhodnou 
chvíli zlomit. V tu chvíli mi to 
nemyslelo moc dobře, protože 
celý tento týden jsem spala  
4–5 přerušovaných hodin. Vět-
šina mých akcí probíhala 
na autopilota, na nějaké podvě-
domé úrovni. Jediné, co jsem 
v tu chvíli věděla, bylo, že mu-
sím být soustředěná jako vždy 
a  musím udělat vše pro to, 
abych dostala svá zvířata 
na  bezpečné místo. Byli lidé, 
kteří mi radili, abych jim ne-
chala jídlo a odešla, ale pro mě 
by to byla čistá zrada. Chytila 
jsem přepravku za mříže a nes-

la ji tak, až mi prsty zbělely ná-
mahou. Na nádraží byla úplná 
tma. Poblíž sestupu na  jedno 
z nástupišť jsem viděla dav lidí 
a uvědomila jsem si, že odtam-
tud jede evakuační vlak. Zrov-
na v  tu dobu měl jet vlak 
do  Ternopilu. Čekala tam 
na mě rodina. Dav se pohybo-
val velmi pomalu a  já trpělivě 
všechny následovala. 

Na  pravém nástupišti stál 
vlak, ale všechny dveře byly za-
vřené, v  oknech byla úplná 
tma. Já a  skupina žen s  dětmi 
jsme začaly postupně klepat 
na různé vozy a požádaly jsme, 
aby nás pustili dovnitř. Prů-
vodčí jednoho z vozů se slitoval 
a  pustil nás dovnitř. Vůz byl 
přeplněný, bylo v  něm dusno, 
ale byla jsem připravena jet ve-
stoje pro případ, že by někoho 
pohoršoval můj velký kufr 
a  zvířata. Seděla jsem a čekala 
na  odjezd s  vědomím, že brzy 
uvidím své známé. Pak jsem 
zaslechla otázku jedné z  dívek 
adresovanou průvodčímu: „Je 
to vlak do  Varšavy?“. Takže 

jsem si uvědomila, že sedím 
úplně v jiném vaku. Ale v těch-
to podmínkách jsem si nemoh-
la vybírat. Můj bratr mi řekl, 
abych jela až do Varšavy, a já to 
udělala, protože moje hlava 
prostě přestala přemýšlet. 
Na odjezd jsme čekali tři hodi-
ny. Celou tu dobu jsme seděli 
na  zemi na  chodbě, kupé byla 
přeplněná. Dívka sedící vedle 
mě měla záchvat paniky. Uvě-
domila jsem si to díky jejímu 
dechu. Vzpomněla jsem si na-
štěstí, jak pracovat s  lidmi při 
útoku, a  pomohla jsem jí. Po-
malu se zlepšovala, ale v noci se 
záchvat ještě několikrát vrátil. 
Pokaždé jsem ji musela rozptý-
lit, požádat ji, aby dýchala po-
maleji a tak dále. Během těchto 
tří hodin nastoupil do  vlaku 
policista, nahlédl do  každého 
kupé, přemístil několik lidí 
a přivedl několik dalších dívek. 
V duchu jsem tomu muži tles-
kala za to, že udělal tak správ-
nou věc.

A  nakonec jsme po  3 hodi-
nách jeli. Stále jsme jeli v úplné 
tmě a  čas od  času jsme měli 
přísně zakázáno používat mo-
bilní telefony, aby nebyl vidět 
ani jejich odraz v oknech. Čas-
to jsme zastavovali a  jen čeka-
li… čekali… čekali… čekali… 
Použila jsem mapu, když to 
bylo možné, a  viděla jsem, ja-
kou objížďkou jedeme. Ne-
mohli jsme jet obvyklou cestou 
– na západním předměstí Kyje-
va byly boje po celou dobu. Po-
dívala jsem se na  mapu a  po-
chopila jsem, že ani tato místa 
nejsou vůbec bezpečná: Vasil-
kov byl ostřelován hodinu před 
naším příjezdem a  Žitomir 15 
minut poté, co jsme kolem něj 
projeli. Ale věděla jsem jen to, 
že teď musíme všichni věřit na-
šim železničářům. Do Varšavy 
jsme jeli asi 24 hodin, horko 
ve voze vystřídala strašná zima 
a další bezesná noc. Celou ces-
tu jsem musela kočkám podá-
vat Gabapentin, silné sedati-
vum, a abych byla upřímná, ani 
nevím, jak by bez něj tu cestu 
vůbec přežily. Blíže k hranicím 
s  Polskem jsem začala trochu 
přemýšlet a vzpomněla jsem si, 

že moje rodina měla kontakty 
v Praze. Ve Varšavě jsem měla  
2 hodiny na  spaní v  uprchlic-
kém uzlu, kde mi pomohli 
úžasní dobrovolníci. Jeden 
z dobrovolníků mi pomohl se-
hnat jízdenku do  Prahy a  až 
v  tomto vlaku jsem si mohla 
trochu vydechnout. Bylo velmi 
zvláštní dívat se z okna do ost-
rého slunce a nevidět kouř ko-
lem. V Roztokách pro mě zača-
la paralelní realita: tady děti 
chodí do  školy, MHD jezdí 
normálně a  ve  stejnou chvíli 
v  Kyjevě spadl kus rakety 
na dům 300 metrů od mého… 
Nedávno bylo zničeno nejno-
vější obchodní centrum v Kyje-
vě. V této době jsou Bucha, Ir-
peň a  Gostomel systematicky 
vymazávány z  povrchu zem-
ského. Jedná se o malá satelitní 
města v  okolí Kyjeva, stejně 
jako Roztoky vůči Praze.

Tady v Roztokách se mi po-
dařilo bydlet ve dvou úžasných 
rodinách. Místní děti se staly 
mými prvními učiteli češtiny, 
díky nim jsem se rychle naučila 
slovo kočička. Díky dobrovol-
níkům jsem sehnala pro kočky 
úplně vše, včetně náhradní pře-
pravky, za což jsem neskutečně 
vděčná! Kočky se úplně zabyd-
lely a  nechaly se hladit svými 
„novými páníčky“ a já jsem se 
ze zvuků letadla skoro přestala 
tlačit do  země. Nyní pracuji 
v  Raw Food zde v  Roztokách, 
ale nevzdávám se naděje na ná-
vrat ke  své oblíbené profesi 
kosmetičky a maskérky. Jen po-
třebuji najít pracovní materiály. 
Všechny mé pracovní materiá-
ly zůstaly v Kyjevě, protože pro 
mě bylo prioritou zachránit 
tyto tři kníraté bandity. Část 
peněz, které se mi podaří vydě-
lat, posílám spolku kyjevských 
dobrovolníků Zgray. Ti pomá-
hají nejen armádě, ale i civilní-
mu obyvatelstvu a  také pomá-
hají lidem s  evakuací 
z  Černigova, který je neustále 
ostřelován. Pokud chcete fi-
nančně pomoci, ale nevíte 
komu a  jak – kontaktujte mě, 
dám odkaz na  jejich faceboo-
kovou stránku. 

 l
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Poruchy příjmu potravy 
u dětí a mládeže

Co by nám nemělo uniknout – rizikové faktory

28.4. 2022 od 18:30

Lektorka: Mgr. Olga Veselá

Základní škola

Zdenky Braunerové

Vás zvou na seminář

Prevence a cesta zpět
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Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany 
Klementové, vedoucí archeologického od-
dělení, bylo od  samého počátku vytvořit 
zcela moderní a nadčasovou expozici, která 
vstřícným a poutavým způsobem návštěv-
níkům představí regionální archeologii 
a současný pohled na její prezentaci. Svěží 
pojetí se promítá již do  vstupní části, kdy 

ven z objektu vystupuje rekonstrukce neoli-
tického domu, jenž se prolíná přímo do in-
teriéru a příchozí plynule uvede do pravě-
ku. V přízemí je v měřítku 1 : 1 postaveno 
několik typů obydlí z různých období pra-
věku, výrobních a  pohřebních celků, vše 
doplněno počítačovými perspektivami 
a holografickými projekcemi. 

Na ochozové galerii jsou představeny sbír-
kové předměty, doplněné modelacemi 
hrobů včetně videomappingu u vybraných 
prezentací. Samotné archeologické sbírky 
muzea jsou tvořeny především nálezy z vý-
zkumů pravěkých sídlišť a  pohřebišť. Ex-
pozice je strukturována podle období a za-
číná v  neolitu (mladší doba kamenná, 
5 600–4 400 př. Kr.) a končí dobou okolo  
roku 1000 po Kr., tedy na sklonku raného 
středověku. Instalace je doplněna info-
kiosky s rozšířenou informační základnou, 
hravou linkou pro dětského návštěvníka 
a dětským koutkem.

Díky využití současných technologií je 
možné celé expozici vdechnout život. Před-
staviteli našich předků v  různých etapách 
vývoje naší společnosti se staly veřejně zná-
mé osobnosti. V mladší a pozdní době ka-
menné se tak návštěvník potká s Ivou Paz-
derkovou, Annou Fialovou a  Danem 
Bártou, v době bronzové se zase stane svěd-
kem práce hrnčíře Václava Noida Bárty 
a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zce-
la jistě propadne kouzlu obchodnického 
umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou 
se pak divák přenese do mladší doby řím-
ské, do příběhu o životě a smrti germánské 
aristokratky v podání Kamily Janovičové.  

Slavnostní otevření expozice se koná 
22. dubna 2022, pro veřejnost je připraven 
koncert Dan Bárta & Jaroslav Friedl a Vác-
lav „Noid“ Bárta a  kapela Bek Bek Klan 
od  19.00 hod. Návštěvnický provoz bude 
zahájen o  víkendu 23. a  24. dubna 2022, 
kdy je připraven speciální doprovodný 
program.  l

Markéta�Urfusová

Vzniká nová archeologická expozice Archevita – Stopami věků
zcela	mimořádná	archeologická	expozice	bude	již	brzy	
otevřena	v	areálu	zámku	v	roztokách.	Archevita	–	Stopami	
věků	návštěvníkům	nabídne	propojení	nejmodernějších	
technologií	s	působivou	realizací	krytého	skanzenu.	Je	
situována	v	objektu	bývalé	stodoly	hospodářského	dvora.	
Architektonický	projekt	využil	danosti	historické	stavby	
a	vznikla	koncepce	expozičního	řešení	rozděleného	
na	dvě	vizuálně	propojené	části	–	v	přízemí	jsou	umístěny	
rekonstrukce	obydlí	z	různých	období	pravěku,	ochozová	
galerie	v	patře	je	určena	k	vystavení	archeologických	nálezů.

Veselé Velikonoce

Mgr. Filip Tretiník 
Tel.: 608 055 943

filip.tretinik@re-max.cz 

Realitní makléř 
v Roztokách

inzerCe



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova22

KULTURA

Ateliér�Zdenky�Braunerové
Od 1. dubna je na sezonu opět otevřen Ate-
liér Zdenky Braunerové, navštívit ho bude 
možné do konce října 2022. 

Směle�kupředu!�Svět�
Karla�Havlíčka
V zahradě Braunerova mlýna je od 1. dub-
na volně přístupná výstava o Karlu Havlíč-
kovi Borovském, která vznikla ve  spolu-
práci se Společností Národního muzea.

Výstava�Včela�–�Cesta�
do�včelího�města
Od  1. dubna je otevřena výstava určená 
hlavně našim nejmilejším návštěvníkům, 
kteří se mohou proměnit ve včelku a absol-
vovat dobrodružnou cestu včelím labyrin-
tem.

Koncert�Dan�Bárta�&�Jaroslav�
Friedl�a�Václav�„Noid“�Bárta�
a�kapela�Bek�Bek�Klan
22. dubna 2022 od 19.00 hod.
Ke  slavnostnímu otevření archeologické 
expozice Archevita – Stopami věků se koná 
koncert, na němž budou účinkovat zpěvá-
ci, kteří mají svou roli i přímo v expozici. 

Otevření�archeologické�
expozice�Archevita�–�Stopami�
věků�–�program�po�celý�víkend
23.–24. dubna 2022
Plánovány jsou workshopy vztahující se 
k  dobově odpovídajícím možnostem ře-
meslné výroby: odlévání cínu, práce s ná-
stroji, ale i mletí mouky a následné pečení 
placek a třeba i šermování.

Veteráni�
8. května 2022
Soutěž elegance historických vozidel pořá-
daná Veteran Car Club Praha se vrací 
do  obvyklého termínu, můžete se těšit 

Muzeum Roztoky

inzerCe
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na přehlídku historických vozidel i dopro-
vodný program.

Festival�Zámeček�
14. května 2022
Rodinný multižánrový festival proběhne 
tradičně v  zámeckém parku, připraveny 
jsou koncerty, divadlo a workshopy.

Kurz�akvarelu
15. května a 12. června 2022
Salón Zdenky Braunerové pořádá další 
akvarelový workshop pod vedením Marie 
Ladrové.

Komentovaná�prohlídka�
výstavy�Čarovný�svět�vějířů
26. května 2022 od 17.00 hod.
Výstavou věnovanou historickému a umě-
leckému vývoji vějířů provedou její autor-
ky, Mgr. Ludmila Kotorová a Barbora Ko-
belová.

DESIGN�LOCK
29. května 2022
Roztocký designový handmade market 
s originální autorskou módou, šperky, kos-
metikou, doplňky a skvělým street food.

Svátky�hudby
19. června 2022 od 17.00 hod.
Tradičně Filharmonický komorní orchestr 
zahraje v  zámeckém areálu, v  červnovém 
termínu bude na  programu J. S. Bach  
a A. Vivaldi.  l

Markéta�Urfusová

Můžete se těšit na elektropopovou kapelu 
Midi Lidi, která má za sebou dlouholetou 
hudební kariéru, za  niž sklízí jen kladné 
reakce nejen od publika. Jsou nominováni 
na hudební ceny Anděl jako skupina roku. 
Dalším vystupujícím je pseudopunková 
formace Mucha, která se dostala do pově-
domí společnosti nevybíravým vystupová-
ním, zejména svými provokativními písně-
mi oslavujícími mužskou neschopnost, 
genderovou nespravedlnost, různé úchylky 
a jiné podivnosti života.

Za  romské kapely se představí Bengas, 
jejichž repertoár zahrnuje čardáše, balkán-
ský folklor, rytmy Arábie a Španělska a také 
vlastní skladby, které už v  romské kultuře 
zlidověly. Bombarďák se k nám na festival 
vrací s koncertem pro děti plným divokých 
písní a  ztřeštěných tanečků, okořeněných 
interaktivní komunikací s  dětským divá-
kem. Díky mnoha slovním fórkům se ne-
bude nudit ani dospělý doprovod.

Závěr festivalu bude patřit skupině 
Zooblasters, která představí tu pravou di-

vočinu. Se Zooblasters se festival promění 
v  taneční party. Uslyšíte mix hudebních 
stylů, jako jsou synth-balkan, elektro, 
EDM, drum‘n‘bass, klezmer, hip hop. To 
vše ve zvířecích kostýmech, které jsou ne-
dílnou součástí jejich show.

V doprovodném programu jsme mysleli 
hlavně na vaše děti. Nebude chybět velmi 
oblíbený Adrenalin park obohacený 
o woodboards a slackline. Moderátor a lek-
tor Peso připravuje exhibici taekwoonda 
roztocké školy Kwang Myong. Divadélko 
Kvítko zahraje Jarní pohádku s dílničkou. 
Po svých několika krátkých choreografiích 
roztančí různověké tanečnice Studia 
Po  špičkách i  návštěvníky festivalu. Živý 
hudební doprovod k tomuto všeobecnému 
tančení zajistí otevřené bubenické uskupe-
ní Beats Bandits.

Sex Culomets představí vystoupení více-
mistrů Evropy v  synchronizovaném stro-
lleringu a pak hranou parafrázi na animo-
vané medvídky u Kolína s názvem Potkali 
se u  Sudet. Těší se i  žonglér Erik, David 

s jógou smíchu, Michal s Jirkou a workshop 
deskových her a pan Novák s pletením ko-
šíků. Návštěvníkům festivalu zpříjemní ná-
ladu DJ. Celý doprovodný program bude 
probíhat za pomoci dobrovolných hasičů.

Na festivalu nebude chybět ani občerst-
vení. Na výběr budete mít ze slaných i slad-
kých palačinek nebo křehkých španělských 
koblížků churros s  výbornou čokoládou. 
Milovníky raclette jistě potěší tradiční sa-
vojský pokrm. Sýr Morbier setřený na hor-
kou bramboru s petrželí, cornissons, stří-
brné cibulky, cherry rajče a skvělá bageta.

Kdo jste ještě nebyl ochutnat speciality 
kluků z Food trucku U Lukáše, budete mít 
možnost na festivalu. Můžete se těšit na pa-
rádní street food. Ochutnáváte rádi cizo-
krajná jídla? Tíhnete k  japonské kuchyni? 
Přijďte ochutnat dobroty z japonských su-
rovin. Nebudou chybět ani domácí bram-
boráky, hranolky či jelení klobásky. Osvěží 
vás náš oblíbený Únětický pivovar.

Děkujeme za  podporu Středočeskému 
kraji, městu Roztoky a Středočeskému mu-
zeu. Firmám Forinex, Auto Houser, Eu-
roClean, Optik Skála, Pohl a Čestmíru Kří-
žovi.

Naši milí návštěvníci festivalu, těšíme se 
na vás.

� l

Za RR, z.s.
Karel�Kropáček�a�Veronika�Valdová

Už je to tady!
Připravili	jsme	pro	vás	jeden	z	prvních	venkovních	festivalů	
tohoto	roku.	Jedenáctý	ročník	zámečku	proběhne	druhou	
sobotu	v	květnu,	a	to	přesně	čtrnáctého.	V	příjemném	
prostředí	zámecké	zahrady	Středočeského	muzea	
v	roztokách	vám	nabídneme	pestrý	multižánrový	festival.	
Jako	každý	rok	vás	potěšíme	hudbou,	divadlem	a	bohatým	
doprovodným	programem.
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–DUBEN–KVěTEN

25.	3.	–	3.	7.	
2022 Čarovný	svět	vějířů	–	výstava	 Středočeské	muzeum,	roztoky

1.	4.	–	4.	9.
2022 Včela	–	cesta	do	včelího	města,	hravý	výlet	do	včelího	úlu Středočeské	muzeum,	roztoky

1.	4.	–	31.	10.
2022

Směle	kupředu!	Svět	Karla	Havlíčka	–	výstava	v	zahradě	Braunerova	
mlýna Středočeské	muzeum,	roztoky

8.	4.	–	29.	5.
2022

Jen	tak	–	fotografie	Táňa	Pekárková		
čtvrtek–neděle	 Vratislavka	Café,	Kroupka	38

9.	4.		
So

Velikonoční	Mše	svatá	od	14.00	hod.,		
více	na	www.farnostroztoky.cz Levý	Hradec

15.	4.
Pá

Velký	pátek	–	ekumenická	křížová	cesta	–	14	zastavení	s	rozjímáním		
od	15.00	hod. u	vily	čp.125	v	Tichém	údolí

17.	4.
ne

Hod	Boží	Velikonoční	–	slavnostní	bohoslužba	od	9.00	hod.	v	Husově	
sboru,	bohoslužba	Českobratrské	církve	od	10.30	hod.	v	Tichém	údolí

Husův	sbor,	Jeronýmova	515,	
Tiché	údolí	čp.125

22.	4.
Pá

Koncert	Dan	Bárta,	Jaroslav	Friedl,	Václav	noid	Bárta
Od	19.00	hod.	 Středočeské	muzeum,	roztoky

23.	4.	
So

Čarodějnice	2022	–	celé	odpoledne	plné	soutěží,	her,	hudby,	dobrého	
jídla	a	pití.	Od	13.00	do	23.00	hod. Žalov,	hřiště

23.–24.	4.
So,	ne

Otevření	archeologické	expozice	Archevita	–	Stopami	věků	–	program	
po	celý	víkend Středočeské	muzeum,	roztoky

28.	4.
Čt

Poruchy	příjmu	potravy	u	dětí	a	mládeže	–	seminář.
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	roztoky

29.	4.
Pá

Svatovojtěšská	pouť	na	Levém	Hradci	od	19.00	hod.	
Mše	svatá,	vigilie Levý	Hradec

30.	4.
So

Svatovojtěšská	pouť	na	Levém	Hradci	od	10.00	hod.	
Poutní	mše	svatá Levý	Hradec

1.	5.
ne

Májová	veselice	aneb	pečou	celé	roztoky.		
Od	14.00–17.00	hod. Tyršovo	náměstí,	roztoky

3.	5.
Út

Sama	bývám	v	širém	poli	–	přednesou	rudolf	Kvíz	a	Martina	Longinová.	
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	roztoky

5.	5.
Čt

relaxační	hodinka	s	tibetskou	mísou,	Od	19.00–21.30	hod.,		
více	na	www.uzasno.cz/seminare Café	Vratislavka

8.	5.
ne Veteráni	 Středočeské	muzeum,	roztoky

12.	5.
Čt

Vzpomínky	na	Hanu	Hegerovou	–	malé	hudební	zastavení.		
Od	17.00	hod. Hotel	Academic,	roztoky

14.	5.
So

Myself	Massage	–	celodenní	kurz	automasáže	tibetskou	mísou.		
Od	10.00	–	16.00	hod. Café	Vratislavka

14.	5.
So

Festival	zámeček	–		
Od	14.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

15.	5.	a	12.	6.
ne	

Kurz	akvarelu.		
Od	10.00–16.30	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

26.	5.
Čt

Komentovaná	prohlídka	výstavy	Čarovný	svět	vějířů.
Od	17.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

29.	5.
ne Čtení	s	Myšičkovými	pro	Cestu	domů.	Od	17.00	hod. Café	Vratislavka
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Úterý 18.30Úterý 18.30Úterý 18.30
   3. 5. 2022 3. 5. 2022 3. 5. 2022 

 
 

Výběr z české a moravské lidové poezie  
přednesou  
Rudolf Kvíz a Martina Longinová  
hudbou doprovodí Jiří Dojčiak  

Sama bývám v širém poli 

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

Vstup volný 

pořad bude uskutečněn s podporou Města Roztoky 

W W W . C A R O D E J N I C E R O Z T O K Y . C Z

SOBOTA 23. DUBNA 13 - 22 HOD.

B O H A T Ý
P R O G R A M

V S T U P
Z D A R M A

A B B A  W O R L D
R E V I V A L

T R A D I Č N Ě  N A  H Ř I Š T I  V  Ž A L O V Ě

CARODEJNICE ˇ  ˇ 2022

čtvrtek 12.5. 2022 od 17 hodin, hotel Academic

vstupné 100 Kč,  pro seniory  zdarma 

nutná rezervace na tel.: 606 893 292 (V. Drdová)

pořádá město Roztoky
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Mohl bych aspoň poděkovat autorům člán-
ku „Školství je pro město prioritou a je to tak 
dobře“, protože po  intervenci na  redakční 
radě v něm opravili celkovou výši neinves-
tičního příspěvku města a odstranili i odsta-
vec o mém návrhu snížit částku na energie. 
Ale provedli to napůl, protože přímo v pere-
xu ten návrh vzít škole tři miliony zůstal. 

Tož jak to s mým návrhem na snížení ne-
investičního příspěvku města o tři miliony 
bylo.

Je pravda, že můj materiál předložený 
do  ZM obsahoval návrh snížit příspěvek 
na energie o tři miliony. Druhým návrhem 
jsem však chtěl v  pololetí provést odečty 
a samozřejmě, kdyby energie dál zdražova-
ly, byl by rozpočet školy dosypán.

Ale především můj návrh vycházel z je-
diného v té době veřejně dostupného úda-

je, z „předběžného“ rozpočtu základní ško-
ly, v němž byl celkový neinvestiční příspěvek 
zřizovatele vyčíslen na 30,135 mil. Kč a sa-
motné energie na 9,5 mil. Kč. Ale protože 
sám předkladatel rozpočtového výhledu 
(a zkorigovaného rozpočtu školy tak, aby 
na příspěvek města vyšlo schválených 26,8 
mil. Kč) tuto částku snížil na 6,9 mil. Kč, 
byl můj návrh už bezpředmětný, stáhl 
jsem ho a vůbec se o něm nediskutovalo. 

K příspěvkům na mzdy by bylo taky tře-
ba uvést, že i jiné velké školy v okolí Prahy 
mají školního psychologa a speciálního pe-
dagoga (ano, většinou jen jednoho nebo 
dva na  částečné úvazky), byť nedostávají 
od zřizovatele na mzdy ani korunu. Prostě 
na tyhle potřebné lidi seženou peníze z ji-
ných zdrojů.
A v tom je celé jádro sporu.

Naše vedení města se hrdě hlásí k tomu, ko-
lik na provoz základní školy dává město pe-
něz, že je to výrazně víc, než vychází z roz-
počtového určení daní, a nejméně dvakrát 
víc, než dostávají od  zřizovatelů základní 
školy v  jiných městech v  okolí Prahy, 
a předkládá to jako důkaz, jak jednoznač-
nou prioritou naše základní škola pro něj je.

To by bylo všechno v  pořádku, kdyby 
platilo staré dobré „má dáti / dal“.

Pokud by kvalita naší základní školy byla 
v  porovnání s  jinými základními školami 
v okolí Prahy tak výjimečně vysoká, jak je 
výjimečně vysoký příspěvek našeho města 
na její provoz, byla by celá ta diskuse o fi-
nancích pro naši základní školu zbytečná.
Myslíte si, že to „má dáti / dal“ platí?

l

Jaroslav se svou kultivovanou umíněností 
teoretizuje dále a odvolává se též na mne. 
Ano, přijít měsíc po  schválení rozpočtu 
s  nápadem, aby ředitelka školy vsedla 
do  automobilu a  objížděla ještě s  někým 
z  radnice okolní školy s  otázkou: Máme 
moc peněz od obce, jak to děláte vy, že vy-
stačíte s málem?, tak to mi opravdu připadá 
mimořádně nešťastné. Adjektivum nešťast-
né volím jen kvůli té Jaroslavově kultivova-
nosti. Známe se dlouho, a ač je Jaroslav spí-
še teoreticky zaměřen, a  to i  v  komunální 
politice, dokážeme spolu bez problémů de-
batovat. 

Škole přispíváme tímto způsobem již ně-
kolik let, liší se jen výše částky. Na začátku 
bylo jasné poznání, že jen tak může naše zá-

kladní škola v  těsném sousedství bohaté 
Prahy získat kvalitní kantory. Tento způsob 
financování měl a má v zastupitelstvu širo-
kou podporu. Paní ředitelka též musí být 
schopna zaplatit lidi, kteří na naší škole vcel-
ku úspěšně získávají granty všeho druhu. 

Je samozřejmě svatým právem dlouhole-
tého zastupitele a  místostarosty za  ODS 
vnášet do komunální debaty pozoruhodné 
tóny. Pořádek musí být a já nepochybuji, že 
škola umí doložit do  poslední pětikoruny 
smysluplnost svých výdajů – ostatně, je pod 
permanentním drobnohledem všemož-
ných auditorů a kontrolorů všeho druhu. 

Pořád si ale myslím, že načasování deba-
ty je více než nesmyslné. Otevírat zrovna 
tohle téma po dvou letech covidu, který byl 

pro školu mimořádně náročný a ve kterém 
obstála se ctí, oživovat ho v  době, kdy se 
vedení školy i  učitelé musejí poprat s  vý-
ukou ukrajinských dětí, to by zase nedoká-
zal každý. 

Říkám si, jak se Jaroslavovy příspěvky asi 
čtou ředitelce a zástupkyním. Ty že by měly 
krom nekončících starostí o  pedagogický 
proces, chod tří budov, při ustavičné sháň-
ce po školnících, správcích tělocvičen, při 
debatách s  kolegy a  rodiči atd. atd. ještě 
spekulovat, jestli se městu vyplatí? 

Asketismus má mít své meze. Stejně jako 
jsme vzdor (nedávným) neutuchajícím Ja-
roslavovým protinávrhům učinili z obecní 
vily v Tichém údolí chloubu obce se smys-
luplným využitím, přejme prosím škole 
možná trošičku nadstandardní financová-
ní. Určitě to není špatná investice. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

V sobotu 26. března se k tomuto účelu sešli 
v hotelu Academic tomíci současní, minulí 
i  předminulí, aby společně zavzpomínali 

nad starými fotografiemi, filmovými sek-
vencemi i  ručně psanými kronikami 
na těch unikátních pět desetiletí. Účast byla 

hojná a atmosféra přátelská napříč několi-
ka generacemi mladých (dnes už postar-
ších) turistů, kteří oddíly TOM prošli. Pří-
tomen byl i  „otec zakladatel“ Miroslav 
„Miky“ Košťál (89) a samozřejmě vše mo-
deroval „otec budovatel“ Tomáš Novotný. 
A  byla zde ovšem řada dalších osobností, 

Proč nebudu děkovat

Přejme škole. Má a bude mít odpracováno

Roztočtí tomíci slavili

V	minulém	Odrazu	jsem	slíbil,	že	poděkuji,	pokud	bude	napraven	formálně	
a	účetně	nepovedený	rozpočet	základní	školy.	nestalo	se,	a	tak	děkovat	
nebudu.	

Jaroslav	Huk	zvedá	v	tomto	listu,	tuším	již	potřetí,	pozoruhodné	téma,	totiž	jak	
moc	(údajně)	přeplácíme	naši	základní	školu.	Starosta	a	paní	radní	Drdová	se	
březnovém	čísle	Odrazu	snažili	vysvětlit	vcelku	srozumitelně,	proč	naší	škole	
dopřáváme	solidní	podporu.	Drobně	na	ně	navážu.	

Po	dvojím	odkladu,	způsobeném	pandemií	covidu-19,	mohli	roztočtí	tomíci	
konečně	oslavit	neuvěřitelné	a	skvělé	výročí	–	50.	(resp.	vlastně	již	52.)	výročí	
svého	založení.

Jarda�Huk
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ktere se na úspěšných padesáti letech tomí-
ků podílely. Hlavní organizátorkou milého 
setkání byla Jindřiška Zoufalá, jíž náleží 
pochvala „před rozvinutým praporem“.

Na�troskách�skautingu�
vznikli�tomíci
Turistické oddíly mládeže začaly vznikat 
již v roce 1967, ale zejména po roce 1970 
pak v atmosféře počínající „normalizace“, 
nového režimu nastoleného s pomocí vojsk 
Varšavské smlouvy. Politickým rozhodnu-
tím byly opět po krátkém období obnovy 
zakázány všechny skautské organizace. Tu-
ristické oddíly mládeže v tichosti převzaly 
téměř stoprocentně foglarovské zásady 
chování v přírodě i k přírodě a také mnohé 
rituály uplatňované na  skautských letních 
táborech. Jedinou viditelnou změnou byla 
barva košile – z hnědé na zelenou, a zmizet 
musela z  krojů a  praporů i  skautská lilie.  
V Roztokách byly pro vznik TOM docela 
příznivé podmínky. V roce 1968 zde bylo 
s velkým nadšením, pod vedením ředitele 
muzea Jiřího Bayera, obnoveno několik 
skautských oddílů. Současně v Roztokách 
i  v  Žalově vznikly turistické oddíly. Roz-
tocký pro dospělé (pod TJ Slovan) z inicia-
tivy knihovníka roztockého muzea Bořivo-
je Mikuleckého, v  Žalově pro dorůstající 
mládež, vedený Karlem Stejskalem, zamě-
řený hlavně na táboření v přírodě.

Upeklo�se�to�
v�oblastním�muzeu
Po  zákazu Junáka hledali zejména mladší 
členové podobné naplnění volného času 
v přírodě. Tím prvním, kdo se chopil ini- 
ciativy, byl Miroslav Košťál, vlastivědný 
spolupracovník roztockého muzea a švagr 
Bořka Mikuleckého. Začal pracovat s dět-
mi, věkově na  úrovni prvního stupně zá-
kladní školy. Záhy se přidala i Marie Hau-
serová, později provdaná Šírová, historička 
Oblastního muzea v  Roztokách, která se 
věnovala těm nejmladším. Ta byla v násle-
dujících letech spolu se svým manželem 
Františkem „Ferem“ Šírem hlavní organi-
zátorkou činnosti roztockých tomíků, 
k nimž se přidali i žalovští táborníci. Man-
želé Šírovi vlastně ustavili všechny ty úžas-
né a dnes již ikonické tomícké rituály spo-
lečného přátelství a  táboření v  přírodě, 
které se dodržují dodnes.

Přichází�Tomáš�Novotný
Rodina Šírových se ovšem postupně znač-
ně rozrostla (měli pět dětí), takže bylo tře-
ba hledat náhradu. Příležitosti se chopil 
jejich odchovanec, tehdy teprve šestnácti-
letý gymnazista Tomáš Novotný, a  to 
s energií sobě vlastní. Postupně, inspirován 
příkladem jazykozpytce Karla Olivy,  dove-
dl táborové hry k  dokonalosti a  vytvořil 
z  roztockých tomíků společenský feno-
mén, přesahující hranice našeho města.  
Díky tomu posléze i stanul v čele celostátní 
Asociace turistických oddílů mládeže, kte-
rá dnes disponuje, hlavně jeho zásluhou, 
řadou krásných objektů pro volný čas 
po  celé republice. Obklopil se šikovnými 
lidmi s bezvadnými nápady a jejich táboro-
vé letní hry jsou pro všechny zúčastněné 
nezapomenutelné, včetně mrazivých nocí 
na Klučánce u Dědova i „bahenních lázní“ 
na Janovce. Prošla jimi řada dnes již proše-
divělých osobností našeho města a ovšem 
již i jejich děti.

Tomíci ve své činnosti pokračují, i když 
už řadu let nejsou jedinou organizací toho-
to zaměření v našem městě. Je namístě jim 
popřát do dalších let mnoho elánu a dob-
rých nápadů, jak vrátit (alespoň trochu) 
děti a mládež od computerů a chytrých te-
lefonů k pobytu přírodě. 

 l

Stanislav�Boloňský

Poprosila jsem vedení města, abychom se 
neprodleně sešli nad Studií proveditelnosti 
na výstavbu Domova pro seniory v Rozto-
kách, která byla vypracovaná externí firmou 
v červnu loňského roku. Nabídka pro podá-
ní žádostí o dotace je totiž časově limitovaná 
a štěstí přeje připraveným. Za tři týdny jsme 
nad prezentací seděli. Co jsme se dozvěděli? 
Přináším vám stručné shrnutí. 

Přibližně 170milionová investice by 
měla pokrýt výstavbu 25 bytů pro sobě-
stačné seniory a 40 lůžek pro seniory, kteří 
potřebují pomoc s  každodenní obsluhou 
včetně zdravotní péče. V zařízení je počítá-
no také se zázemím pro pečovatelskou 
službu a denní stacionář.

Těžkým oříškem pro zastupitele je místo, 
kde by měl domov pro seniory stát. V úva-
hu připadají dva městem vlastněné pozem-
ky – u  školy Cihelna, anebo v  Solníkách 
u třešňovky. Pozemek u Cihelny není ideál-
ní z pohledu umístnění u ruchu kolem ško-
ly ani z prostorového hlediska. Pro starší lidi 
trpící mentálními a psychickými problémy 
je součástí léčivé terapie příroda. A  na  tu 
v daném místě nezbývá moc místa. Naproti 
tomu pozemek v Solníkách nabízí pro oba 
výše uvedené argumenty velkorysou va- 
riantu. Problémem jsou jisté nevypořádané 
majetkové vztahy úzkého pruhu pozemku, 
jehož získání nebude vyřízené v řádu týdnů 
či měsíců. A čas k podání žádosti kvapí. Na-

víc je možné pozemky v daném místě roz-
prodat na výstavbu rodinných domů a zís-
kat další potřebné finanční prostředky. 
Otázkou však zůstává, zdali je prozíravé, 
aby město takto lukrativní stavební poze-
mek – poslední z posledních, prodalo. 

Požádala jsem vedení města o  veřejné 
projednání na  obou místech, abychom si 
mohli lépe představit prostorové možnosti 
– i v kontextu s okolím. Zatím byli pozváni 
jen zastupitelé a angažovaní odborníci. Vě-
řím, že v brzké době dojde i k veřejnému 
projednání, aby si na výstavbu domova pro 
seniory mohli udělat názor blíže či vzdále-
něji žijící sousedé a mohli se k záměru in-
vestice města také vyjádřit. l

Rozhodování nad místem výstavby domova pro seniory 
v Roztokách je na pořadu dne 
Koncem	února	jsem	informovala	zastupitele	o	možnosti	čerpání	dotace	
na	výstavbu	domova	pro	seniory,	jejíž	vyhlášení	se	blíží.	začíná	se	tak	blýskat	
na	lepší	časy?	Budou	představy,	na	kterých	začalo	město	pracovat,	přetaveny	
v	realitu?	Bez	dotace	bychom	si	z	městského	rozpočtu,	zatíženého	úvěry,	
mohli	takovou	investici	jen	těžko	dovolit.

Marie�Dvořáková�
zastupitelka	
Společně	PrO	roztoky	
a	Žalov

Zakladatel TOM Roztoky Miroslav Košťál
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V rámci akce „Březen – Měsíc knihy“ žáci 
dostávali knižní úkoly, luštili knižní šifru, 
plnili výzvy, sdíleli své nejoblíbenější knihy 
a své knižní hrdiny. Děti ze 7. B chodily číst 
malým dětem na  pokračování. Osmáci 

v rámci českého jazyka přepisovali a zkraco-
vali klasické pohádky do  čtenářské dílny. 
Děti druhého stupně četly Rychlé šípy a Pra-
šinu a následně soutěžily v literárním Kaho-
otu, který připravila paní učitelka Fejfarová.

Žákovský parlament se podílel na realizaci 
školní KnihoBudky a  chystal projektový 
den pro děti prvního stupně. „Den knihy“ 
měl opravdu nabitý program. Hlavní hvěz-
dou byla pochopitelně „kniha“. Děti z par-
lamentu hrály divadlo o Červené karkulce, 
malé děti pracovaly s osmáky ve čtenářské 
dílně, představili jsme dětem KnihoBudku 
a  knihy Petra Síse, vyráběli jsme záložky 
a pro šesté třídy byla připravená komikso-

V rámci března – Měsíce knihy – se na ZŠ 
Zdenky Braunerové konala výtvarná sou-
těž pro druhý stupeň. Soutěžící měli 

za úkol vytvořit originální ilustraci k oblí-
bené knize. Soutěže se účastnili žáci napříč 
všemi ročníky a namalovali 78 soutěžních 
obrázků. Všechny ilustrace byly velmi zda-
řilé, výběr těch nejlepších tak byl pro poro-
tu složenou z  vyučujících (L. Kubíčková,  
J. Panenková, M. Marková, S. Špannerová 
a P. Vlk) skutečným oříškem. Soutěžní ob-
rázky totiž překvapily jak kvalitou svého 
zpracování, tak zdařilým vyjádřením lite-
rárního tématu.
První místo v kategorii 6. a 7. tříd získala 
Šárka D. (6. D), na druhé pozici se umístila 
Adéla S. (7. D) a třetí místo obsadila Lucie 
D. (6. D). V kategorii 8. a 9. tříd se vítězem 

stal David L. (9. E), druhá se umístila Bar-
bora L. (8. C) a třetí místo obsadila Kateři-
na J. (9. B). Zvláštní cenu poroty pak získa-
la Lidmila N. (8. B). Slavnostní vyhlášení 
proběhlo v pátek 25. 3. 2022 za přítomnos-
ti paní zástupkyně M. Rambouskové, kdy 
ve  skvělé atmosféře došlo k  předání cen 
nejlépe umístěným a drobnému odměnění 
všech, kteří se do soutěže zapojili. Jménem 
pořadatelů soutěže bychom chtěli všem zú-
častněným srdečně poděkovat a  vítězům 
moc gratulujeme. 
 l

Pavel�Vlk�a�Lucie�Kubíčková

n��Na ZŠZB již vznikly dvě adaptační skupi-
ny dětí. Jedna pro první stupeň, druhá 
pro stupeň druhý. Další děti jsou ještě 
na čekací listině, až děti z adaptační sku-
piny budou zařazeny – integrovány 
do stávajících tříd. 

n��Škola k  této situaci přistoupila naprosto 
skvěle a  profesionálně. Mnozí učitelé 
dobrovolně a  zatím dobrovolnicky vyu-
čují v adaptačních skupinách (financová-
ní vláda řeší v těchto dnech, v době uzá-
věrky Odrazu). 

n��Děti v adaptačních skupinách mají výu-
ku především českého jazyka, matemati-
ky, poznávání reálií naší země, pravidel 
chování a  žití u  nás, hudební výchovy, 
výtvarné výchovy atd.

n��Děti, které zařazujeme do naší školy, jsou 
pouze ty, jež nalezly se svými matkami 
azyl zde v Roztokách, Žalově či Úholič-
kách, tzn. děti z našeho školského obvo-
du. Ač je o naši školu velký zájem i z dal-
ších okolních obcí, jiné děti nejsme 
schopni přijmout a také je nepřijímáme. 

n��Stejně tak přistupujeme i k přijímání dětí 
do našich mateřských škol, podle stejné-
ho klíče. 

n��Snažíme se všichni udělat maximum 
a pomoci. 

n��Vedení škol a učitelé nás neustále překva-
pují, jak jsou silní, houževnatí a nezdol-
ní. Přesvědčují nás, že umějí „čarovat“ 
a dokážou se naplno věnovat všem dětem 
bez rozdílu. 

Děkuji zde také všem rodičům za  trpěli-
vost a porozumění a ubezpečuji je, že ne-
musí mít obavy, že pomoc ukrajinským 
dětem bude na úkor „našich“ dětí. Ujišťuji 
vás, že přijetí dětí z Ukrajiny neohrozí při-
jímání „našich“ dětí do  prvních tříd zá-
kladní školy či do škol mateřských. 

Skláním se před všemi, kdo pomáhají 
a  hledají cesty pomoci. Všem patří velký 
obdiv a dík. Jsme si však také plně vědomi, 
že nemůžeme naše školy a pedagogy zatížit 
ještě více, než se nyní děje.

Proto prosím naše spoluobčany, aby veli-
ce pečlivě zvažovali přijímání dalších ro-
din. Naše město je v tomto směru kapacit-
ně naplněno a  dalším novým lidem 
a dětem nebudeme moci poskytnout veš-
kerý servis a zázemí, jež by potřebovali. 

Doba, která nás čeká, jistě nebude lehká, 
ale věříme, že ji všichni společně zvládne-
me.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Březen měsíc knihy – školní projekt

Výtvarná soutěž druhého stupně

Škola a školky nemají čas vydechnout

„Protože	chytří	lidi	čtou“	se	stalo	hlavním	mottem	měsíce	
března	na	naší	škole.	Cílem	celého	projektu	bylo	podpořit	
v	dětech	vztah	ke	knihám	a	k	čtenářství.	A	myslím,	že	se	
nám	povedlo	umístit	knihu	do	centra	zájmu	celé	školy.	

Po	téměř	dvou	letech,	kdy	jsme	doufali	ve	světlo	na	konci	
covidového	tunelu	a	všichni	učitelé,	děti	i	rodiče	se	těšili	
na	poklidné	jaro	a	léto,	je	tu	další,	pro	všechny	zatěžkávací	
zkouška.	roztocká	základní	škola	i	mateřské	školy	musejí	
přijmout	děti,	které	k	nám	přicházejí	z	válkou	postižené	
Ukrajiny.	
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vá dílna. Svou návštěvou nás poctila paní 
spisovatelka Ivona Březinová. Reportáž 
z  tohoto dne sepsal náš reportér přímo 
z terénu. 

Reportáž�Ivana�Nitkina�ze�6.�B:
KnihoBudka
V naší škole můžete vidět šedou, kovovou 
skříň s modrými dvířky. Uvnitř jsou regály 
s  knihami. To je naše KnihoBudka. Tam 
žáci mohou přinést knihu nebo si knihu 
půjčit. Doufám, že teď žáci budou číst, 
„protože chytří lidi čtou“!

Literární�Kahoot�pro�5.�třídy
Ve staré počítačovně proběhl literární Ka-
hoot. Možná někteří nevíte, co ten Kahoot 
je. Je to aplikace, kde jsou různé kvízy, 
a prima je, že můžete udělat i svůj vlastní 
kvíz! Literární kvíz vytvořily holky z 8. E: 
Aneta K., Barbora M. a  Barbora T. Velký 
potlesk pro ně! 

Loutkové�divadlo�
Červená�karkulka
Představení Červená karkulka si připravily 
děti z parlamentu a zajímavé je, že loutky 
vytvořili sami herci! Dokonce i  scénář si 
napsali sami. Lída navíc složila veselou pís-
ničku, kterou si po  každém představení 
s dětmi zazpívala. 

Literární�Kahoot�pro�sedmáky
V hudební třídě proběhl Kahoot pro všech-
ny 7. třídy. Na třetím místě se umístila 7. B, 
na druhém 7. C a na prvním – 7. D! Gratu-
lujeme! Kahoot se skládal z otázek, na kte-
ré člověk znal odpověď pouze tehdy, když 
přečetl Rychlé šípy nebo Prašinu. 

Rozhovor�se�spisovatelkou�
Ivonou�Březinovou
Ivona Březinová je spisovatelka, která píše 
knížky pro děti věku od 8 do 12 let. Nedáv-

no začala psát novou knižní edici – Háček. 
Háček je edice, která se věnuje dětem s ně-
jakými problémy. Někdo je nemocný nebo 
má třeba rozvedené rodiče. A tady je slíbe-
ný rozhovor.
n�Baví vás psát knížky?
Ano, jinak bych nepsala.
n�Kolik času trvá napsat knížku?
Někdy několik dní, a někdy několik let.
n�Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Od pěti let jsem chtěla být spisovatelkou.
n�Jaká byla vaše nejoblíbenější knížka?
Ferda Mravenec, mám i měla jsem ráda zví-
řata.
n�Kdy píšete knížky? Máte nějakou oblíbe-
nou dobu?
Píšu každý den, od rána do večera. Ale ně-
kdy mě něco napadne a hned to zapíšu.

Děkuju za  rozhovor, doufám že budete 
psát dál zajímavé knížky pro děti!

Realizační tým: Pavlína Mudrochová, 
Petra Fejfarová, Pavel Vlk, Lucie Kubíčko-
vá, Sandra Špannerová, Monika Rambous-
ková a  náš kreativní a  aktivní parlament 
školy – Aneta Kulhánková, Bára Matoušo-
vá, Bára Tomášková, Kryštof Lukáš, Lída 
Nohlová, Tadeáš Bilíček, Róza Jandošová, 
Tonička Králíčková, Adél Králová, Laura 
Lomosová, Bětka Humlová, Tereza Přikry-
lová, Kája Němečková, Šárka Kolcunová, 
Linda Václavková, Julie Václavková,  Nina 
De Kroon,  Nela Coats, Kája Mc Donnell, 
Adri Mühlbergerová, Sam Potužník, Ivan 
Nitkin, Sylvie Veselá� l

Vážení rodiče, prázdninový provoz v roztockých 
mateřských školách bude probíhat takto:
4. 7. – 15. 7. 2022 – MŠ Spěšného
18. 7. – 29. 7. 2022 – MŠ Přemyslovská
1. 8. – 12. 8. 2022 – MŠ Havlíčkova 

K prázdninové docházce do své kmenové školy se 
zapište do listu u své paní učitelky.

K prázdninové docházce do ostatních škol bude 
probíhat přijímací řízení dle novely školského 
zákona 472/2011 dne 31. 5. 2022 (14.00 – 17.00) 
v mateřské škole Přemyslovská. K tomuto 
přijímacímu řízení je potřeba vyplněná přihláška 
(k dispozici ve školách) bez lékařského potvrzení.
� l

Prázdninový provoz – červenec a srpen 2022 DEN�OTEVŘENÝCH�DVEŘÍ�
V�MATEŘSKÝCH�ŠKOLÁCH
MŠ	rOzTOKY,	HAVLíČKOVA

MŠ	rOzTOKY,	SPěŠnéHO

MŠ	rOzTOKY,	PŘeMYSLOVSKÁ

STŘEDA 27. 4. 2022 – 
OD 15.00 DO 16.30

ČTVRTEK 28. 4. 2022 – 
OD 15.00 DO 16.30

Mgr.	Hana	Fialová,	ředitelka	
MŠ	roztoky,	Havlíčkova

Bc.	Jana	Kellerová,	ředitelka	
MŠ	roztoky,	Spěšného

Hana	novotná,	ředitelka		
MŠ	roztoky,	Přemyslovská		 l
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Po vydařeném závěru minulého roku, kdy 
se nám díky zlepšené situaci podařila 
restartovat koncertní činnost, se konečně 
po  dvou letech nucené přestávky rozjely 
soutěže ZUŠ. Z okresních kol (letos soutě-
žíme v oborech dřevěné a žesťové nástroje, 
zpěv a orchestry) postoupilo do krajského 
kola deset žáků a  v  oboru zpěv máme už 
jednu finalistku, Kateřinu Hoškovou. Náš 
Komorní orchestr postoupil rovněž 
do krajského kola, kde získal 3. cenu. Všem 
soutěžícím, i když ještě soutěže neskončily, 
gratulujeme k dosaženým výsledkům! 

29. března proběhl v Historickém sále roz-
tockého zámku Veřejný koncert. Kromě 

soutěžících se na něm prezentovali někteří 
vybraní žáci ze zbývajících nástrojových 
skupin (klavír, violoncello, kytara). Poprvé 
pod vedením nového pana učitele Dušana 
Růžičky se prezentoval také náš pěvecký 
sbor.

Ve druhé polovině koncertní sezony nás 
čeká ještě Učitelský koncert, festival Roz-
tocký babylon, dva Absolventské koncerty 
a na závěr Zahradní koncert, takže přízniv-
ci ZUŠ se mají na co těšit. 
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MgA.�Bohumír�Šlégl

Obvykle je pro nás Masopust nejnáročnější 
a  nejhektičtější částí roku a  opravdu se 
nám nestává, že by jeho konáním hektič-
nost teprve začínala, jako je to letos. Leč 
stalo se a Sdružení Roztoč je od jeho koná-
ní svým zázemím, prací části svých členů, 
některými akcemi a  v  současné chvíli 
i kurzy češtiny součástí iniciativy Roztoky 
pomáhají, protože to prostě je třeba. Ne-
máme ale v plánu zanedbávat běžné dění, 
a tak vám z něj přinášíme několik zpráv.

Bludičky�na�Krajské�přehlídce�
Taneční kroužek Tanlalé se zúčastnil Kraj-
ské přehlídky scénického tance dětských 

skupin. Do Ústí nad Labem se s Markétou 
Pucovou podívali Malala Fleissig, Adéla 
Grande, Zuzana Dvořáková, Marie Ju-
rajdová, Gréta Stanislavová, Anna Staň-
kovská, Soňa Šalamonová a  Vojtěch Puc 

a zpět do Roztok přivezli ocenění choreo-
grafie Bludičky, kterou děti společně s lek-
torkou vytvořily.

Jsme rádi, že to jde, a tak chystáme mno-
há drobná setkání, jak výstavy a vystoupe-
ní kroužků, tak veřejné akce. 4. května vás 
zveme na valnou hromadu, ty, co to s námi 
válejí oficiálně, i ty, kdo se s námi chtějí po-
tkati. Pokud se bojíte, že valná hromada 
bude příliš nudná a oficiální (nebojte), mů-
žete se s námi potkat i každý druhý čtvrtek 
v  měsíci v  kavárně Vratislavka. Roztočí 
pivo po zimě opět obnovujeme a rádi vás 
na něm potkáme.

� l

Začátek jara na ZUŠ

Zprávy ze Sdružení Roztoč

proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ     
v pátek 13. 5. od 15.15 do 17.30 hodin
a ve čtvrtek 19. 5. od 15.30 do 17.30 ho-
din.

Hlásit se mohou děti, které v  září 2022 
nastupují do  1. třídy ZŠ. Výjimečně (dle 
kapacitních možností) se ke  zkoušce mo-
hou přihlásit i děti starší. Na ně jsou klade-
ny větší nároky.   

Požadavky�k�talentové�
zkoušce:
n�Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez 
doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
n�Zopakovat předehraný nebo zazpívaný 
tón. Zopakovat jednoduchý melodický 
motiv.
n�Zatleskat jednoduchý rytmus.  

Podmínky�pro�přijetí:
Splnění kritérií pro přijímání dětí do pří-
pravného ročníku I. stupně základního 
studia.  

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit co nej-
dříve e-mailem pavlikova@zusroztoky.cz 
nebo písemně na  adresu školy (zanechte 
své telefonní číslo). Termín si s  vámi do-
hodne paní učitelka Pavlíková telefonicky 
po 1. 5. 2022.

Seznam dětí přijatých do  přípravného 
studia pro školní rok 2022/23 bude zveřej-
něn na našich stránkách ke konci června.

l

Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ 
pro školní rok 2022/23

Příjímací�zkoušky�do�taneč-
ního�oddělení�ZUŠ�Roztoky�
ŠKOLní	rOK	
2022/2023
Úterý  7. 6.    14.00–17.00 
Úterý  14. 6.  14.00–17.00

Taneční	sál	za	obecním	
úřadem

Jungmannova	1020

na	zkoušku	je	potřeba	jen	
sportovní	oblečení,	které	
nevadí	v	pohybu.		
Máš-li	rád	tanec,	pak	jsi	tu	
vítán	a	správně,	jako	my	
všichni.	
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Choreografie Bludičky
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Ačkoli se jedná o plnohodnotnou profesní 
rekvalifikaci potvrzenou akreditovanou 
státní zkouškou, bude možné účastnit se 
pouze kurzu bez nutnosti absolvovat 
zkoušku. 

Jaká�témata�bude�
kurz�obsahovat:�
n�úvod do  problematiky kvality v  sociál-
ních službách
n�základy komunikace, rozvoj komunikač-
ních dovedností, asertivita, metody alter-
nativní komunikace
n�úvod do  psychologie, psychopatologie, 
somatologie
n�základy ochrany zdraví 
n�etika výkonu činnosti pracovníka v soci-
álních službách, lidská práva a důstojnost 
n�základy prevence vzniku závislosti osob 
na sociální službě 
n�sociálně právní minimum 
n�metody sociální práce

Zvláštní�část�kurzu�
se�zaměří�na:�
n�základy péče o nemocné, základy hygie-
ny, úvod do  problematiky psychosociál-

ních aspektů chronických infekčních one-
mocnění
n�aktivizační, vzdělávací a výchovné tech-
niky, základy pedagogiky volného času 
n�prevenci týrání a  zneužívání osob, kte-
rým jsou poskytovány sociální služby 
n�základy výuky péče o domácnost 
n�odbornou praxi 
n�krizovou intervenci 
n�úvod do  problematiky zdravotního po-
stižení 
n�zvládání jednání osoby, které je poskyto-
vána sociální služba, které ohrožuje zdraví 
a život její nebo jiných osob včetně pravi-
del šetrné sebeobrany
n�na koho se obrátit v případě náhle vznik-
lé potřeby péče o nemocného

Nebude�chybět�ani�
praktický�nácvik�
Absolvent vzdělávacího programu bude 
moci na  základě osvojených znalostí, do-
vedností a  zkušeností poskytovat přímou 
péči o osoby v ambulantních nebo pobyto-
vých zařízeních či pečovatelskou činnost 
v domácnosti. 

O přesném zahájení programu vás bude-
me včas informovat. 

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

Nový kurz Pracovník v sociálních službách 
V	roce	2020	jsme	realizovali	pilotní	projekt	s	názvem	
Péče	o	seniory,	na	který	bychom	nyní	rádi	navázali	novým	
vzdělávacím	programem	Pracovník	v	sociálních	službách.	
Chceme	tímto	našim	spoluobčanům	nabídnout	odbornou	
pomoc	s	péčí	o	nemocného	člena	rodiny	nebo	seniora	či	
poskytnout	možnost	nového	pracovního	zaměření.		

Řádková�inzerce
n�Hodinový	manžel.		
Tel.	723	424	701	

n�Pekárna	Pekara	přijme	řidiče	
na	noční	a	ranní	rozvoz	peči-
va.	Dobré	platové	podmínky.	
Dále	přijmeme	ženu	či	muže	
do	výroby.	Tel.	777	311	513

� l

Buď slyšet!
Jsme v Roztokách.

Hudební nástroje

Servis kytar

Pronájem zvukové techniky info@backstageshop.cz

www.backstageshop.cz

+420 607 610 700

inzerCe



LETNÍ PNEU 
ZA SUPER CENU

 Velký výběr pneu SKLADEM
 Prodej disků / kol včetně příslušenství 
 On-line pneuservis / E-shop
 Opravy pneu / Odborný servis – TPMS 
 Uskladnění pneu / kol
 Přímé zastoupení světových výrobců pneu 

SPECIALISTA NA MONTÁŽ 
A SERVIS VENTILŮ TPMS

WWW.AUTOHOUSER.CZWWW.SUPERPNEU.CZ
PRODEJ PNEU A DISKŮ ZA INTERNETOVÉ CENY!
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