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inzerce

Mateřská škola Roztoky, , 

 hledá :

učitelku mateřské školy

o pedagogických pracovnících

Nástup 25. 8. 2021 

informace na telefonu: 724 772 290

 e mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz

 

Přemyslovská 1193

příspěvková organizace

se vzděláním dle zákona 563/2004 Sb. 

na plný úvazek

Pohádkový les
v sobotu 11. 9.  2021

Tentokrát i s podzimními skřítky, 
ale drak přiletí taky!

Roztocké turistické oddíly mládeže zvou děti  
do sedmi let, jejich rodiče a prarodiče  

(věk neomezen!) na tradiční procházku  
lesem plným překvapení.

Začneme v 10 hodin za torzem Maxmiliánky

v Tichém údolí a vyšleme vás na trasu plnou 
pohádkových postav. 

U startu je možné zakoupit si občerstvení –   
tradiční buřtíky.

Připravíme i pohádkovou tombolu.

Nemusíte být na startu přesně v 10.00,  
lze dorazit kdykoliv mezi desátou  

a jedenáctou hodinou.

Pohádkový les sponzorují roztočtí a žalovští patrioti
Akce se koná za podpory města Roztoky
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ÚVODeM

OBSAH:
Laskavost, závist a hloupost

Před lety byla autobusová zastávka na Tyršově náměstí ve smě-
ru do Prahy přímo před objektem čekárny s bistrem Pohoda. 
Cestující tak měli možnost čekat na svůj spoj chráněni stříš-
kou. Pak se kvůli nějakým předpisům zastávka posunula o pár 
metrů výše a cestují tak o svůj azyl přišli.
Letos poměrně často vydatně prší. Lidé na zastávce se logicky 
uchýlí na  kryté místo, kde setrvají až do  příjezdu autobusu. 
Pak chtíce nechtíce musí do deště. Před pár dny jsem ale za-

hlédl, že řidič zastavil o kousek níž, takže cestující mohli nastoupit, aniž by zmokli.  
Šofér možná porušil nějaké předpisy, ale jeho ohleduplnost vůči cestujícím mě po-
těšila.
Je báječné, když někdo pro druhé udělá cosi dobrého, ne proto, že musí, ale proto, že 
chce. Laskavost většinou nic nestojí, někdy snad trochu vlastního pohodlí. Bohužel 
se obávám, že častější je situace, kdy někdo druhým škodí, i když by nemusel. To 
taky zdánlivě nic nestojí, ale doufám, že se to někde sčítá a jednou se mu to vrátí.
Kořenem takového jednání bývá nejčastěji závist. Neúspěšní závidí úspěšným, ne-
schopní schopným, neoblíbení oblíbeným, bezvýznamní respektovaným.
Akorát hloupí nezávidí chytrým. Hloupí totiž nevědí, že jsou hloupí. Jak praví arab-
ské přísloví:
„Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí. Probuďte ho.
Ten, kdo neví, a ví, že neví, je prostý. Poučte ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je hloupý. Vyhněte se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý. Následujte ho.“
Přeji vám, abyste ve zbytku léta potkávali co nejvíce lidí hodných následování.  l

� �Jaroslav�Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Nová�sportoviště
Mám však také velkou radost, že se ještě 
před prázdninami podařilo dokončit rekon-
strukce několika sportovišť v  rámci areálu 
Sokolovny. Vyrostla zde dvě nová hřiště 
s umělým povrchem, nový kurt na beach 
volejbal a nová budova se zázemím včetně 
nového prostoru pro trénování, zejména 
pro stolní tenis. Nový objekt nahradil už  
nevyhovující stařičký likusák. Sportovci 
a sportovní nadšenci díky tomu mohou vy-
užívat další moderní a  důstojné prostory. 
Moc děkuji našim sokolům za  skvělou 
práci! Mám radost, že se stavby, na kterých 
se finančně podílelo i město Roztoky, oprav-
du povedly a budou sloužit dětem i dospě-
lým.
Vydařilo se i  doplnění dětského hřiště  
v ulici Obránců míru o zbrusu nové vodní 
hrátky. Věřím, že v horkých letních dnech 
budou vítaným osvěžením a děti si s nimi 
užijí spoustu zábavy.

Kantorova�ulice
Zastupitelstvo města pojmenovalo novou 
ulici, která vzniká u  nové budovy zá-
kladní školy v  Žalově, po  významné 
osobnosti našeho města Ladislavu Kanto-
rovi. Láďa byl mimořádným žalovským 
patriotem, proto jsem rád, že jeho ulice je 
právě v  Žalově. Zároveň Kantorova ulice 
téměř navazuje na ulici Václava Havla, což 
považuji za  velmi symbolické, protože 
právě tyto dvě mimořádné osobnosti byly 
po  revoluci blízkými spolupracovníky. 
Jsem si jistý, že by Láďa skutečnost, že prá-
vě na Kantorově ulici bude budova školy, 
označil za  „roztomilou“. Osobnost Ladi-
slava Kantora si připomeneme dále v Od-
raze.

Nová�škola
V  tuto chvíli jsou dokončovány stavební 
práce na školní budově i na přilehlé Kanto-
rově ulici. V průběhu srpna bude probíhat 

vybavování školy vším nezbytným – nábyt-
kem, výpočetní technikou či zařízením 
tříd, kabinetů, jídelny, družin, šaten 
i knihovny. V srpnu také kraj zrekonstruuje 
zbývající část Přemyslovské ulice od školy 
po křižovatku s Lidickou. Bude zde prove-
deno i patřičné bezpečnostní značení. Vě-
řím, že bude nová škola sloužit k spokoje-
nosti dětí, pedagogů i  rodičů po  další 
desítky let. Budu moc rád, když se zde 
potkáme na  slavnostním otevření školy 
a následném dni otevřených dveří 1. září 
od 15 hodin. Při této příležitosti odhalíme 
i cedulku s informacemi o Ladislavu Kan-
torovi, po  němž se jmenuje nová přilehlá 
ulice.

Nová�okna�v�MŠ�Havlíčkova
Všichni, kteří mají děti v MŠ Havlíčkova, 
vědí, že okna ve starých pavilonech jsou 
v  dezolátním stavu. Nejenže přes ně 
v zimě profukuje, ale v létě mnohá z nich 
naopak nelze otevřít, protože hrozí, že by 
mohla vypadnout (nedejbože na  nějaké 
děťátko). Školka si na výměnu oken s vě-
domím vedení města našetřila ve svém in-
vestičním fondu. Bohužel řada opozičních 
zastupitelů neschválila formální rozpočto-
vé opatření. Jsem moc rád, že jsme společ-
ně s paní ředitelkou a kolegy z městského 
úřadu našli správné řešení. Velké poděko-
vání za to. Nebojte se, tolik potřebná nová 
okna po prázdninách budou.
� l

S přáním krásné druhé půle prázdnin

Vážení	spoluobčané,	prázdniny	jsou	v	plném	proudu.	
Doufám,	že	si	je	školáci,	ale	i	ostatní	náležitě	užíváte.	Jak	je	
již	našim	pravidlem,	prázdniny	jsou	zároveň	obdobím,	kdy	
vrcholí	stavby	a	opravy	v	našich	školských	zařízeních	tak,	
aby	bylo	všechno	nachystané	na	příští	školní	rok.

Slovo starosty

Ve středu 23. června se naposledy před let-
ními prázdninami sešlo městské zastupi-
telstvo. Na  programu byla dvacítka bodů. 
Po rutinních kontrolách zápisu a usnesení 
dostala prostor občanka, která bydlí v sou-
sedství výstavby nové školní budovy a kte-
rá si přišla postěžovat na poškozování její-
ho majetku a zdravotní potíže v důsledku 
zvýšené prašnosti. Problémům se budou 
věnovat místostarosta Michal Hadraba 
a  vedoucí odboru správy a  rozvoje města 
Petr Skřivan.

Při projednávání zprávy o činnosti měst-
ské policie se vrchní strážník Petr Vevera 

tentokrát dočkal i pochval za konkrétní zá-
kroky.

Úpravy�rozpočtu
Následovalo projednání stavu městského 
rozpočtu a  potřebné rozpočtové změny. 
Byly schváleny až na  jednu, která měla 
uvolnit prostředky na výměnu oken v ma-
teřské školce v Havlíčkově ulici. Stará okna 
netěsní, způsobují vysoké energetické ztrá-
ty a jsou již natolik chatrná, že hrozí jejich 
vypadnutí. Opoziční zastupitelé vyjádřili 
názor, že by bylo lepší do starých objektů 
neinvestovat, zbořit je a místo nich postavit 

novou školku. Kde bychom na to při sou-
časné finanční situaci vzali a  co bychom 
mezitím dělali s těmi 125 dětmi, které škol-
ku navštěvují, to už opoziční zastupitelé 
neřešili. 

Spor�o�pojmenování�nové�ulice
Protože nová školní budova musí mít něja-
kou adresu, vznikla nutnost pojmenovat 
novou ulici, která ke škole povede. Kulturní 
komise navrhla pojmenovat ulici po Ladi-
slavu Kantorovi, žalovském hudebníkovi, 
publicistovi, bývalém řediteli protokolu 
kanceláře prezidenta Havla a  generálním 

Páté zasedání zastupitelstva

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

Díky�paní�kronikářce�
Na začátku schůze radní srdečně poděko-
vali paní kronikářce Jaroslavě Weberové 
za  dlouholeté precizní vedení kroniky 
a předali jí dárek a květiny. 

Více�informací�o�Řivnáči
Rada uložila svým usnesením šéfovi odbo-
ru životního prostředí zhotovit a osadit in-
formační tabuli na Řivnáč do konce srpna, 
dále souhlasila s rozšířením smlouvy o po-
skytování služeb se společností Plynoinsta-
latérství o objekty čp. 110 a 125 v Tichém 
údolí.

Nové�víceúčelové�
vozidlo�pro�TS�
Radní uložili odboru správy města, aby 
kompletně administroval podlimitní za-
kázku technických služeb na dodávku svo-
zového vozidla pro adresný sběr komunál-
ního odpadu pro TS (jinak řečeno - svoz 
plastu a  papíru od  vrátek), a  to s  limitní 
cenou vozidla 2 735 000 Kč bez DPH. 

Hřiště,�byty
Radní se dále zabývali jednáním radních 
Drdové a Richtera s vedením hotelu Aca-
demic o  problematice užívání veřejného 
hřiště studenty ubytovanými v Academicu 
či informací radního Kubečky stran perso-
nálního zajištění chodu odboru financí. 

Radní pověřili místostarostu T. Novot-
ného podpisem aktualizovaných smluv 
o nájmech bytů a doporučili zastupitelstvu 

darovat 300 000 Kč dobrovolným hasičům 
jako příspěvek na zhotovení podlahy nové 
hasičské zbrojnice.

Školní�blok:�odměny�
ředitelkám�i�zapojení�
do�projektu�Post�Bellum
Radní schválili odměny ředitelkám škol 
a školek a vzali na vědomí zprávu auditora 
Základní školy ZB za  rok 2020, požádali 
sportovní komisi o stanovisko k materiálu 
Ceník pronájmů a revokovali své usnesení 
stran kompenzace školného ve  školkách 
v době covidu.

Radní vzápětí nově odsouhlasili kon-
krétní částky pro mateřskou školu Havlíč-
kova, Přemyslovská a Spěšného coby kom-
penzaci za  výpadek školného, a  to 
120 000 Kč Havlíčkova, 75 000 Kč Přemys-
lovská a 160 000 Kč Spěšného. 

Rada města souhlasila se zapojením naší 
základní školy do projektu Příběhy našich 
sousedů, jejímž realizátorem je Post Be-
llum, a přitakala příspěvku 91 600 Kč, kte-
rý pokryje náklady na činnost čtyř doku-
mentaristických týmů tvořených žáky 
školy.. 

Radní se probrali též zápisem ze školské 
komise a následně zápisem z komise sociální. 

Podpory se v  tomto bodě dočkaly pří-
spěvky na  úhradu pohřebních služeb či 
podporu na úhradu stravného ve školní jí-
delně pro nezletilé děti, stejně jako pří-
spěvky potřebným spoluobčanům pro po-

byt dětí na  sportovním soustředění či 
na doplatek energie. 

Stavební�záležitosti
Radní vzali na vědomi záměr výstavby by-
tového domu společnosti Integra Group 
v Solníkách na parcelách č. 893, 894, 895 
a 2443/305. Před vydáním stanoviska rada 
žádá investora o další konzultace a uzavře-
ní plánovací nebo obdobné smlouvy 
o podmínkách výstavby. 

Radní ve  stavebním bloku souhlasili 
s  výstavbou rodinného domu na  parcele 
3189/391 v ul. Ke Kocandě v Žalově stejně 
jako s přístavbou bazénu v ulici Spěšného 
u  čp. 2057. Radní naopak zamítli žádost 
o rozdělení pozemku parcely 782/1 v Ha-
vlíčkově ulici. Výměra dotčených pozemků 
by po odděleni nesplňovala výměru v oko-
lí obvyklou. 

K ulici Ke Kocandě se radní vrátili ještě 
jednou: souhlasili s tím, aby na tamní par-
cele č. 3189 vznikl rodinný dům dle doku-
mentace architektů Šilhavé a Turka s  tím, 
že výpočtem bude prověřen nezbytný po-
čet parkovacích míst.

Radní uložili odboru správy města pro-
věřit možnost parkování typu K + R (vysa-
zování dětí a okamžitý odjezd) v blízkosti 
vjezdu do  areálu nové základní školy Ci-
helna. 

Radní též souhlasili s novostavbou ro-
dinného domu na místě po zaniklé stavbě 
čp. 88 v ulici K Nádraží za podmínky, že 
ze strany investora bude vyřešen přístup 
na  pozemek. Radní souhlasili také se 
zjednosměrněním ulice Zahradní podle 
návrhu projektanta P.  Pacáka z  května 
2021 a uložila odboru správy města 

Třikrát z městské rady 
zkraje	června	se	radní	sešli	k	jednání,	během	něhož	probrali	
35	řádných	bodů.	

řediteli České filharmonie. Zastupitel Stani-
slav Boloňský vyrukoval s  protinávrhem 
na pojmenování Cihelna. V diskusi zazněly 
různé argumenty pro a proti, některé oprav-
du pozoruhodné, nicméně nakonec roz-
hodlo hlasování. Název Cihelna získal pod-
poru 7 zastupitelů, pojmenování Kantorova 
podpořilo přesně potřebných 11 hlasů.

Pestrý�zbytek�programu
Další jednání už proběhlo vcelku hladce. 
Zastupitelé odsouhlasili darovací smlouvu 
na 300 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
na  dokončení podlahy v  nové základně 
SDH v  Masarykově ulici. Naopak nepři-
stoupili na  dlouhodobé rozložení plateb 
za  prodej pozemku v  Jungmannově ulici. 
V doprovodném usnesení uložili zastupite-
lé úřadu připravit aktualizaci směrnice 

na prodej nemovitostí z městského majet-
ku s ohledem na obecně rostoucí ceny ne-
movitostí. Schválen byl prodej 7 m2 po-
zemku v  ulici Čakov, který chce majitel 
využít k  vybudování zádveří. Naopak ne-
prošla žádost o odprodej pozemku při ko-
munikaci v  Riegrově ulici, kde by majitel 
sousední nemovitosti chtěl vybudovat par-
koviště pro rezidenty. Město místo toho 
nabídne dlouhodobý pronájem.

Zastupitelé pak odsouhlasili plánovací 
smlouvu se stavebníkem projektu Malá 
Ajmovka, což je projekt výstavby řadových 
domků za  bývalou restaurací Ajmovka, 
a  také budoucí darovací smlouvu na  ko-
munikaci v této lokalitě.

Souhlas získala též smlouva na  získání 
dotace od  Státního fondu životního pro-
středí na projekt Roztocké stromy – sázíme 

budoucnost. Dotace pokryje náklady 
na vysazení 47 listnatých stromů v různých 
částech města.

Posledním bodem programu bylo přijetí 
daru 400  000 Kč od  soukromého dárce 
na spolufinancování oprav výtluků na vo-
zovce silnice III/2421 v hranicích katastru 
města Roztoky u Prahy.

Zasedání skončilo krátce po půl desáté. 
Vzhledem k období letního slunovratu ješ-
tě bylo vidět. 

 l

 ➔

Jaroslav�Drda
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projednat tento záměr s dotčenými orgá-
ny státní správy. 

Radní vzali na  vědomí výši nákladů 
spojených s  povinným archeologickým 
výzkumem během budování kanalizace 
v ulici Souběžná (99 000 Kč). V téže ulici 
kývla rada na  znění smlouvy pro vybu-
dování kanalizační přípojky s  obyvateli, 
kteří se nově připojí na městskou kanali-
zaci. 

Souhlasu se dočkal i záměr propojit Le-
vohradeckou a Šebkovu ulici dle projektové 
dokumentace zpracované vloni Ing. T. Fid-
lerem a rada uložila M. Hadrabovi tuto věc 
dále řešit. 

Dar�muzeu
Radní přiznali Středočeskému muzeu dar 
ve výši 40 000 Kč, seznámili se s dopisem 
občana i s plánovací smlouvou na výstavbu 
komplexu (komplexíčku?) Malá Ajmovka 
a schválili vícepráce a méněpráce při stav-
bě ZŠ Cihelna. 

Červnovou mimořádnou radu řídil výji-
mečně místostarosta Michal Hadraba. 

Radní souhlasili s  převodem finančních 
prostředků MŠ Havlíčkova ve  výši 
568 900 Kč nutných pro opravu oken a dveří 
z  rezervního fondu do  fondu investičního, 
poté co schválili výběrové řízení na výměnu 
oken a dveří ve školce v Havlíčkově ulici. 

Červencová mimořádná rada jednala 
krátce hned zkraje měsíce v šesti a vypo-
řádala se pouze se dvěma body. 
Radní reagovali na to, že červnové zastupi-
telstvo hlasy opozičních kolegů neschválilo 
převod prostředků k výměně oken a dveří 
pro školku v Havlíčkově ulici v rámci pří-
slušných kapitol městského rozpočtu, 
a zrušila výběrové řízení na  tuto akci pro 
nedostatek prostředků k jeho realizaci. Zá-
roveň rada zrušila své předchozí usnesení, 
které se váže k této akci.

Radní zároveň dali zelenou paní ředitel-
ce Fialové k nezbytné výměně oken a dveří 

ve všech pavilonech z prostředků, které má 
aktuálně k  dispozici, včetně prostředků 
z  neinvestičního příspěvku na  provoz. 
Zhotovitel akce bude vybrán v řádně admi-
nistrované veřejné zakázce malého rozsa-
hu. 

Pomoc�postiženým�obcím
Pan starosta předložil návrh na poskytnutí 
daru ve  výši 50  000 z  prostředků rezervy 
městského rozpočtu, a to jednotlivým ob-
cím postiženým tornádem (Lužice, Hruš-
ky, Moravská N. Ves, Týnec, Mikulčice 
a Stebno). Radní tento návrh schválili jed-
nomyslně. 
 l

Pár projednávaných věcí by mohlo zajímat 
i občany našeho města.

Krajští zastupitelé schválili střednědobý 
výhled rozpočtu na  roky 2002 až 2026. 
Přestože již dnes je kraj silně zadlužen, 
bude nutné přijmout další úvěr ve  výši  
4 mld. Kč na kofinancování dotací EU.

Byla navýšena kapitola na  udržování 
a opravy silnic II. a III. třídy po zimě, která 
způsobila škody ve výši cca 360 mil. Kč.

Dopravní�obslužnost�podle�
nových�standardů
Důležité bylo přijetí návrhu nových stan-
dardů dopravní obslužnosti Středočeského 
kraje po roce 2021, který je největší změ-
nou za posledních 10 let. Mění se výpočet 
příspěvků obcí na  veřejnou autobusovou 
dopravu a  nově budou obce přispívat 
i na dopravu železniční. Pro mnohé z nich, 
zejména v  periferních částech kraje, to 
bude znamenat zcela zásadní změnu, když 
některé z  nich dosud vůbec na  dopravní 
obslužnost nepřispívaly. Změna to bude 
i pro naše město. Místo dosavadního pří-
spěvku ve výši 2,63 mil. Kč budeme přispí-
vat 3,98 mil. Kč ročně, z toho nově na vla-
kovou dopravu 650  000 Kč. Co se přímo 
dotkne občanů, bude zvýšení ceny jízdné-

ho o 20–25 % (podle příslušného pásma), 
a to od 1. srpna.

Nelze�ignorovat�vyšší�náklady
Tato opatření mají za cíl nastavit spravedli-
vější rozložení výdajů obcí na veřejnou do-
pravu (dosud nejvíce platily přípražské 
okresy) a  zejména snížit velký deficit fi-
nancování této kapitoly, který v  současné 
době činí 3,6 mld. Kč ročně (ještě před  
10 lety to bylo jen 1,7 mld. Kč). Kraj (i ČR 
jako celek) se bude muset také vyrovnat 
i s požadavky EU na zvýšení bezemisního 
provozu veřejné dopravy (od  roku 2025 
o 20–45 %). Bezemisní autobusy jsou ně-
kolikanásobně dražší než ty současné. 
Na některé linky se zřejmě vrátí i trolejbu-
sy. Obce, kterou nebudou schopny či 
ochotny platit vypočtenou částku, se bu-
dou muset spokojit jen se základní doprav-
ní obslužností.

Také nebude možné, aby některé linky 
železniční dopravy, jako třeba náš „libe-
ňák“, byly provozovány vyřazenými die-
selovými vláčky DB, a to na plně elektrifi-
kované trati. Některé stojí na  našem 
nádraží s  puštěnými motory celou dobu 
od příjezdu z Prahy až do nového odjezdu 
zpět, kdy nás cca 30 minut oblažují svými 
emisemi.

Jízdenka�až�ve�vlaku
Pozitivní změnou pro cestující ve  vlacích 
bude možnost zakoupit si jízdenku rovnou 
ve vlaku bez přirážky, jako je to běžné v au-
tobusech. V důsledku toho zavřou poklad-
ny v menších stanicích.

Mediální pozornost vzbudil záměr sjed-
nocení designu a barevnosti autobusů PID. 
Je to trochu bouře ve sklenici vody, protože 
v  nových barvách budou pořizovány jen 
nové či repasované autobusy, rozhodně ne-
bude okamžitě přestříkán veškerý vozový 
park. V současné době provozují PID auto-
busy v 38 odlišných „kabátech“. Jiná otázka 
je ta, zda zvolená barevnost má nějakou 
logiku.

Středočeský kraj přispívá i na provoz říč-
ních přívozů. Například přívoz z  Roztok 
do Klecánek dotuje ročně 380 000 Kč, pří-
voz Libčice-Máslovice dokonce částkou 
480 000 Kč.

Krajské�dotace�se�
střídavými�úspěchy
Zastupitelstvo také na  návrh výboru roz-
hodlo o  přidělení dotací z  Fondu sportu 
a  volného času. S  ohledem na  alokované 
peníze bylo možné vyhovět jen třetině ze 
400 podaných žádostí. Mezi neúspěšnými 
byl bohužel i oddíl atletiky TJ Sokol Rozto-
ky. Podobně špatně dopadli žadatelé o pří-
spěvky na podporu rekonstrukcí a obnovu 
kulturních památek, když byl uspokojen 

Hlavní téma – veřejná doprava
Středočeské	krajské	zastupitelstvo	se	sešlo	ke	svému	zasedání	28.	6.	2021.	
na	programu	bylo	94	bodů	programu,	což	v	nevalně	klimatizované	zasedačce	
vydalo	na	téměř	8	hodin	jednání.

Tomáš�Novotný
místostarosta
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jen velmi malý počet. Oba příslušné výbo-
ry navrhují pro příští rok navýšení finanč-
ních prostředků těchto kapitol. Naopak 
byly uspokojeny prakticky všechny žádosti 
o  kulturní akce (včetně roztockých) a  žá-
dosti na podporu obecních knihoven. Po-
těšilo mě, že se mi podařilo prosadit zvýše-
nou podporu knihoven v  malých obcích 
do 2 000 obyvatel, které vesměs plní i funk-
ci přirozeného kulturního centra obce. 

Emotivní�jednání�
o�národním�parku
V druhé části jednání, kdy už někteří z nás 
lapali v respirátorech po dechu, se uskuteč-
nila velmi zajímavá výměna názorů k  zá-
měru vyhlášení Národního parku Křivo-
klátsko.

Jsem jedním z  několika středočeských 
zastupitelů, kteří tento záměr nepodpořili. 
Rozhodně ne však proto, že bych ochranu 
životního prostředí podceňoval, naopak. 
Jde však o problém složitý pro odborné ex-
perty, natož pro politiky; také se proces vy-
hlášení Národního parku Křivoklátsko vle-
če již 13 let.

Na jednání středočeského zastupitelstva 
vystoupili dva lesníci z Křivoklátska, kteří 

se péči o zdejší lesy věnují celý život, s vel-
mi emotivním projevem proti tomuto zá-
měru. Poukazovali na to, že z jejich pohle-
du přinese přísná regulace NP více 
problémů než změn pozitivních. Jak napří-
klad režim bezzásahovosti NP neumožní 
efektivně bojovat proti kůrovci. Že místní 
mohou zapomenout na to, že ještě půjdou 
do  lesa na  houby nebo na  borůvky. Poté 
promluvil s  velmi erudovaným výkladem 
další lesník z Křivoklátu, pracovník našeho 
MÚ L. Vápeník, který tvrdil pravý opak 
a velmi přesvědčivě argumentoval ve pro-
spěch vzniku národního parku. Na Křivo-
klátsku žije řada ohrožených rostlinných 
i živočišných druhů, návštěvníci území se 
chovají nepatřičně.

A pak máte dle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí hlasovat …

Rozumíme�jen�klacku?
Křivoklátsko je překrásná přírodní enkláva 
slabou hodinu autem od Prahy. Je chráněno 
od roku 1978 jako chráněná krajinná oblast 
i jako biosférická rezervace UNESCO. Sta-
tut CHKO limituje lidskou činnost, včetně 
lesního hospodářství, ale vychází z toho, že 
jde o součást kulturní krajiny, jejíž vzhled je 
do značné míry výsledkem lidské činnosti 

mnoha předchozích generací. Nejde tedy 
o  panenský ani druhotně vzniklý prales, 
který je třeba konzervovat a ponechat vol-
nému působení přírodních procesů. Ro-
zumně řízená zásahovost, která pozitivní 
procesy v  lesním společenství a  krajině 
podpoří, je, zdá se, n místě. Mám proto do-
jem, že snaha o vyhlášení nejpřísnější regu-
lace v křivoklátských lesích je více preven-
tivní než oprávněný krok směrem 
k veřejnosti, aby alespoň trochu respekto-
vala příslušná omezení. Všeobecná nechuť 
dodržovat pravidla a  respektovat autoritu 
státu je totiž v Čechách na povážlivě nízké 
úrovni. Jako bychom rozuměli jen klacku 
v zádech či byrokratickému biči. Stále chci 
ale věřit, že tomu tak není.

Závěrem se také zastupitelé usnesli po-
slat 1 mil. Kč na pomoc tornádem zdevas-
tovaným moravským obcím a také finanč-
ně přispět podobně postiženým obcím 
v ústeckém kraji, v okrese Louny.

� l

n�1. 6. oznámen nález cestovního pasu ob-
čana Ukrajiny – vyrozuměna majitelka 
cestou MP Praha, v následujících dnech se 
dostavila na MP Roztoky a nalezený pas jí 
byl předán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n�1. 6. oznámeny klíčky v zámku dveří vozi-
dla tov. zn. Citroën – vozidlo zajištěno, pro-
vedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn 
majitel, tomuto nalezené klíčky předány;
n�1. 6. dopravní nehoda dvou osobních au-
tomobilů na Tyršově náměstí – usměrňo-
vání dopravy, na místo rovněž policisté 
Skupiny dopravních nehod PČR Praha-
-venkov, kteří si dopravní nehodu převzali;
n�2. 6. oznámeno ujetí od BČS MOL v Pří-
lepské ulici bez uhrazení částky za natan-
kované palivo –zjištěna odpovědná osoba, 
která uvedla, že si neuhrazení částky za 
natankované palivo neuvědomila, neboť si 
v  shopu BČS kupovala ještě nějaké zboží 
a při placení opomněla nahlásit i tanková-
ní, ještě téhož dlužnou částku na BČS MOL 
v Přílepské ulici uhradila;
n�2. 6. v nočních hodinách oznámení o po-
škození zaparkovaného vozidla v ulici Tiché 
údolí skupinkou mladistvých – zjištěno po-

škození vozidla VW Transporter, u kterého 
bylo uražené zrcátko, v prostoru nádraží za-
jištěna skupinka 2 osob, z  nichž jedna byla 
svědkem označena jako osoba podezřelá, na 
místo přivolána hlídka PČR Libčice, pode-
zřelý zaútočil na jednoho z členů hlídky PČR, 
následně byl za použití donucovacích pro-
středků hlídky MP Roztoky zajištěn, pode-
zřelému byla přiložena služební pouta, věc na 
místě převzala hlídka PČR Libčice;
n�3. 6. na základě oznámení občanů zjiště-
no poškozené dopravní značení (B11) 
v prostoru Holého Vrchu – provedena fo-
todokumentace, předáno TSM k opětov-
nému umístění, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku;
n�3. 6. v  rámci hlídkové činnosti zjištěno 
poškození dřevěného stolu v  altánku 
u  DPS, dále poškozený odpadkový koš 
u  altánku – řešeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku;
n�3. 6. oznámeno poškození stěrače osob-
ního automobilu tov. zn. Škoda Fabia, za-
parkovaného u budovy ČD v ulici Nádraž-
ní – šetřením zjištěna podezřelá osoba, 
která se doznala, oznámeno Komisi pro 
projednávání přestupků při MÚ Roztoky;

n�4. 6. oznámen nález svazku klíčů u čistič-
ky odpadních vod – svazek klíčů uložen na 
MP Roztoky, zveřejněno na webových 
stránkách MP Roztoky, města Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky;
n�5. 6. v nočních hodinách oznámena ha-
várie vozidla tov. zn. Škoda Fabia na Tyršo-
vě náměstí – že řidič narazil do tzv. city 
bloku u přechodu pro chodce na Tyršově 
náměstí, provedena orientační dechová 
zkouška a  zjištěn výsledek 1,73 promile, 
hlídkou MP zajištěno místo dopravní ne-
hody a usměrňování provozu, po příjezdu 
hlídky PČR skupiny dopravních nehod si 
tato dopravní nehodu převzala;
n�9. 6. oznámeno znečištění fasády domu 
v ulici Přemyslovská v souvislosti s rušením 
nočního klidu z prostoru domu v ulici Al-
šova – hlídka na místo, bylo hovořeno s od-
povědnou osobou za rušení nočního klidu, 
která uvedla, že o házení vajíček na fasádu 
sousedního domu nic neví, ale nabídla 
v  rámci zachování dobrých sousedských 
vztahů, že znečištění z fasády odstraní;
n�10. 6. oznámena žádost PČR Libčice 
o  asistenci u  údajného napadení a  týrání 
dospělé osoby v domě na ulici Žirov-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	roztoky,	a	to	za	období	
od	1.	6.	do	14.	7.	2021:

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje
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nického – na místo přivolána i rychlá zdra-
votnická pomoc, zraněná osoba převezena 
do nemocničního zařízení FN Motol, věc si 
na místě převzala PČR Libčice nad Vltavou;
n�11. 6. oznámeno pedagogickými pracov-
níky ZŠ Zdeňky Braunerové týrání dítěte 
a jeho fyzické napadání v rodině s tím, že 
napadená nezletilá dívka utekla společně 
se svojí kamarádkou z místa bydliště a tele-
fonicky kontaktovala pedagogického pra-
covníka – napadené dívce zajištěno ošetře-
ní, kontaktován zákonný zástupce nezletilé 
dívky, na místo přivolána PČR Libčice, 
která si událost převzala jako podezření 
z trestného činu týrání svěřené osoby;
n�12. 6. při návratu z hlídkové činnosti na-
lezen u  budovy MP Roztoky odložený 
dron zn. Emotion Dron bez zanechaného 
vzkazu – uložen jako nález na MP Roztoky, 
dle záběrů na paměťové kartě zjištěn maji-
tel, kterému byl následujícího dron předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci;
n�12. 6. oznámen nález svazku dvou kusů 
malých klíčků s  nápisem SISO Denmark, 
pravděpodobně od poštovní schránky, klí-
če uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na 
webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky,
n�13. 6. oznámen nález svazku klíčů v ulici 
Hálkova – nalezený svazek 9 kusů klíčů 
uložen na MP Roztoky, zveřejněno na 
webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky a  Facebooku – skupina Roztoky 
(oznamovatelem);
n�14. 6. oznámen nález vysílače k elektric-
kému obojku v oblasti Řivnáče – nalezený 
vysílač uložen na MP Roztoky, zjištěna ma-
jitelka, majitelce nalezený vysílač k obojku 
předán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n�16. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v místě pod žalovskou vodárnou poškoze-
né dopravní značení B11 (zákaz vjezdu 
všech motorových vozidel) – zadokumen-
továno, předáno řediteli TS Roztoky ke 
zjednání nápravy;
n�16. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka PID – zjištěno bydliště 
majitele průkazky, v následujících dnech se 
dostavil a nalezená průkazka mu byla pře-
dána, majitel by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci;
n�16. 6. ve večerních hodinách oznámena 
rvačka na Tyršově náměstí – šetřením zjiš-
těno, že došlo k  napadení mezi zákazní-
kem a  prodavačem pizzerie, ke zranění 
osob ani škodě na majetku nedošlo, decho-
vou zkouškou zjištěno u  obou účastníků 
rvačky, že požili alkoholické nápoje, na 
místo též hlídka PČR Libčice, která si udá-
lost převzala;

n�18. 6. cestou PČR oznámena dopravní 
nehoda dvou osobních vozidel s drobným 
zraněním na křižovatce U Váhy v k. o. Roz-
toky – hlídka na místo, na místě rychlá 
zdravotnická pomoc, která ošetřovala jed-
noho z účastníků dopravní nehody, usměr-
ňování provozu, na místo též hlídka PČR 
Libčice a později policisté skupiny doprav-
ních nehod PČR Praha-venkov, kteří si na 
místě převzali dopravní nehodu k zadoku-
mentování;
n�18. 6. v nočních hodinách oznámeno na-
padení mezi synem a matkou v domě byto-
vého domu v ulici Masarykova – hlídka na 
místo, kde se hádala matka se svým synem, 
který byl v podnapilém stavu a demoloval 
zařízení jejich bytu, poté chtěl napadnout 
i  svoji matku, tato v obavě o  svoje zdraví 
použila na svoji obranu pepřový sprej, na 
místo přivolána rychlá zdravotnická po-
moc, která po ošetření syna jej převezla do 
nemocničního zařízení FN Motol k  od-
bornému ošetření, na místo též hlídka 
PČR Libčice, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z  přestupku proti občanskému 
soužití;
n�19. 6. oznámeno, že v bytě domu v ulici 
Smetanova je senior, který nereaguje na 
volání ani na zvonění, byt je zamčený 
a  dveře nejdou zvenčí odemknout – na 
místo přivolán hasičský záchranný sbor, 
který provedl otevření vstupních dveří, na-
lezen ležící senior, jenž byl při vědomí, ale 
nemohl se hýbat, na místo se dostavila 
rychlá zdravotnická pomoc s lékařem, kte-
ří provedli ošetření seniora na místě, a poté 
byl tento převezen do nemocničního zaří-
zení FN Motol s podezřením na prodělání 
infarktu, na místo též hlídka PČR Libčice, 
byt předán snaše seniora, která byla záro-
veň oznamovatelkou;
n�19. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z restaurace Sokolovna v Úněticích – odpo-
vědná osoba upozorněna na rušení nočního 
klidu, podezření z přestupku (rušení noční-
ho klidu) vyřešeno na místě domluvou;
n�21. 6. oznámen nález mobilního telefonu 
ve vozidle taxi přepravní společnosti Bolt 
při cestě z  Prahy Štvanice do Roztok na 
Tyršovo náměstí – zjištěn majitel, majiteli 
ještě téhož jeho mobilní telefon předán, 
majitel by touto cestou poděkovat poctivé-
mu nálezci;
n�21. 6. nález 2 ks svazků klíčů v ulici Zao-
rálkova před budovou ZŠ Žalov, které do-
nesl oznamovatel na MP Roztoky – ulože-
ny jako nález, následujícího dne zjištěn 
majitel a klíče mu byly předány, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci;
n�22. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z domu v ulici Mjr. Kašlíka – na místě zjiš-

těna hlasitá zábavy, odpovědná osoba upo-
zorněna na rušení nočního klidu, zjednána 
náprava, podezření z  přestupku (rušení 
nočního klidu) vyřešeno na místě domlu-
vou;
n�23. 6. v ranních hodinách oznámen nález 
motocyklu v poli v k. o. Úholičky – vyrozu-
měna PČR Libčice a OP Velké Přílepy, kte-
rá se na místo dostavila a nalezený moto-
cykl, který dle VIN čísla neprochází 
pátráním po odcizených motocyklech, za-
jistila jako nález;
n�23. 6. oznámen nález odhozeného trezo-
ru vedle silnice II/242 v místě u bývalého 
přejezdu ve směru na Prahu – hlídka na 
místo, na místě vedle srázu byl pohozen 
uzamčený plechový trezor, zajištění místa, 
vzhledem k podezření, že pochází z trestné 
činnosti, na místo přivolána hlídka PČR 
a  kriminalistický technik, který provedl 
ohledání nalezeného trezoru a  nalezený 
trezor byl PČR zajištěn;
n�23. 6. oznámen nález peněženky na kři-
žovatce ulic Jana Palacha a  Jungmannova 
– zjištěna majitelka, které byla nalezená pe-
něženka předána, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n�24. 6. oznámeno pokousání volně pobí-
hajícím psem v ulici U Školky – zjištěno, že 
volně pobíhající pes kousl oznamovatelku 
do předloktí levé ruky – prohlídkou psa 
zjištěn čip, zjištěna majitelka, majitelce pes 
předán v pořádku, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě;
n�24. 6. oznámen volně pobíhající pes na 
Husově náměstí, zjištěn majitel, majiteli 
pes vydán v  pořádku, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení na místě;
n�27. 6. na žádost PČR OOP Libčice, pro-
vedeno šetření k osobě v pátrání, která se 
nevrátila z  vycházky do diagnostického 
ústavu – provedeno šetření na adrese jejích 
rodičů a zjištěn zde výskyt této osoby, oso-
ba převezena na PČR Libčice k jejich dal-
ším úkonům;
n�29. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky 
byla nalezena platební karty Mastercard 
Equa bank – karta byla odeslána příslušné-
mu bankovnímu ústavu;
n�29. 6. v nočních hodinách oznámeno, že 
v ulici Obránců míru na parkovišti je pohyb 
neznámých osob kolem dlouhodobě odsta-
veného vozidla Škoda Felicie – na vozidle 
Škoda Felicia zjištěn pokus o odřezání kata-
lyzátoru, provedeným šetřením zjištěno vo-
zidlo, kterým podezřelé osoby z místa odje-
ly směrem na Velké Přílepy, na místo hlídka 
PČR Libčice, pátrání po vozidle s podezře-
lou osádkou s negativním výsledkem, udá-
lost si na místě převzala PČR Libčice;
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n�30. 6. oznámen nález Lítačky v ulici Ma-
sarykova – zjištěn majitel, kterému byla 
nalezená „Lítačka“ předána, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci;
n�30. 6. nález koloběžky F line na Tyršově 
náměstí, kterou dovezla oznamovatelka na 
MP Roztoky – koloběžka uložena na MP 
Roztoky jako nález, zveřejněno na webo-
vých stránkách MP Roztoky, města Rozto-
ky a Facebooku – skupina Roztoky (ozna-
movatelkou);
n�30. 6. oznámeno, že v ulici Obránců míru 
na parkovišti je pohyb neznámých osob 
kolem dlouhodobě odstaveného vozidla 
Škoda Felicie – výjezd na místo, podezřelé 
osoby opustily místo před příjezdem hlíd-
ky MP Roztoky, katalyzátor se jim podařilo 
z vozidla odřezat, ale jedna z podezřelých 
osob tento odhodila do trávy poblíž místa, 
kde parkovalo vozidlo Škoda Felicia, pro-
vedeným šetřením zjištěno vozidlo, kte-
rým podezřelé osoby odjely, na místo PČR 
Libčice, jež si věc převzala k jejich realizaci 
zadokumentování, provedeno místní pát-
rání po vozidle s podezřelou osádkou;
n�1. 7. cestou PČR oznámeno v  brzkých 
ranních hodinách narušení občanského 
soužití mezi přítelem a  přítelkyní v  bytě 
bytového domu v ulici Přemyslovská – na 
místě již klid, došlo pouze k hádce mezi tě-
mito osobami, žena svého přítele vyhodila 
z  bytu a  nechtěla mu vydat jeho věci, za 
přítomnosti hlídky MP mu jeho věci vyda-
la a on jí vrátil klíče od jejího bytu a odešel, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití;
n�2. 7. v rámci hlídkové činnosti zjištěn ne-
pořádek u kontejnerů na tříděný odpad na 
stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická – na zá-
kladě tohoto zjištění byl zhlédnut kamero-
vý záznam z  kamery monitorující prostor 
kontejnerového stanoviště a  bylo zjištěno 
vozidlo, jehož osádka odpad složila mimo 
kontejnerové nádoby, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z přestupku proti veřej-
nému pořádku, vzhledem k tomu, že prove-
deným šetřením bylo zjištěno, že podezřelé 
osoby jsou dle r. z. vozidla pravděpodobně 
členy diplomatického sboru Velvyslanectví 
království Saudské Arábie v ČR, nelze pře-
stupek projednat, a  tak bylo podezření 
z výše uvedeného přestupku zasláno na Mi-
nisterstvo zahraničních věcí ČR;
n�3. 7. v pozdních nočních hodinách ozná-
meno majitelkou domu v ulici Žirovnické-
ho, že vyplašili zloděje při krádeži mědě-
ných okapových svodů z jejich rodinného 
domu, kterému se podařilo jednu část to-
hoto měděného svodu odcizit a  s  tímto 
utéci směrem k Solníkům – hlídka na mís-
to, provedeno místní pátrání po podezřelé 

osobě dle získaného popisu od oznamova-
telky, pátrání s negativním výsledkem, věc 
předána PČR Libčice k zadokumentování 
krádeže;
n�5. 7. v  rámci hlídkové činnosti bylo 
v prostoru ulice Třešňovka nalezeno odlo-
žené horské jízdní kolo zn. Rock Machine, 
červeno-černé barvy – v  následujících 
dnech na základě facebookového zveřejně-
ní nálezu zjištěna majitelka, provedeným 
šetřením zjištěno, že jízdní kolo jí bylo od-
cizeno z pozemku domu v ulici Třešňovka, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z  přestupku proti majetku, nalezené kolo 
bylo majitelce vráceno, zároveň v  tomto 
místě nalezeny 2 ks měděných kolen z oka-
pových svodů, vzhledem k  tomu, že bylo 
důvodné podezření, že nalezené věci po-
cházejí z  trestné činnosti, byly předány 
PČR Libčice k jejich dalšímu šetření;
n�6. 7. oznámeno volné pobíhání psa na 
Tyršově náměstí – pes odchycen, zjištěn 
čip, provedenou kontrolou v  evidencích 
zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, pes 
předán majitelce v pořádku, přestupek vy-
řešen uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení na místě;
n�8. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru jednoho z bytů v bytovém domě 
v  ulici Obránců míru – hlídka na místo, 
zjištěno, že v jednom z bytů se hádá muž se 
svojí přítelkyní, upozorněni na rušení noč-
ního klidu, zjednána náprava, přestupek 
proti veřejnému pořádku vyřešen na místě 
domluvou;
n�9. 7. oznámen volně pobíhající pes v ulici 
Třešňovka – pes převezen na MP Roztoky, 
při prohlídce psa zjištěn čip, majitel psa vy-
rozuměn prostřednictvím národního re-
gistru majitelů zvířat, dostavil se na MP 
Roztoky a  pes mu byl předán v  pořádku, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě;
n�10. 7. cestou PČR oznámena ležící osoba 
na chodníku na rohu ulic 17. listopadu 
a Obránců míru – na místě zjištěna podna-
pilá spící osoba, tato vzbuzena, bez zraně-
ní, vykázána do místa bydliště, přestupek 
proti veřejnému pořádku vyřešen domlu-
vou;
n�10. 7. ve večerních hodinách oznámen 
volně pobíhající kůň mimo ohradu na Ho-
lém vrchu – vyrozuměna majitelka koně, 
která si koně zajistila a umístila jej zpět do 
výběhu;
n�10. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
hosty restaurace Eiffel na Tyršově náměstí 
– na místě zjištěno rušení nočního klidu 
hlasitým projevem hostů na zahrádce re-
staurace Eiffel, obsluha restaurace upozor-
něna na rušení nočního klidu, zjednána 
náprava, hosté se přesunuli do vnitřku re-

staurace, přestupek proti veřejnému po-
řádku vyřešen domluvou;
n�11. 7. oznámeno fyzické napadení ozna-
movatelky na chodbě bytového domu v Le-
derově ulici, ke kterému mělo dojít  
10. 7.�– kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti občanskému soužití;
n�12. 7. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na okraji komunikace ulice Havlíčkova od-
stavené dlouhodobě neprovozované vozi-
dlo tov. zn. Opel Vectra – provedenou lus-
trací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel 
vozidla, na vozidlo vylepena výzva ke zjed-
nání nápravy nebo odstranění vozidla 
z  pozemní komunikace, výzva zaslána 
i provozovateli vozidla, oznámeno Silničně 
správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�12. 7. oznámeni dva volně pobíhající psi 
v místě u Váhy v k. o. Únětice – psi odchy-
ceni a transportováni do záchytného kotce 
při OÚ Únětice, prohlídkou psů zjištěny 
čipy, zjištěn majitel psů, kterému byli psi 
v pořádku vydáni, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku;
n�14. 7.�oznámen nález peněženky s dokla-
dy, platební kartou a  finanční hotovostí 
v Lidické ulici v místě u Tesca z 11. 7. s tím, 
že oznamovatelka nalezené věci předala na 
MP Roztoky jako nález – vyrozuměn maji-
tel, který se dostavil na MP Roztoky, nale-
zené věci mu byly předány.

V  uvedeném období se ve spolupráci 
s PČR Libčice a Službou kriminální policie 
PČR Praha-venkov podařilo objasnit sérii 
vloupání do několika objektů na území 
města Roztoky, jednalo se o  opakované 
vloupání do prostor Lesní školky u  řeky 
Vltavy, dále opakované vloupání do pro-
stor novostavby v ulici Puchmajerova, ob-
jektu domu v ulici Havlíčkova, domu v uli-
ci Za Potokem a  dvou rekreačních chat  
v k. o. 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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téma měsíce

Nejsou to vůbec problémy nové. Už první 
ze současných budov na Školním náměstí 
byla postavena v  reakci na  neudržitelnou 
situaci v základním vzdělávání roztockých 
dětí. To bylo v  roce 1932, ale už v  roce 
1940 muselo být přistavěno menší severní 
křídlo. 

Vzpomínky�pamětníka
Já sám pamatuji až otevření druhé budovy 
v Zaorálkově ulici. To bylo v roce 1965, kdy 
jsem šel do  druhé třídy. Byl nejvyšší čas, 
protože v té době už se muselo učit na smě-
ny. První třídu jsem absolvoval v  přízemí 
roztocké školy v  půvabně starosvětské 
učebně s  lavicemi, které ještě měly otvory 
na  kalamáře. Mimochodem při přesunu 
do  nové budovy byly původní třídy zcela 
proházeny. Nemyslím, že to tenkrát něko-
ho poznamenalo, stejně jako to, že jsme 
v každém z dalších ročníků měli jinou paní 
učitelku. A pamatuji si je všechny dodnes.

Již v  roce 1975 muselo být na původně 
dvoupodlažní budovu žalovské školy při-
stavěno další patro.

V  roce 1981 byla do  provozu uvedena 
budova školní jídelny a  družiny v  Rozto-
kách. Předtím k tomuto účelu sloužila bu-
dova dnešní ZUŠ.

Potřeba�nové�budovy
V novém tisíciletí začalo být záhy jasné, že 
kapacita školy brzo přestane stačit. Konkrét-
ní kroky k výstavbě nové školy byly zahájeny 
v roce 2008. Prvotně zvolená koncepce bo-
hužel byla příliš ambiciózní, a  v  důsledku 
toho i  mimo finanční možnosti města  
(250 až 360 milionů Kč), navíc s  nutností 
přerušit na několik měsíců výuku. Tehdejší 
vedení města nemělo dostatek hlasů na pro-
sazení tohoto záměru, ale zároveň zabloko-

valo úspornější variantu. Přípravy projektu 
tak v roce 2009 ustrnuly na mrtvém bodu.

Znovu se začala problematika posouvat 
až po  volbách v  roce 2010. Ztracené dva 
roky znamenaly bezprostřední hrozbu ne-
dostatku učeben. Akutní problém tehdy 
pomohla vyřešit přístavba dvou učeben 
v dřevostavbě přistavěné v dvorním traktu 
roztocké školy.

V  roce 2013 započala výstavba jižního 
křídla roztocké budovy. Obsahovalo  
10 učeben, výtvarný ateliér, knihovnu, vel-
kou sborovnu a dvě tělocvičny, z nichž ta 
menší může sloužit jako víceúčelový sál. 
Náklady včetně DPH dosáhly cca 95 milio-
nů Kč, z  toho 50 milionů pokryla dotace 
z ministerstva financí. Nechci historii s ka-
pacitou školy spojovat s konkrétními oso-
bami, ale tady musím udělat výjimku, ne-
boť jsem zjistil, jak krátkou paměť mají 
někteří lidé. Těch 50 milionů bylo výsled-
kem osobní aktivity pana starosty.

Nové prostory začaly výuce sloužit v září 
2014. V  té době ale už bylo jasné, že tím 
problémy s chybějící kapacitou nejsou vy-
řešeny a  prakticky ihned je nutno zahájit 
přípravy na další výstavbu.

Navíc přibyl nový problém. Nejenže se 
nedostávalo místa pro žáky, v tísni se ocitli 
i pedagogové. V rámci inkluze totiž škola 
postupně nabrala dvě desítky asistentů pe-
dagoga. S místem pro ně pochopitelně ni-
kdy nebylo při výstavbě počítáno. A další 
zádrhel vyvstal se školní jídelnou, která už 
také všechny žáky nepobrala.

Nové�možnosti
V roce 2016 se začal rodit záměr výstavby 
nové školní budovy v bývalém areálu Ba-

Neustálý boj s kapacitou základní školy
V	těchto	dnech	probíhají	dokončovací	práce	na	výstavbě	
třetí	budovy	základní	školy	v	lokalitě	bývalé	žalovské	
cihelny.	nové	prostory	by	měly	na	nějakou	dobu	vyřešit	
problémy	s	narůstajícími	počty	školních	dětí.

ZŠ�Cihelna�
Výstavba	2/20 – 7/21

Vysoutěžená	cena:		
153 683 775,87 Kč bez DPH

Vybavení	školy	včetně	iT:		
5 000 000 Kč bez DPH

zhotovitel:		
CL EVANS, Česká Lípa

Počet	podlaží:		
3   – 1 podzemní, 2 nadzemní

Stavba	založená	na	pilotech:		
112 ks, 12–14 m hlubokých

Kubíky	betonu	spotřebované		
při	výstavbě:		
2239 m3 = 240 mixů betonu 

Spotřebovaná	betonářská	
ocel:	
248 000 kg
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rumu, kde kdysi byla cihelna, po níž nová 
stavba zdědila název. Bylo ale zřejmé, že 
škola narazí na  strop svých kapacitních 
možností dříve, než bude nová škola k dis-
pozici. 

A tak nastal čas hledání překlenovacích 
kroků. Výstavbu dalšího objektu na  škol-
ním pozemku u trafostanice zastupitelstvo 
neschválilo. Uvažovalo se o dočasném vyu-
žití kontejnerové školy, kterou bychom od-
koupili od městské části Velká Chuchle. 

Nakonec však zvítězily lepší varianty. 
V Roztokách se využila možnost přidat dvě 
učebny a kabinet do patra nad rozšířenou 
školní jídelnu. Naprosto ojedinělým dílem 
pak byla rekonstrukce starší části školní 
budovy v Žalově, kde vznikla vlastně úplně 
nová budova s třemi učebnami včetně vý-
tvarného ateliéru, s jídelnou a modernizo-
vanou kuchyní, a  to za  tři čtvrtě roku 
od žádosti o stavební povolení až po kolau-
daci.

Obě tyto přístavby začaly sloužit na začát-
ku září 2019, v průběhu roku pak ještě byla 
dokončena jedna učebna v další dřevostav-
bě v zadním traktu školní budovy v Rozto-
kách. Díky těmto invenčním počinům zís-
kala škola kapacitu, která postačuje až 
dodnes a stačila by dokonce i na další škol-
ní rok. Nenaplnily se tak černé scénáře 
s chutí šířené některými škarohlídy.

Nová školní budova Cihelna obsahuje  
8 kmenových učeben, učebnu přírodních 
věd, dvě jazykové učebny a  učebnu ICT 
s  26 pracovními stanicemi. Vysoutěžená 
cena je cca 154 milionů Kč bez DPH, 
z  toho dotací je kryto asi 56 milionů. 
Na výstavbu školy a na nákup pozemků si 
město vzalo úvěr 140 miliónů korun, který 
bude splácet 10 let.

Co�dál?
Je nutno si uvědomit, že problému ještě 
není konec. Nyní máme podle hrubých vý-
počtů zajištěnu kapacitu minimálně 
do školního roku 2025/2026. Ale těch pět 
let je třeba využít k  nalezení a  k  realizaci 
dalšího navýšení kapacit. Velký otazník 
visí přitom nad financováním stavby 
vzhledem k současnému zadlužení města. 
Zároveň je třeba nalézt řešení, které bude 
organizačně zvládnutelné z  hlediska pro-
vozu školy. Nepochybně bude nutno školu 
rozdělit na dva subjekty. I podle toho je tře-
ba vybrat lokalitu. Možností moc není.

Zkušenosti ukazují, že město je schopno 
řadu problémů řešit věcně a  s  důvtipem. 
Ne všechno jde vždy hladce, ne vždy se po-
daří nalézt napoprvé nejlepší řešení. Ale 
pokud půjde všem zainteresovaným o  tu-
též věc, nic není nemožné.

�

� l

Jaroslav�Drda

ZŠ�Cihelna�
Vytápění	2 ks tepelných čer-
padel,	v	létě	použitých		
k	ochlazování	vzduchu,	plně	
ventilované	učebny	s	rekupe-
rací	a	adiabatickým	zvlhčo-
váním	vzduchu.	

2x rezervní plynový kotel	

Počet	kmenových	učeben:	8

Počet	jazykových	učeben:	2

Počet	učeben	icT:	1

26 pracovních stanic

Počet	speciálních	učeben:		
1 –	učebna	přírodních	věd

Počet	oddělení	družin: 3

Kapacita	žáků:	240

Kapacita	gastra:	600 jídel	–	
použito	nejmodernější	gastro	
vybavení	dostupné	v	Čr

Kapacita	jídelny:	120 žáků

6x kuchyňka pro personál

6x kabinet

Víceúčelová	aula	–	knihovna 
100 m2

Byt správce – školníka

1GB internetové připojení

Kamerový systém vně  
i uvnitř školy

MĚSTO ROZTOKY

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZDENKY BRAUNEROVÉ

a

zvou srdečně všechny občany na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nové školní budově v Žalově

od 15 do 19 hodin

V 15 hodin slavnostní otevření 

Středa 1. září 2021 

a pojmenování nové ulice

Středa 1. září 2021
od 15 do 19 hodin

V 15 hodin slavnostní otevření
a pojmenování nové ulice

v nové školní budově v Žalově

fo
to

:�S
ta

ni
sla

v�B
ol

oň
sk

ý

fo
to

:�S
ta

ni
sla

v�B
ol

oň
sk

ý



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova12
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Ráda bych prostřednictvím Odrazu podě-
kovala firmě POHL cz, a .s., respektive panu 
Petrovi Pohlovi, který nabídl SDH Roztoky 
pomoc při stavbě hasičské zbrojnice 
a v rámci sponzorského daru nám zapůjčil 
techniku i s šikovným zaměstnancem. Vel-
mi nám svou pomocí urychlil další navazu-
jící práce. Také děkuji firmě KAZIMOUR 
za dar v podobě stavebního materiálu. Další 
poděkování patří městu Roztoky za finanč-
ní podporu, která nám zčásti pokryla finan-
cování podlahy v přízemí (hasičské zbrojni-
ce). Než odskočím od  stavby hasičské 
zbrojnice, nemohu nepoděkovat všem čle-
nům SDH, kteří se svou prací podílejí 
na výstavbě. Ráda bych podotkla, že pracují 
na  úkor svých rodin, koníčků a  možného 
odpočinku. Jejich hlavní motivací je mít zá-
zemí pro členy a techniku SDH, JSDH a Zá-
chrannou službu a samozřejmě být připra-
veni pomoci občanům Roztok a okolí.

Ke všem poděkováním a vyjádření naší 
radosti, že se nám stavba posunula o kou-
sek dál, se musíme i omluvit. A  to za ne-
úmyslné rušení nočního klidu v okolí stav-
by, které vzniklo při pracích na  nové 
podlaze. Původně měla být práce ukonče-
na do 22.00, ale vzhledem ke komplikacím 

se čas protáhl do ranních hodin. Tímto se 
za SDH omlouvám občanům, kterým jsme 
narušili spánek.

Závěrečné poděkování patří všem obča-
nům, kteří nám přinesli humanitární po-
moc pro osoby z postižených oblastí jižní 
Moravy, kterou jsme odvezli 26. 6. 2021 
do Hodonína. 

Díky logistické podpoře JSDH Roztoky 
byla 1. 7. 2021 doručena zásilka stavebnic 
společnosti LEGO do Břeclavského centra 
humanitární pomoci. V rámci humanitár-
ní akce HZS Středočeského kraje na  po-
moc oblasti zasažené tornádem byly sta-
vebnice darovány dětem ze zasažených 
rodin.

 
25. 6. 2021 jsme byly požádáni HZS 

Středočeského kraje o  možnou pomoc 
v oblasti zasažené tornádem v případě po-
třeby. Bylo připraveno družstvo v  počtu  
8 lidí a  2 ks techniky. Děkuji radě města 
Roztoky za  rychlé schválení, aby JSDH 
mohla v případě potřeby uskutečnit výjezd 
mimo hasební obvod. (Jednotka nebyla 
povolána.) 

Se srdečným pozdravem a přáním krásné-
ho léta� l

za	SDH	
Simona�Mádlová�

a	za	JSDH	
René�Šmíd

V úterý 15. června 2021 se na louce u měst-
ského úřadu sešly předškolní děti ze všech 
našich mateřských škol a dvě třídy ze ZŠZB 
(3. a 4.) jako zástupci všech dětí, které se 
vydaly po stopách knížky My z Roztok a ze 
Žalova. Všichni se přišli seznámit s autor-
kou knížky, paní Marií Kšajtovou (nositel-

kou ceny Albatrosu za  významný přínos 
v oblasti literatury pro děti a mládež), po-
děkovat jí za nádhernou knížku, podělit se 
s ní o dojmy a zážitky, které s knížkou zaži-
ly, a  zároveň jsme jí všichni přišli před 
prázdninami popřát k  narozeninám, jež 
paní Kšajtová oslavila dne 18. července.

Paní Marie Kšajtová je naše – roztocká, 
i  když se tu nenarodila, žije tu s  námi 
a  mezi námi a  Roztoky i  Žalov má moc 
ráda.  Odpovídala dětem na různé zvídavé 
otázky o tom, jak naše knížka vznikala, jak 
se taková knížka píše, kdy začala psát, jestli 
je psaní knížek těžké. Dozvěděli jsme se 

Poděkování

Vše nejlepší k narozeninám, paní Kšajtová
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i to, že má ráda modrou barvu a že se brzy 
po nastěhování do Roztok tady cítila více 
než jako doma, protože se nikde jinde ne-
setkala s tím, že se lidé mezi sebou zdraví, 
i když se vlastně osobně neznají. Zdraví se 
pro krásný den a umějí se u toho usmívat. 
To ji přesvědčilo, že tady je její domov. 
Také ovšem dětem sdělila, že jsou i  věci, 
které se jí nelíbí – třeba to, když jsou lidé 
nepořádní a  tím se nechovají  k  našemu 
krásnému městu moc hezky.

Děti postupně předaly paní Kšajtové dá-
rečky – své Cestovatelské deníčky, kam 
za  pomoci paní učitelek psaly, co vše 
s knížkou My z Roztok a ze Žalova zažily. 

Věnovaly jí krásné obrázky Roztok a Žalo-
va, psané i malované dopisy. Vše si ani paní 
Marie nemohla na místě přečíst a prohléd-
nout. Vše si odnesla domů a ještě večer mi 
psala, že si obrázky neustále prohlíží a čte 
deníčky a  dopisy, ať všem vyřídím veliké 
díky, že tak nádhernou a  naprosto pro ni 
nečekanou oslavu svých narozenin ještě 
nezažila (Paní Kšajtová si šla povídat s dět-
mi o knížce. O tom, že jí popřejeme i k na-
rozeninám, neměla tušení.).

Od září se budete moci také vy všichni 
ostatní podívat na obrázky, deníčky a dopi-
sy pro paní Kšajtovou, dozvědět se více 
o  roztockých a  žalovských místech, která 

děti podle knížky My z Roztok a ze Žalova 
upoutala a proč.

Výstava Cestovatelských deníčků se 
bude konat v  městské knihovně a  bude 
provázena i  besedami s  paní Kšajtovu – 
nejenom o  naší knížce, ale i  o  tom, jak 
vznikaly třeba slavné Večerníčky (např. 
Byla jedna koťata, Včelí medvídci atd.), 
které dlouhá léta paní Kšajtová jako dra-
maturgyně připravovala pro mnoho gene-
rací dětí v České televizi.

� l

Vladimíra�Drdová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

putování za poznáním:

CESTOVATELSKÉ DENÍKY
výstava Cestovatelských deníčků, obrázků a dopisů dětí z MŠ a ZŠ, 

věnovaných paní Marii Kšajtové - 
inspirovaná knížkou My z Roztok a ze Žalova, 

doplněné fotografiemi Roztok a Žalova

Městská knihovna Roztoky                                 září - prosinec 2021
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V knížce jsem četla o Řivnáči, třeba to, že 
se tam našly staré hrníčky. Tam jsem se 
musela podívat! Jednou se s tátou vypravu-
ji na výlet a táta mě nechá hádat, kam jde-
me. Ano, šli jsme na  vysněný Řivnáč! Šli 
jsme přes roztocko-žalovský most, přes 
Žalov a  najednou jsme začali stoupat 
do  kopce. Šli jsme kolem voňavých roz-

kvetlých třešní. A hurá! Jsme nahoře. Do-
teď si pamatuji tu nepopsatelnou vůni kvě-
tů a na vrcholu nezapomenu na  ten svěží 
vánek. Našla jsem tam kámen podobný 
pěstnímu klínu, začala jsem si tedy hrát 
na lovce mamutů. Šli jsme taky na Stříbr-
ník. Doma jsme si dali zaslouženou svačin-
ku. Dělala jsem i Věstonickou venuši, aby-

chom ji mohli zakopat na Řivnáči a poplést 
tak všem hlavu.

Milí Roztočáci, díky této knížce se nikdy 
nebudu nudit!!!

� l

Gigisuška,�10�let

Tuto slovní hříčku přetavili ve skutečnost 
během nedělního odpoledne 11. července 
provozovatelé kavárny ve Vratislavce spo-
lu s kovářem – „volontérem“ Pavlem Rou-
balem. Byl to zajímavý nápad předvést 
publiku tradiční kovářské řemeslo a  co 
více – umožnit příchozím bez rozdílu 
věku a  pohlaví si do  rozžhaveného kusu 
železa pořádně praštit. Vyzkoušel to i  je-
den z  několika přítomných zastupitelů 
a zdá se, že by podobný „upouštěč páry“ 
někdy prospěl i na jednání samosprávné-
ho orgánu. Konečně i sám kovář je kvalifi-
kací psycholog.

V  minulém čísle zaplakala Marcela Šá-
šinková nad necitlivou přestavbou Hartlo-
vy vily v Riegrově ulici, já v této souvislosti 
musím naopak kvitovat s  povděkem, že 
noví vlastníci Vratislavky postupují při ob-

nově tohoto starého domu s  velkým res-
pektem. Historický objekt na prahu Kroup-
ky dostává nejen nový vnější kabát, ale 

i vnitřní úpravy respektují tradiční dispo-
zici. Není to ten případ, kdy ze starého 
domu zůstane jen vnější slupka obvodo-
vých zdí a vnitřek je vykuchán a nahrazen 
itongem či sádrokartony, jak to můžeme 
vidět i v památkové zóně hlavního města. 
Pomalu se probouzí i  přiléhající zahrada, 
která umožňuje příjemné posezení. Vnitř-
ní prostory Vratislavky, kde momentálně 
probíhá pěkná výstavka kreseb účastníků 
výtvarných kurzů Roztoče, se přímo nabí-
zejí pro kulturní využití. Ideálně pro ko-
morní kulturní pořady všeho druhu, např. 
podobné těm, které v  Academicu či 
knihovně připravoval Václav Pavlík. Ale 
fantazii a kreativním nápadům se meze ne-
kladou. 

 l

Stanislav�Boloňský

Původ tohoto domu je nejasný, ale podle 
stavební dispozice lze usuzovat na 1. polo-
vinu 19. století.

Kronikář Bohumil Hosman se domníval 
(viz Kronika městyse Roztok u Prahy, zal.  
r. 1935), že byl postaven někdy v  šedesá-
tých letech 19. století.

Souvislost některých faktů však svědčí 
spíše o datu dřívějším.

V roce 1834 koupili zde postavenou cha-
lupu č. 38 Josef a Anna Bukovských, a  to 
za 80 zlatých. Již v roce 1839 však nemovi-
tost kupuje Václav Muttich za 600 zlatých! 
Nezdá se logické, že by původní chaloupka 
získala za několik let tolik na ceně. Spíše to 
vypadá, že byla zbořena a  nahrazena no-
vou vilou. Tím spíše, že v  roce 1861 již 
dům vlastní slečna Emma z Braudensteinu, 

která by se těžko stěhovala do  vesnické 
chalupy.

Po smrti majitelky Kateřiny Krupičkové 
prodali počátkem 20. let 20. století její dě-
dicové dům známému roztockému stavite-
li Františku Illichovi, který se v meziváleč-
ném období významně podílel na výstavbě 
v Roztokách. Ten také vzhled domu pod-
statně změnil, když v  roce 1925 přistavěl 
výrazný balkon do průčelí jižní fasády. Po-
čátkem 30. let také garáž a zahradní altán 
a  do  ulice Kroupka zadaptoval obytné 
místnosti v přízemí na dva obchody. Ve tři-
cátých letech zde provozovala svou živnost 
modistka Ela Válková, vyrábějící na zakáz-
ku dámské klobouky. Svůj krámek zde měl 
i  švec, pan Němec, otec akad. malíře Ru-
dolfa Němce.

V polovině roku 1934 však prodává ne-
movitost novým majitelům, a  to za  velmi 
dobrou cenu. Ti však nevlastnili dům 
dlouho, protože v  roce 1937 je už řešena 
jeho odhadní cena za účelem prodeje.

Nabyvatelka Marie Hrubantová pak 
vlastnila dům až do roku 1963, kdy byl pře-
veden na čs. stát.  

My – nejenom z Roztok

Kovárna v kavárně

Dům čp. 38 – Vratislavka

Vždycky	jsem	jezdila	k	tátovi	do	roztok	ráda.	Jednou	
na	Vánoce	jsem	dostala	knížku	My	z	roztok	a	ze	Žalova		
a	ta	mě	navnadila	na	spoustu	krásných	výletů.	O	jednom	
z	nich	vám	chci	vyprávět.

fo
to

:�S
ta

ni
sla

v�B
ol

oň
sk

ý

fo
to

:�S
ta

ni
sla

v�B
ol

oň
sk

ý



15ČERVENEC–SRPEN 2021

ŽIVOT VE MĚSTĚ

V  Žalově a  v  Roztokách zanechal nepře-
hlédnutelné stopy. Jedním z jeho počinů je 
„obnovená“ tradice hromadných výstupů 
na  Řivnáč, která se datuje od  roku 2007. 
On sám k tomu v Odrazu psal:

Inspirací nám byl náhodný nález části 
pamětí žalovského písmáka J. F. Chalu-
peckého ze sedmdesátých let 19. století. 
Píše, že „… v  roce 1889 se místní rodáci 
poprvé vydali na vrch Řivnáč, aby modlit-
bou obnovili pohanský zvyk, jenž je po-
psán i  v  Kosmově kronice! Každoročně 

vycházeli poutníci na  Řivnáč, aby se po-
modlili za  trochu deště, který by zkropil 
jejich vyprahlá pole i  zahrady. Reálnost 
tohoto staletého jevu můžeme sledovat 
dodnes. Jakmile se k Řivnáči blíží od se-
verozápadu či západu slibné temné mra-
ky, nad vrcholem se nějak rozplynou – 
a nic!“

To je pochopitelně mystifikace. A  nebyl 
by to Láďa Kantor, aby výstup za  účelem 
přivolávání deště nespojil s výročím 21. srp-
na. A tak se místo přivolávání deště vzpo-

mínalo na rok 1968 a probírala se aktuální 
politická témata.

Tak tedy letos 21. srpna popatnácté. Mi-
mochodem, letos se půjde – s  ohledem 
na  pokročilý věk některých účastníků – 
novou, méně náročnou trasou nad bývalou 
cihelnou. Právě tam stojí (či spíše ještě se 
staví) nová ulice, která se bude jmenovat 
Kantorova. Jak jsem již psal jinde, tento ná-
zev schválilo v červnu roztocké zastupitel-
stvo. Jak jinak, nejtěsnější většinou hlasů. 
Tak jako byl Ladislav Kantor rozporuplnou 
osobností za svého života, umí jeho jméno 
podněcovat polemiky i po letech. Myslím, 
že by měl radost.

� l

Jaroslav�Drda

Po druhé světové válce sloužil dům převáž-
ně nájemnímu bydlení a postupně chátral. 
Okresní národní výbor naléhal na majitel-
ku, aby provedla nezbytné opravy, tj. opra-
vu komínů a  vykloněného štítu hrozícího 
zřícením, opravu fasády a  oplocení. Byl 
také konstatován havarijní stav krovů. To 

znamenalo velkou investici, přičemž výnos 
z nájemného byl minimální. V nouzi pak 
majitelka nabídla dům státu. S  ohledem 
na tyto okolnosti byl dům v roce 1992 v re-
stituci vrácen potomkům poslední majitel-
ky. Ti ho obratem znovu prodali, aniž došlo 
k  podstatným opravám. Podle posudku 

znalce z roku 2002 byla jedna bytová jed-
notka neobyvatelná, chyběly podlahy 
i stropní podhledy, vnitřní i vnější omítky 
byly opadané.  Dům pak byl dlouho na pro-
dej a nyní mu konečně svítá naděje, když 
postupnými kroky vstává z popela.  l

Stanislav�Boloňský

Vzhůru na Řivnáč!
Právě	v	těchto	dnech,	přesně	26.	července,	uplyne	šest	let	ode	dne,	kdy	nás	
opustil	Ladislav	Kantor,	zpěvák,	textař,	hudební	dramaturg	a	organizátor,	
publicista,	hudební	režisér	a	scenárista,	pedagog,	politik,	dlouholetý	místní	
zastupitel	a	žalovský	patriot.
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Již od srpna 2020 (krom vynucené pauzy) 
můžete díky městu Roztoky a Svazu posti-
žených civilizačními chorobami chodit 
na tréninky pétanque s profesionály, orga-
nizované ve spolupráci s občanským sdru-
žením Pétanque pro Vás.

Tréninky probíhají na hřišti 
na nám. 5. května u DPS
každé úterý od 13.30 do 15.00 hod.

 
Tréninky vede mezinárodní trenér 

a propagátor pétanque Petr Fuksa, který se 
například podílel na  přípravě národních 
týmů Indonésie, Ukrajiny, Hongkongu, 
Slovinska a  Kazachstánu a  má dlouholeté 
zkušenosti se seniorskými tréninky pé-
tanque.

Co si můžeme představit pod takovýmto 
tréninkem?
n�rozcvičení na začátku každého tréninku 
a protažení po jeho skončení

n�část věnovaná technice (trénink jednotli-
vých hodů)
n�část věnovaná taktice
n�zápas, zábavné hry pétanque
To vše probíhá v pohodové, přátelské, ale 
sportovní atmosféře. V  Roztokách se již 
utvořila skvělá parta hráčů, kteří mezi se-
bou rádi přivítají i další zájemce o hru.
 
Co si vzít s sebou na trénink?
n�pohodlné oblečení, odpovídající počasí
n�dobrou náladu
n�kamarády, které bude také pétanque bavit
n�vše ostatní včetně vybavení máme pro 
vás připravené

Co je cílem projektu?
n�ukázat vám taje pétanque, skvělého spor-
tu pro všechny generace
n�umožnit vám radost ze hry (zlepšování 
se v technice i taktice)
n�seznámit vás s  novými kamarády a  za-
hrát si s nimi

Kdo se na projektu podílí?
n�město Roztoky
n�SPCCH Roztoky
n�Občanské sdružení Pétanque pro vás
n�mezinárodní trenér a  propagátor pé-
tanque Petr Fuksa

Přidejte se i vy! Bezplatné tréninky trvají 
cca 60–90 minut.

 
Chcete vědět více? Kontaktujte: Petr 

Fuksa, fuksa@petanque-pro-vas.com,
tel. +420 602 261  925 nebo navštivte  
www.petanque-pro-vas.com

  l

Pétanque je zpátky!
Pétanque	pro	seniory	v	roztokách	po	koronavirové	nucené	
pauze	zase	„jede“!

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
předsedkyně	SPccH	
roztoky

 

Spánek a jak na něj?  
Trápí Vás usínání? Noční buzení? Přijďte si s námi popovídat!  

23.9. 2021 od 17:00 hodin  

 Klub seniorů; Havlíčkova 713 Roztoky  

MĚSTO ROZTOKY

zvou občany všech věkových skupin na

DEN SENIORŮ 
Neděle 5. září 2021 od 14 hodin

 Program:

14:00  Písničky pro pamětníky - 
                                               Vlaďka a Jaroslav Drdovi 

15:30  Jiří Werich Petrášek - Ven ze stínu 

Nám. 5. května, Roztoky (mezi MÚ a DPS)

 
 měření tlaku, cukru, saturace kyslíku,  

Občerstvení: pizza, káva, pivo, limo, víno, zákusky
          Roztočtí senioři konzumace zdarma 

   a sociální a zdravotní komise rady města

hra petanque s trenérem Petrem Fuksou

           
Roztocké děti - lidové písně

 taneční skupina ZUŠ

 testy paměti se spol. 

beseda se synem Jana Wericha   
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PláN�ZáJEZDů�SPCCH�NA�ROK�2021

Zájezdy se prodávají v Klubu důchodců v uvedeném termínu od 14.00 do 15.00 hod.,
Přihlásit se můžete u pí.Pařízkové, tel. č. 732217507 nebo mail:parizkovajar@email.cz

Cvičíme svá těla i mozek, setkáváme se při 
paličkování, pletení a  rukodělných díl-
nách. V  Klubu seniorů funguje každou 
středu dopoledne poradenská sociální 
služba Dementia (více na stránkách tohoto 
Odrazu) a  dovoluji si též upozornit 
na přednášku o Spánku (viz plakát), která 
bude také pro mnohé z nás velice zajímavá 
a prospěšná.

Klub seniorů je pro Vás všechny otevřen 
každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin. 

Zde můžete  posedět při kávě a popovídat 
si se svými přáteli – nabízíme příjemné 
prostředí s  výstavou paličkované krajky 
našeho Klubu paličkování, který vede paní 
Pavla Sládečková. V tuto dobu zde můžete 
platit členské známky či se do  našeho  
SPCCH můžete přihlásit. Svaz postižených 
civilizačními chorobami není organizace 
důchodců, jak si mnozí mylně myslí. Je to 
organizace aktivních lidí, které život stále 
baví a chtějí si ho užívat plnými doušky. Je 

věkově neomezená, sdružuje seniory, lidi 
s  civilizačními chorobami i  handicapova-
né. Snažíme se žít stále s  chutí a  radostí, 
sdílet společně chvíle radostné a  v  těch 
chvílích, kdy nám není nejlépe, si pomá-
hat.

Přijďte mezi nás, a pokud máte chuť, za-
pojte se aktivně do naší činnosti. Těšíme se 
na další přátele.

� l

Vladimíra�Drdová
předsedkyně	SPccH,	zO	roztoky

Pečujete o  blízkého člověka s  poruchami 
paměti? Působíme v  Roztokách i  v  celé 
Praze-západ a  nabízíme všestrannou od-
bornou pomoc a doprovázení všem, kteří 
v domácích podmínkách pečují o své blíz-
ké s  Alzheimerovou nemocí nebo někte-
rým druhem demence. Poskytujeme soci-
álně právní poradenství, psychosociální 
podporu i vzdělávání v oblasti každodenní 
péče a komunikace s lidmi, trpícími tímto 
závažným onemocněním.

Zároveň pro vás zřizujeme specializova-
nou poradnu, která nese název Poradna 
Včera. Najdete nás v ulici Havlíčkova 713 
v prostorách Klubu seniorů a SPCCH.
Podporu pečujícím poskytujeme i v terénu 
– tj. u  vás doma, nebo v  příjemném pro-
středí kavárny či venkovní zahrádky – 

a  také on-line formou, která šetří čas. 
K dispozici vám budou odborníci z oblasti 
sociální práce a  péče, práva, neurologie, 
psychiatrie, výživy a duchovní péče. 

 
Veškeré služby poskytujeme zdarma. 
Pokud vás trápí problémy spojené s do-

mácí péčí a pomoc či radu potřebujete bez-
odkladně, můžete se obrátit na  poradnu 

telefonicky, na čísle 774 121 827, či využít 
e-mailu poradna.roztoky@dementia.cz 
nebo chatového poradenství na https://de-
mentia.cz/chat.

 
Roztocká Poradna Včera navazuje 

na  úspěšnou práci v  jiných středočeských 
městech (Beroun, Mělník, Příbram aj.), kte-
rou zaštiťuje organizace Dementia I. O. V. 
(Institut osvěty a vzdělávání). 

 
Dále vás zveme na pravidelné neformál-

ní setkávání rodinných pečujících. Společ-
ně zde probereme vše, co s  domácí péčí 
souvisí, vyměníme si své zkušenosti, ra-
dosti i  starosti. Svépomocné skupinky se 
budou konat každé 3. pondělí v  měsíci 
od 17.00 v prostorách SPCCH (Havlíčkova 
713). Začínáme již 20. 9. 2021.  l

Dementia�I.�O.�V.

Zprávy ze SPCCH

Poradna Včera, Roztoky

Vážení	a	milí	přátelé,	jak	jste	se	již	mohli	dočíst	v	minulém	
čísle	Odrazu,	naše	aktivity	se	po	nucené	pauze	úspěšně	
rozjíždějí	a	budou	fungovat	i	přes	letní	prázdniny.	

na	pomoc	rodinným	pečujícím

DATUM	zÁJezDU cenA		
nAD	65LeT/DO	65LeT DATUM	PrODeJe

4.	8.	2021 zámek	choltice	+	Přelouč 350	Kč/370	Kč 26.	7.	2021

25.	8.	2021 zámek	rychnov	nad	Kněžnou	apart. 400	Kč/440	Kč 16.	8.	2021

29.	9.	2021 zámek	Hořovice	apartmány 300	Kč/330	Kč 20.	9.	2021

20.	10.	2021 zámek	Brandýs	nad	Labem 250	Kč/300	Kč 11.	10.	2021

Poradna působí v Klubu seniorů.



OD 14.00 HOD. 

KAROLÍNA KAMBERSKÁ 
OD 15.00 HOD. 

UKÚŽE
OD 16.00 HOD.

Nástroje
OD 17.00 HOD.

BAL LAB 
OD 19.45 HOD. 

Voices

OD 13.00 HOD. 
PRAVÝ HRADEC
OD 14.00 HOD. 
MUSIC FAMILY
OD 15.00 HOD. 
JD 11 & LIL FAULT
od 15.50 hod.
OLDER
od 16.45 hod.
MÁSLOVICKÉ DRNKAČKY
od 17.40 hod.
FREE CO. BAND
od 18.15 hod.
PRAVÝ HRADEC – ADLÉTA 
ČERNÁ – AERIAL SILKES 
od 18.45 hod.
KDOTOŘEK
od 20.40 hod.
FAST FOOD ORCHESTRA 

Levý bŘeh pravý bŘeh

DOPROVODNÝ PROGRAM:

>> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU KLECANSKÉHO 
 ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY 

~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ
>> NOHEJBALOVÝ TURNAJ 

LETIŠTĚ PRAHA
>> PRAVÝ HRADEC   

STŘEDISKO HAVRAN 
HASIČI ROZTOKY, KLECANY, PRAHA-SUCHDOL, ZDIBY 

AKORDEONISTKA LUCIE EVA DOUŠOVÁ

www.slavnostibrehu.cz

18. 9. 2021
u přívozu 

Roztoky - klecAny

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Jako každý rok se snažíme zaujmout ná-
vštěvníky nejen nádherným prostředím, 
ale i pestrým multižánrovým programem.

Na  hlavním podiu se představí United 
Flavour, kapela, která válcovala pódia už 
před mnoha lety a  dodnes neztratila ani 
špetku z  původní energie. Na  festival se 
vrací akordeonista a zpěvák Mario Bihári, 
tentokrát se svojí formací Bachtale Apsa, 
a  výteční Vintage Wine s  dávkou keltské, 
skotské a irské muziky okořeněné o rocko-
vé podání. Beatbox  předvede jeden z fina-
listů „Beatbox Battle World Champion-
ship“ Tiny Beat ve strhující show. Doslova 

koktejl hudebních žánrů diska, funky, 
electroswingu a balkánu zahrají Movebre-
akers.

Z  divadelní scény se můžete těšit 
na  osvědčené soubory Sex Culomets se 
svojí hrou Červený trpaslík inspirovanou 
kultovním sitcomem. Dvojice Fígl má při-
pravené Africké pohádky. Příběh O koblíž-
kovi zahraje Divadélko Kvítko.

Z  doprovodného programu stojí 
za zmínku velmi oblíbený Adrenalin park, 
woodboards, jóga smíchu, taekwoondo 
a žonglování.

Stálou součástí jsou i  workshopy desko-
vých her, šachů a  pletení košíků. Při slu-
nečném dni nebude chybět osvěžení dob-
rovolných hasičů.

Občerstvení pro návštěvníky budou ob-
starávat stánky s  pivem, limonádami, ví-
nem a výbornou baštou.

Zámeček X pořádají nadšenci ze zájmo-
vého spolku RR z. s., s podporou Středo-
českého kraje, Středočeského muzea,  
města Roztoky, pivovaru Perron, firem  
Pohl cz, a. s., Auto Houser, Forinex, Optik 
Skála, EuroClean a Čestmíra Kříže.

Vstupné je dobrovolné. Srdečně vás zve-
me na festival Zámeček!

� l

Za spolek RR z. s.
Karel�a�Veronika

Festival Zámeček X
Letošní	desátý	jubilejní	ročník	proběhne	v	netradičním	čase	
11.	září	v	prostorách	zámecké	zahrady	v	roztokách.

Hudba�keltské�Bretaně�
Koncert kapely Bran  
v Husově sboru

Přivítejte	spolu	s	námi	opět	
po	několika	letech	skupinu	
Bran.		
Koncert se uskuteční  
v neděli 29. srpna 2021  
v Husově sboru  
(Jeronýmova 515)  
od 15 hodin.	

na	co	se	můžeme	těšit:

n	na	profesionální	muzikanty	
kapely	Bran	band,

n	na	atmosféru	bretaňské	hudby	
s	baladami	místních	rybářů,

n	na	motivy	vycházející	ze	sta-
rých	lidových	tradic	Bretaně.

i	bez	covid	pasu	vycestujme	se	
skupinou	Bran	a	ponořme	se	
do	zpěvů	moře,	dávných	tanců	
a	zvyků	staré	Bretaně.	

Těšíme	se	na	vás!

Vstupné	dobrovolné.		 l

Helena�Kantorová
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Mezi vystavenými exponáty je jeden zcela 
výjimečný dokument, který mapuje cestu, 
kudy vedla železnice, a to od dnešního Ma-
sarykova nádraží až do  Saska. Jedná se 
o mapu, ale ne ledajakou. Dosud nepřeko-
naný unikát z roku 1858, mědirytina, která 
zachycuje morfologii krajiny včetně vý-
značných vrcholů, přilehlých památek, his-
torických cest a  lodních plavebních cest, 
křížků usazených v krajině, drobných sídel 
a  vesniček a  samozřejmě nádražních bu-
dov a  dnes většinou neexistujících stráž-
ních domků. Autoři výstavy původní 
„skládací mapu“ čítající 14 listů digitálně 
zpracovali a  návštěvníkům je mnohokrát 
zvětšený originál naservírován v  celé své 
kráse a detailu. Pomístní názvy jsou samo-
zřejmě uvedeny v němčině, takže např. Au-
ssig je Ústí, Bodenbach Podmokly, Schőn-
priesen Krásné Březno nebo blízká 
Nelahozeves německy Műhlhausen.

A kdo že je autorem tohoto uměleckého 
historicko-geografického pramene?

Josef Rybička, narozený 9. 2. 1817 v Pra-
ze, měl umělecké řemeslo v krvi. Pocházel 
ze známé rodiny rytců, navíc spřízněné se 
slavnou ryteckou rodinou Balzerů. Řemes-

lu se věnoval Josefův otec Karel a později 
i  jeho syn Václav. Josef začal studovat 
na  pražské akademii v  letech 1829–1833, 
poté prohloubil své znalosti ve Vídni, kde 
vynikl jako ocelorytec specializovaný 
na  rytí krajin a  architektury. Po  návratu 
do  Prahy zhotovoval četné rytiny pro al-
manachy, modlitební knížky a  „Starožit-
nosti české“. Známé jsou jeho dokonalé 
ilustrace k  dílu J. G. Sommera Království 
české (Das Kőnigreich Bőhmen) nebo ryti-
ny Prahy a dalších měst. Rybička se dožil 
55 let a pohřben je v Praze.

Prezentované Panorama železnice a lod-
ní dopravy mezi Prahou a  Drážďanami je 
pokládané dodnes za  nejdokonalejší zob-
razení dráhy, jaké v našich zemích vzniklo. 
Panorama bylo také vydáno jako reprint 
u  příležitosti oslav 150 let trati Praha –
Drážďany v roce 1901.

Děkujeme Národnímu technickému 
muzeu za možnost představit tak zajímavý 
dokument návštěvníkům Středočeského 
muzea.

Výstavu Z Vídně na sever můžete navští-
vit od středy do neděle až do 10. října, ale 
člověk nikdy neví...

� l

Marcela�Šášinková
Středočeské	muzeum	

Unikát v roztockém muzeu – jen dočasně!
V	červnu	byla	ve	velké	výstavní	síni	konečně	po	půlroční	
nucené	přestávce	otevřena	nová	výstava,	která	připomíná	
nejen	význam	železničního	spojení	z	Prahy	do	Drážďan,	ale	
i	historii	roztockých	nádražních	budov	a	průjezd	salonního	
vlaku	naším	slavným	městysem.

Panorama der Eisenbahn und Schiffahrt zwischen Prag und Dresden, 1858 (Archiv NTM)
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KUlTURNÍ�KAlENDáRIUM�–�čERVENEC–SRPEN
2.	12.	–	22.	8.	
2021 Heda.	Kameni	promluv!	Život	a	dílo	sochařky	Hedviky	zaorálkové Středočeské	muzeum,	roztoky

5.	5.	–	31.	10.	
2021

Americký	klub	dam	–	exteriérová	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna,		
každý	den	od	10.00-18.00	hod zahrada	Braunerova	mlýna,	roztoky

4.	6.	–	10.	10.	
2021

z	Vídně	na	sever	–	výstava	k	170.	výročí	zprovoznění	Severní	státní	dráhy		
z	Prahy	do	Drážďan Středočeské	muzeum,	roztoky

21.	8.
So

15.	ročník	dobytí	vrchu	Řivnáč	–	sraz	v	17.00	hod.,		
pochod	v	17.30	hod. Sraz	u	restaurace	Sakyo,	Žalov

24.	–	26.	8.
Út	–	Čt Léto	na	zámku	–	Středočeské	kulturní	léto	 Středočeské	muzeum,	roztoky

24.	8.
Út

Pohádka	o	Koblížkovi	–	představení	pro	děti.		
Od	14.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

24.	8.
Út

Francouzský	večer	–	koncert	radky	Fišarové.		
Od	20.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

25.	8.
St

O	princi	z	knížky	–	představení	pro	děti.		
Od	14.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

25.	8.
St

Britský	večer	–	představení	Jistě,	pane	premiére.		
Od	20.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

26.	8.
Čt

Jak	šel	kozlík	do	světa	–	představení	pro	děti.		
Od	14.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

26.	8.
Čt

Karibská	noc	–	latinskoamerická	hudba	a	tanec.		
Od	20.00	hod. Středočeské	muzeum,	roztoky

29.	8.
ne

Skupina	Bran	–	koncert,	hudba	keltské	Bretaně.		
Od	15.00	hod.	 Husův	sbor,	roztoky

1.	9.
St

Den	otevřených	dveří	–	v	nové	školní	budově	v	Žalově
Od	15.00	do	19.00	hod. zŠ	Žalov

5.	9.
ne Den	seniorů	–	Od	14.00	hod. náměstí	5.	května,		

louka	mezi	MÚ	a	DPS

11.	9.
So

Pohádkový	les	–	tentokrát	i	s	podzimními	skřítky.		
Od	10.00	hod. Tiché	údolí,	U	Maxmiliánky

11.	9.
So Festival	zámeček	X zámek	roztoky,	zámecká	zahrada

18.	9.
So Slavnosti	pravého	a	levého	břehu U	přívozu	roztoky	–	Klecany

21.	9.
Út

Vzory,	role	a	mantinely	v	rodině	–	seminář		
Od	18.00	hod. Městská	knihovna,	roztoky

23.	9.
Čt

Spánek	a	jak	na	něj	–	přednáška		
Od	17.00	hod. Klub	Seniorů,	Havlíčkova	713

BeLeTrie
Berry, S., Varšavský protokol 
Gottlieb, L., Měla by sis s někým promluvit 
Klevisová, M., Čekání na kocoura
Lombardo, C., Nejhezčí dny našich životů
Murakami, H., Tancuj, tancuj, tancuj 
Rudberg, D., První šifra
Schweikert, U., Nemocnice Clarité

DeTeKTiVKY

Hunter, C., Takový hněv 
Lodge, G., Ukrytá
May, P., Tichá smrt
Mayne, A., Dívka pod hladinou
North, A., Stínohra
Ohlsson, K., Henryho tajemství
Whiton, H.,  Adam ze Zbraslavi a případ 
královského levobočka

PrO	DěTi	A	MLÁDeŽ
Booth, A., Kouzelné ptačí království – 
Ledové prokletí 
Hášová Truhelková, L., Traktory
Hunter, E., Volání divočiny – Duchové 
ve hvězdách
McBrien, T., Minecraft stavební chuťovky

nAUČnÁ

Attenborough, D., Život na naší planetě 
Beránek, J., Odvaha ke svobodě
Hocek, J., Severní stezka – Českem od zá-
padu k východu
Horáček, J., Vědomí a realita
Höschlová, K., Lékařem mezi pouští a mi-
nami

LeTní	OTeVírAcí	DOBA	ČerVenec	
A	SrPen	
Po:  12.00–18.00
Út:  9.00–15.00
St:  zavřeno
Čt:  12.00–17.00
Pá:  zavřeno

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

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

� l

Za městskou knihovnu
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny	během	měsíce	června	2021.
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 ➔

Chyběla veškerá dokumentace k  veřejné 
zakázce (zadání poptávky včetně podmí-
nek realizace, krycí list, harmonogram, ná-
vrh smlouvy o  dílo s  vybranou stavební 
firmou, výsledek výběrového řízení). Za-
stupitelé neměli několik týdnů ani přístup 
k materiálům projednávaným radou měs-
ta, kde by požadované informace našli. 
Schválit tak vysokou částku, byť s  vědo-
mím, že si školka na stavební úpravy ušet-
řila a  má využít vlastní investiční fond, 
za  této situace nebylo možné ani v  dobré 
víře. Sám pan starosta ví, díky působení 
v  krajském zastupitelstvu v  minulém vo-
lebním období, že úkolem opozice je hlav-
ně kontrola finančních toků a hospodaření 
města. Další otázkou je, zdali má smysl 
pouštět se do takto velké investice u budo-
vy, která má svou životnost již za  sebou 
a v brzké době bude muset projít generální 
rekonstrukcí. Přijímání dvouletých dětí 

do mateřských škol je už poslední třešnič-
kou na dortu – dalším otazníkem nad smy-
sluplností této investice. 

Pozn. Děkujeme tajemníkovi za  opětné 
zpřístupnění materiálů rady města dne  
25. června.

O názvu ulice v bezprostřední blízkosti 
nové budovy základní školy na místě býva-
lé cihelny se vedly také vášnivé diskuse. 
Obvykle se chopí takového úkolu místo-
pisná komise, kterou v  Roztokách, bohu-
žel, supluje kulturní komise, možnost mají 
ale i občané města, kteří mohou svůj návrh 
komisi zaslat, a  ta pak rozhodne. Na  vý-
stavbě nové budovy město pracuje už 
od roku 2016, plánované dokončení na září 
2018 se každým rokem posouvá. Času 
na projednání jsme tak měli víc než dost. 
Těsnou většinou zastupitelů zvítězila ulice 
Kantorova. Nedovolíme si na tomto místě 
nijak zpochybňovat zásluhy Ladislava 

Kantora, nechť tak učiní další generace his-
toriků. Zajisté byl významnou osobností, 
a  to nejen Žalova. I  další argumentace 
k  pojmenování – kantor = učitel – u  nás 
neuspěla. Upřednostnily bychom pomístní 
název V  Cihelně, případně návrh kolegy 
zastupitele Žalovská anebo historicky pod-
ložená a  archeologem navržená Ostojova 
– jenž zcela jistě kráčel v  místech dnešní 
školní budovy (viz legenda o oráči Ostojo-
vi, přebývajícím na levohradecké ostrožně, 
autora Zdeňka Smetánky, mimochodem ta 
by se měla stát povinnou četbou na naší zá-
kladní škole. 

Bohužel, nebyl čas zamyslet se nad ná-
zvem ulice obklopující novou školu, tak 
jak to v Roztokách bývá, stejně jako roz-
hodování o půl druhém milionu na výmě-
nu oken bylo nutno řešit název ulice oka-
mžitě.

� l

Marcela�Šášinková�a�Marie�Dvořáková�
Společně	PrO	roztoky	a	Žalov

Z opozičních lavic – co jsme řešili na poslední chvíli 
Červnové	zastupitelstvo	neschválilo	výměnu	oken	
v	Mateřské	školce	Havlíčkova	1024.	rozpočtové	opatření	
ve	výši	jednoho	a	půl	milionu	korun	dostali	zastupitelé	
ke	schválení	až	„na	stůl“.	

Při schvalování rozpočtových opatření, kde 
jsme měli řešit pouze formální stránku fi-
nancování výměny oken v mateřské škole 
Havlíčkova, se opoziční zastupitelé roz-
hodli návrh nepodpořit. Ačkoli se jedná 
o  peníze, které si MŠ právě na  výměnu 
oken sama uspořila, a prázdniny jsou ideál-
ní čas k takovéto velké akci, začala se po-
třebnost akce zpochybňovat, a to paradox-
ně až do  té míry, že ačkoli v  nejbližších 
deseti letech nebudeme mít na  to, staré 

budovy v  Havlíčkově zbourat a  postavit 
tam nové pavilony, je to prý vyhazování 
peněz. Když bereme dnes do školek i dvou-
leté děti, tak prý ty budovy ani nebudeme 
potřebovat. Po letech, kdy jsme neustále 
slýchali, jak jsme neschopni zajistit dosta-
tek míst ve škole a ve školkách, je povzbu-
divé od opozičních zastupitelů slyšet, že 
jich máme nadbytek. Bereme to od nich 
jako pochvalu, nicméně problém oken to 
neřeší. Argumenty, že okna jsou na konci 

životnosti a  je jen otázka času, kdy dojde 
k tomu, že okna při otevírání vypadnou, že 
tu jde vedle tepelných úspor hlavně o bez-
pečnost dětí, je nepřiměly přehodnotit svá 
stanoviska. Vzhledem k  tomu, že koalič-
ních zastupitelů kvůli nemocnosti a dovo-
leným bylo málo, nebyl přesun financí 
na rekonstrukci oken v MŠ schválen.

Politické hrátky opravdu nemají své hra-
nice ani u nás v Roztokách a je velice smut-
né, když si takto zahráváme s  bezpečím 
a pohodlím našich dětí.� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

Toto vnímání sebe sama budu muset zřej-
mě přehodnotit, neboť jsem se přistihl v si-
tuaci, kdy se ostatní smějí a  já nechápavě 
zírám…

Zastupitelstvo města na  svém červnovém 
zasedání nejtěsnější (!) většinou 11 hlasů 
schválilo název nové ulice v  Žalově, kde 
vyrostla krásná nová škola (na pováženou 

je už to, prohlasovat nejtěsnější většinou 
tak citlivou věc, jíž je název důležité ulice).

Starousedlíci místu, kde se škola nachá-
zí, říkají „v Barumu“, podle hal firmy, která 
tam několik desetiletí sídlila. Ti ještě dříve 
narození však vědí, že jde o  prostory 
po staré žalovské cihelně, která kromě vý-
roby kvalitních cihel (se značkou Ž) 

Nová okna v MŠ Havlíčkova

Mně to vtipné nepřipadá …

zdá	se	to	až	neuvěřitelné,	ale	už	před	prázdninami	části	
zastupitelů	ujel	rozum	na	dovolenou.

celý	život	jsem	si	o	sobě	myslel,	že	mám	poměrně	vyvinutý	
smysl	pro	humor,	někdy	i	pro	tzv.	„černý“	či	sarkastický,	
tedy	ne	vždy	ten	nejveselejší.
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proslula i bohatými archeologickými nále-
zy, protože právě zde bývalo nejstarší po-
hanské pohřebiště, tedy místo žalu – odtud 
Žalov. Protože funerální název lokality se 
příliš nehodil pro školní adresu, neb škola 
by neměla být místem žalu, již asi rok jsme 
neformálně používali pomístní název Ci-
helna, tím spíše, že v  sousedství je ulice 
Za  cihelnou. Jako škola v  Cihelně jsme 
nový objekt uváděli ve  všech pracovních 
materiálech, byť šlo jen o  úzus, nikoli 
o úřední označení. Bylo to v souladu i s po-
revoluční praxí, kdy jsme při pojmenování, 
event. přejmenování ulic upřednostňovali 
pomístní názvy.

Nyní však bylo třeba stanovit oficiální 
adresu nové školy. Návrhy na  název ulice 
(některé poměrně „kreativní“, jako např. 
Blahoslaveného císaře Karla Habsburské-
ho) projednala kulturní komise a doporu-
čila nazvat novou ulici „Kantorova“, po ža-
lovském patriotu Ladislavu Kantorovi ml. 

(1945–2015). Ve  hře byla i  možnost pro-
dloužení ulice Václava Havla či zahrnutí 
školy pod ulici Přemyslovskou, páteřní ža-
lovskou komunikaci, nic z toho ale komise 
nepodpořila. Ne že by Ladislav Kantor, vy-
nikající hudebník, originální publicista, 
břitký glosátor veřejného dění, a  ovšem 
také vášnivý kuřák a přítel jiskřivého moku, 
nemohl mít ve  svém milovaném Žalově 
ulici. Byl dlouholetým členem městského 
zastupitelstva v  Roztokách i  charismatic-
kým zastáncem znovuobnovení samostat-
né obce Žalov po roce 1989. Proč ale zrov-
na ulici u  školy? Marně hledám nějakou 
logickou souvislost. Mimochodem – škol-
ská rada ZŠ Zd. Braunerové jednomyslně 
podpořila název ulice V Cihelně.

Když jsem se ptal po důvodech této vol-
by, většina zainteresovaných mi šibalsky 
odpověděla, že jim to přišlo „vtipné“, škola 
v ulici Kantorově. Mně osobně to ale připa-
dá spíše jako nepovedená prvoplánová 

anekdota, poněkud i neuctivá k Ladislavu 
Kantorovi. Bude to vtipné i za padesát let?
Vadí mi ale zejména fakt, že kulturní komi-
se i  zastupitelstvo nezohlednily tradiční 
pomístní název Cihelna, který je součástí 
historické paměti obce Žalov. Tím spíše, že 
budou k  dispozici i  některé restaurované 
pozůstatky (např. vozík na hlínu) cihlářské 
výroby v minulém a předminulém století.

Dnes je čím dál těžší něčím děti ve škole 
zaujmout, vnějších podnětů se nabízí to-
lik… Tady to takříkajíc leží na  chodníku. 
Logická souvislost místa a názvu by podle 
mého byla ideální příležitostí pro interak-
tivní hodinu vlastivědy. Ale možná jsem 
něco nepochopil. l

V  materiálech pro červnové zasedání za-
stupitelstva jsem našel návrh kulturní ko-
mise, aby nová ulice v Žalově nesla jméno 
žalovského patriota Ladislava Kantora. 
Překvapilo mě to a musím vyslovit uznání 
předsedovi komise Tomáši Novotnému, 
který se pod tento návrh spolupodepsal, 

protože Tomáš byl s  Láďou Kantorem 
na kordy ještě mnohem častěji než já, ale 
dokázal svému protivníkovi tak vyjádřit 
respekt.

Vzpomněl jsem si na  nedávnou scénu 
v  dolní komoře parlamentu, kde jeden 
z matadorů zákonodárného sboru dobro-

volně odstoupil a po jeho proslovu na roz-
loučenou se všichni poslanci a poslankyně 
zvedli a dlouhotrvajícím potleskem vestoje 
mu vzdali hold, a to přesto, že Miroslav Ka-
lousek svou razancí a  vtipem dokázal 
spoustu lidí naštvat a svými nekompromis-
ními návrhy lidi často spíš rozděloval, než 
spojoval.

V našem zastupitelstvu je však Ladislav 
Kantor i šest let po smrti pro mnohé dosud 
osobou nepřijatelnou. Budiž, každý má 
právo na  svůj názor a  tím, kdo nakonec 
může spravedlivě posoudit přínos a  vý-
znam člověka, je jedině čas. V  zastupitel-
stvu se však musí hlasovat, tedy se hlasova-
lo a patřil jsem k těm, kteří se přičinili o to, 
že v adrese nové školní budovy bude jmé-
no ulice Kantorova.

A  kdyby vám někdo chtěl namluvit, že 
jsme porušili nějaké nařízení, vyhlášku, či 
dokonce zákon, který stanoví, jak dlouho 
musí člověk pobýt na  onom světě, než se 
může dočkat „své“ ulice, nevěřte mu. Leti-
ště Praha bylo na  Letiště Václava Havla 
slavnostně přejmenováno 5. října 2012, 
tedy necelých deset měsíců po  Havlově 
smrti.

� l

Až za hrob
ne,	nenapsal	jsem	„nenávist	až	za	hrob“,	protože	věřím,	
že	to	nebyla	nenávist,	i	když	internetová	diskuse	o	tom,	
jak	se	bude	jmenovat	ulice	v	Žalově,	kde	bude	mít	vchod	
nová	školní	budova,	byla	hodně	ostrá	a	vyhrocená.	
Samotné	jednání	zastupitelstva,	jak	se	můžete	přesvědčit	ze	
zvukového	záznamu,	však	bylo	již	uměřené	a	nepřekročilo	
míru	slušnosti.	A	že	to	byl	ostrý	spor?	Tak	to	prostě	je.		
Když	se	debatuje	o	rozpočtu	nebo	o	daních,	dá	se	najít	
kompromis.	Když	jde	o	posty	či	o	názvy	ulic,	kompromis	
neexistuje.	Petr,	nebo	Pavel,	cihelna,	nebo	Kantorova.	

Stanislav�Boloňský
kantor	v.	v.

Jarda�Huk

KANTOROVA
Budoucí Kantorova ulice
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Protože dovolenou u  moře pokládám 
za zdravotně velmi důležitou, která mě na-
bíjí  energií na celý rok, ani chvíli jsem ne-
zaváhala. Výběr destinace byl předem daný 
– Sardinie. Začala jsem tedy studovat pod-
mínky výjezdu do  Itálie.Otevřela jsem si 
stránky Ministerstva zahraničí ČR, stránky 
českého konzulátu v Římě, stránky českého 
i italského ministerstva zdravotnictví a ne-
stačila se divit. Zatímco jiné státy uznávaly 
dvě dávky očkování jako dostačující pro 
vstup do země, Itálie ne. Ta požadovala an-
tigenní nebo PCR test ne starší 42 hod. 
s  potvrzením od  lékaře, vyplněný čtyř-
stránkový dotazník a telefonické oznámení 
po vstupu do země místnímu zdravotnímu 
zařízení. Stálo zde: „V případě nedovolání 
stačí se při kontrole prokázat číslem v pa-
měti telefonu, že byla projevena snaha“. 

Přemíra opatření, která Itálie požadova-
la, mne neodradila a začala jsem vyplňovat 

dotazníky. Jak to však udělat se vstupem 
na  Sardinii. Je to sice také Itálie, ale jako 
oblast s velmi malým výskytem koronaviru 
má svá pravidla. Požaduje také test ne star-
ší 42 hod. Ale jak to stihnout? Cestu máme 
naplánovanou na dva dny po Itálii a až tře-
tí den vstoupíme na území Sardinie. 

A  tak jsme se rozhodli, že si necháme 
pro jistotu udělat oba testy, antigenní 
i PCR. Oba sice mají trvání 42 hodin, ale 
budeme doufat, že ten, který přijde SMS 
zprávou, přijde později, a zariskujeme, že si 
nikdo nevšimne data vydání. A tak jsme se 
vydali na cestu. 

Přijeli jsme na česko-německou hranici 
– nikdo nikde.

Dojeli jsme na německo-rakouskou hra-
nici – nikdo nikde.

Nyní měla přijít obávaná Itálie. Nikdo 
nikde. Z prvního místa, kde jsme přespali, 
jsem volala na  číslo zdravotního zařízení, 

abych oznámila náš vstup do Itálie. Obsa-
zeno. Dobře tedy, jak bylo psáno, mám 
v  paměti telefonu číslo a  důkaz, že snaha 
byla. 

Třetí den jsme přijeli do přístavu s testy, 
které již dle italských předpisů nebyly plat-
né. Věřte nebo nevěřte, ale tady po  nás 
chtěli jen lodní lístky. Neporovnali ani 
údaje na lodním lístku s údaji v pasu. Pro-
stě nic. Ani jedna kontrola požadovaných 
dokumentů. Všechno úsilí, snaha, strach, 
nic z toho nebylo zapotřebí. Pro nás to do-
padlo dobře, protože zpátky to bylo již bez 
restrikcí, ale nemyslím si, že je to takto 
v pořádku. Po lidech se něco požaduje a re-
alita je jiná. Také tímto článkem nechci dá-
vat návod k nedodržování protiepidemic-
kých opatření, protože ne vždy to může 
proběhnout takto hladce.

Nakonec dopadlo vše dobře, užili jsme si 
sluníčka i moře a  šťastně se vrátili domů. 
Avšak cestování v těchto dvou posledních 
letech je velké dobrodružství. A  tak přeji 
všem vandrovníkům hodně trpělivosti, sil-
né nervy, abyste si užili léta do  sytosti 
a vrátili se domů odpočatí a hlavně zdraví.

� l

Cestování v době covidové
Po	roce	plném	epidemiologických	opatření,	zákazů	a	příkazů	
jsme	se	jistě	všichni	těšili	na	prázdniny,	na	čas	odpočinku,	
na	sluníčko,	koupání	a	lenošení.	rozhodování,	kam	se	vydat,	
však	nebylo	jednoduché.	Státy	evropy	i	celého	světa	měnily	
barvu	každou	chvíli	v	červenou,	oranžovou,	zelenou	i	bílou.	
Každý	stát	měl	svá	pravidla	a	lidé,	kteří	chtěli	cestovat,	měli	
co	dělat,	aby	je	stačili	sledovat.	

loupežníci
Hm... Pokud se nepletu, tak billboardy 
TOP 09 a Atomíků (My tě, mrcho) visely 
na  zdi nádražní restaurace a  rozptylovaly 
řidiče přijíždějící do Roztok nebo sjíždějící 
ke křižovatce u Koruny.

V  červnovém čísle jsem se dočetl, že 
před touto křižovatkou podle údajů z rada-
ru „Zhruba tři čtvrtiny řidičů nepřekročí 
maximální rychlost 40 km/h ...“ Až na to, 
že je tam maximální rychlost 30 km/h. 
Z vlastní zkušenosti odhaduji, že více než 
polovina řidičů jede rychlostí 30–40 km/h. 
No a za to jim městská policie, až je změří, 
uloží blokovou pokutu do  1  000 Kč. A  že 
jich bude...

V  zájmu bezpečnosti občanů si města 
pořizují radary. Vložená investice se jim 
velmi rychle vrací. Slyšel jsem, že jsou to 

novodobí LOUPEŽNÍCI. Pan tajemník 
píše: „Už se těšíme na mobilní radar.“ Pro 
město Roztoky to bude zajímavý zdroj pří-
jmu. Horší je, kdo to zaplatí. Klasik napsal: 
Komu zvoní hrana...

Městská policie může měřit rychlost 
na  území města Roztoky a  obce Únětice, 
včetně silnice od  konce Prahy (bývalých 
šraněk), přes Váhu až po Lidl, ale výhradně 
na  místech určených Policií ČR. Očeká-
vám, že těch míst bude víc.

Podnět: Řízením městské policie byl pově-
řen místostarosta místo starosty, který má 
jiné starosti. Městská policie by mohla pro-
věřit, jestli její nový náčelník cestou domů 
opakovaně neporušuje značku „B 1 Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech“. A za-
jímalo by mě, kdo může za těch 30 km/h.

Gagarin
V červnovém čísle mě zaujala věta: „... vy-
bavila se mi vzpomínka na situaci z dětství, 
kdy jsme coby žáčci všech dejvických škol 
v květnu roku 1961 jásavě (dobrovolně po-
vinně) vítali v Praze na tehdejší Leninově 
... Gagarina.“

Naše „Kancelář pro uvádění románo-
vých příběhů na pravou míru“ zjistila, že to 
nebylo v květnu, protože přiletěl 28. dubna 
1961 na 2 dny, a že to byla Žukovova ulice 
(1946–1962). Leninova se jmenovala v le-
tech 1967–1991.

Žáček je přesvědčen, že jeho názor byl 
názorem všech žáčků dejvických škol. Jed-
na malá holčička naopak vzpomíná, jak se 
na  Gagarina s  radostí šla s  kamarádkami 
podívat, když přijel do Strahovského kláš-
tera, tehdy Památníku národního písem-
nictví.

Byla to zvláštní situace: komunista se 
dostal do nebe.  l

Jiří�Štochel

Loupežníci a Gagarin
Je	známo,	že	billboardy	ohrožují	bezpečnost	silničního	
provozu.	A	o	tu	jde	vedení	města	především.

Eva�Sodomová
zastupitelka



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova26

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Vážení rodiče, milí čtenáři,
prázdniny jsou v plném proudu, letní tábo-
ry opět po roce absence ožily veselým smí-
chem dětí a  prosluněné pobyty u  moře 
nám dovolují částečně zapomenout na stá-
le přítomný covid, který možná nyní čás-
tečně připomínají tzv. letní doučovací 
kempy, kde si některé děti, jimž dlouhá on-
line výuka nevyhovovala, mohou některé 
učivo částečně připomenout či osvěžit 
v paměti. 

V tomto letním období vám samozřejmě 
nabízíme také něco z předešlých školních 
měsíců – ohlédnutí za Dnem dětí, posled-
ním zvoněním ve  škole 30. 6. či prvními 
výlety tříd mimo naše město po dlouhém 
„bezvýletovém“ roce. 

Za  sebe i  všechny pedagogy školy přeji 
všem čtenářům i  dětem krásné léto plné 
pohody.

Věra�Zelenková

Osmáci�a�prvňáčci�–�Den�dětí�
Možná se vám zdá, že osmáci a  prvňáčci 
nemohou mít nic moc společného. Jenže to 
se mýlíte, protože ti naši mají za sebou jed-
no moc hezky prožité společné dopoledne.

Žáci z 8. B připravili pro prvňáky ke Dni 
dětí pestrý a  zajímavý program. Vydařilo 
se počasí, a tak prvňáčci mohli na hřišti pl-
nit nejrůznější úkoly. Co všechno si mohli 
vyzkoušet? Házeli raketkou, skákali v pyt-
lích, házeli na cíl, běhali slalom, navlékali 
korálky, skládali puzzle, malovali podle pí-
semného zadání, trénovali paměť a mnoho 
dalšího. Velká „fronta“ byla u disciplíny – 
střelba z NERF pistole, která nadchla nejen 
kluky, ale i holčičky.

Za splnění úkolu prvňáci získali písmen-
ko do  tajenky, která je nakonec dovedla 
k ukrytému sladkému pokladu. O poklad 
se s osmáky spravedlivě podělili a všichni 
si pěkně zamlsali.

Velké poděkování patří klukům a  hol-
kám z 8.B, kteří se o prvňáky vzorně stara-
li, trpělivě jim vysvětlovali úkoly, povzbu-
zovali je při jejich plnění. Zkrátka se 
snažili, aby si z  tohoto dne odnesli hezké 
zážitky. To se povedlo a prvňáci jim za to 
při hodnocení dali 1*.

Martina�Chaloupková�a�Anna�Jirkovská
za�děti�z�1.�D�a�1.�E

Dětský�den�ve�školní�družině
Ve školní družině v Roztokách i v Žalově 
jsme si Den dětí náramně užili. Hned 
po  obědě nás čekalo studené překvapení. 
Zmrzlina nás příjemně ochladila. Odpole-
dne se neslo v duchu soutěží a sportovních 

disciplín, které se uskutečnily na školní za-
hradě a dětském hřišti. Odměnou za účast 
byl nákup v  malém obchůdku, který byl 
plný krásných drobných dárečků.

Bc.�Marie�Zapletalová
zástupkyně	pro	mimoškolní	činnost

letní�výstava�žákovských�
prací�„Haló,�hola,�tady�škola“
Milí žáci, milí rodiče a milí spoluobčané,

rádi bychom vás pozvali na letní výstavu 
žákovských prací Haló, hola, tady škola, 
která se koná za laskavého přispění Středo-
českého muzea v Roztokách od 1. července 
do  5. září 2021 ve  výstavním prostoru 
Půda. 

Mgr.�Jitka�Ramdanová

Preventivní�pořad�
V rámci projektu O2 Chytrá škola proběh-
lo 14. 5. ve  třídě 2. B online představení 
společnosti Divadelta – Připojená.

Herci pomocí příběhu o čtyřech dětech, 
které tráví různým způsobem čas na inter-
netu, žáky seznámili s nástrahami on-line 
prostředí. Jeden z herců pak hrál chlapce, 
který se seznámil s cizí osobou na sociál-
ních sítích. Žáci se aktivně zapojili do děje 
a společně mu radili, jak postupovat v pří-
padě, že se setkají na internetu s potenciál-
ním nebezpečím. Zjistili, jak bezpečně po-
užívat internet, jaké informace o  sobě 
nemají sdílet veřejně, jak a s kým na inter-
netu komunikovat. Dozvěděli se, co vše 
může způsobit kyberšikana.

Mgr.�Martina�Fléglová

6.�C�o�výletě�v�Praze
Anna Kratěnová: Školní výlet na  výstavu 
Alfonse Muchy

Dne 11. června 2021 jsem jela s mojí tří-
dou 6. C a s třídou 6. B na výstavu Alfonse 
Muchy. Ještě před odjezdem jsme se 
ve škole otestovali a potom jsme šli na ná-
draží, z  kterého jsme jeli na  Masarykovo 
nádraží. Odtud jsme šli do  Obecního 
domu, kde se konala výstava. Od paní uči-
telky třídní jsme dostali vstupenky, za kte-
ré jsme zaplatili 130 Kč. Na  výstavě jsme 
strávili asi hodinu. Po výstavě jsme dostali 
asi 20minutový rozchod v obchodním cen-
tru Paladium, kde jsme si mohli koupit 
něco na zub. Celý výlet se mi líbil, hlavně 
provedení výstavy, kde byly animace. …

Lily Pearse: … Výstava byla krásná. Byly 
tam dvě části. V jedné části byla obrazovka, 
kde si můžeš sednout a koukat na galerii. 
Také jsme viděli portrét A. Muchy, který 

mluvil. Viděli jsme velice krásné obrazy 
žen. Výstava se mi moc líbila.

Adéla Staňková: … a  jeli jsme do  Roz-
tok. Přišli jsme do školy, ukončili jsme vý-
let a  odcházeli jsme. Výstava byla krásná 
a zajímavá, stála pouze 130 Kč. Moc dopo-
ručuji. 

Mgr.�Věra�Zelenková

Poslední�zvonění
Poslední den letošního „koronavirového“ 
školního roku proběhlo na  škole tradiční 
poslední zvonění pro vycházející deváté 
ročníky. Akce se zúčastnila vlastně celá 
škola, kdy vycházející dojaté deváťáky vy-
provázelo poslední zvonění i  potlesk 
mladších žáků. Žáci letošních devátých 
ročníků mají za sebou těžký rok, ale jejich 
práce i s online výukou byla úspěšná a od-
cházejí na  jimi vybrané střední školy. Po-
přejme jim stejně úspěšné studium jako 
na naší ZŠ.  l

Mgr.�Petra�červinková
zástupkyně	pro	2.	stupeň

Školní okénko
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Proč?
Myšlenka založit v Roztokách v pořadí již 
třetí školu (vedle velké státní ZŠ Zdenky 
Braunerové a malé jednotřídní komunitní 
školy) se zrodila z potřeby skupiny rodičů 
rozšířit možnosti základního vzdělávání 
v místě, kde žijí. Dosud bylo vcelku běžné, 
že rodiče, kterým roztocká nabídka nesta-
čila, vozili své děti za vzděláním dle svých 
představ mimo naše město. 

Jak?
Škola Sedmihlásek získala akreditaci 
MŠMT, jedná se tedy o akreditovanou sou-
kromou školu 1. stupně, jejímž zřizovate-
lem je Ústav pro podporu vzdělávání 
v Roztokách, z. ú. V letošním školním roce 
otvíráme jednu první třídu s maximálním 
počtem 18 žáků. 

Sedmihlásek je škola rodinného typu, 
v níž jsou rodiče a další členové rodiny ví-
tanou a nepostradatelnou součástí provo-
zu. Podporujeme v dětech přirozenou tou-
hu po  poznání, učíme v  souvislostech, 
dbáme na propojení učiva s reálným živo-
tem a koloběhem roku. Místo známek po-

užíváme konkrétní hodnoticí systém 
a  pracujeme s  chybou, která je vnímána 
jako nástroj růstu. Duchovně navazujeme 
na více než 20letou kulturně-společenskou 
tradici Sdružení Roztoč.

Kde?
Díky podpoře města Roztoky a  Sdružení 
Roztoč bude škola v prvních letech v do-

poledních hodinách obývat prostory urče-
né pro spolkovou činnost v opravené měst-
ské vile v Tichém údolí 125. 

Kdo?
Pedagogický sbor je jedním ze zásadních 
pilířů školy. Obě paní učitelky, pan druži-
nář i provozní ředitelka jsou patřičně vzdě-
laní, erudovaní a  nadšení obyvatelé Roz-
tok. Jen skvělá a  zkušená paní ředitelka 
k nám bude dojíždět z Prahy.

Kolik�to�stojí?
Měsíční školné (včetně odpolední družiny) 
činí 3 500 Kč.

Co�dál?
Výhledově chceme otvírat každý rok jed-
nu novou třídu s  maximálním počtem  
18 žáků.

Pro více informací navštivte stránky ško-
ly: www.skolasedmihlasek.cz nebo hledejte 
na Facebooku.

� l

SPOLUPrÁce	S	ČeSKOBrATrSKOU	
círKVí	eVAnGeLicKOU

Po nějakou dobu v Roztokách funguje ka-
zatelská stanice sboru ČCE s vikářkou, 

brzy farářkou, Annou Pokornou. Spolu 
sdílíme i městkou vilu Tiché údolí čp. 125, 
ve  které slaví roztočtí evangelíci dvakrát 
měsíčně bohoslužby. Díky tomuto propo-

jení dochází k  vzájemnému obohacování 
a  rozšiřování roztocké komunity. A  s  no-
vým školním rokem otevíráme i  dva 
kroužky vznikající z  tohoto spojení, du-
chovní setkání pro rodiče s malými dětmi 
a pro menší a starší děti.

Dětský pěvecký sbor Roztocké děti přijímá 
do svých řad nové členy. Chlapce a dívky 
ve věku od tří do cca 13 let. Děti neprochá-

zejí žádnými talentovými zkouškami. Jedi-
nou podmínkou je chuť zpívat. Děti jsou 
při zkouškách rozděleny podle věkových 
kategorií, eventuálně dle domluvy.

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

TERMÍNY:
n pondělí 15.45 – 16.45 (preferujeme ma-
ličké děti od 3 let max. do 1.třídy)

n pondělí 17.00 – 18.00 (děti od 2. třídy)
n středa 16.45 – 18.00 (preferujeme děti 
předškolní a školní)

 
Vedení sboru: Bc. Vlaďka Drdová
Bc. Petra Drdová

Přihlášky a  informace přímo na  zkouš-
kách nebo na  v.drdova@volny.cz, tel. 
606 893 292, www.roztockedeti.cz

� l

Sedmihlásek aneb zrodila se nová škola

Kroužky a kurzy

Roztocké děti – začínáme opět zpívat od 6. září 2021

Vše,	co	jste	chtěli	vědět	o	Sedmihlásku,	a	nevěděli,		
koho	se	zeptat

rok	se	s	rokem	sešel,	tedy	ten	školní.	A	ve	Sdružení	roztoč	
pilně	pracujeme	na	tom,	aby	se	v	tom	příštím	vše	točilo	
s	plnou	parádou.	A	máme	několik	novinek.
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VýTVArný	ATeLiér	SVíTÁní

Magdalena Machalická, drobná a energic-
ká výtvarnice, učitelka a lezkyně, která náš 
tým loni obohatila v  roli zaskakující vý-
tvarnice za mateřskou dovolenou lektorky 
Doty Krátké, s námi zůstává natrvalo. Jsme 
nadšení a těšíme se na novou skupinku vý-
tvarky pro maličké děti (od 5 let), pro star-
ší i dospělé.

DrAMATicKÁ	PŘíPrAVKA		
HrAJeM	(Si)

Skupinka dramaťáků pro nejmenší děti se 
otevírá pod vedením nové, ale zkušené lek-
torky Aleny Kuželkové. Stejně jako u dra-
matických kroužků starších dětí nám jde 
především o  rozvíjení bohatého spektra 
jejich dovedností pomocí příběhů, her 
a drobných cvičení. 

Jaké�všechny�kroužky�
otevíráme?
	
PrO	neJMenŠí

n���Koťata (pro děti 2–3 roky s rodiči či pra-
rodiči; vede Markéta Pucová)

n���Duchovní setkávání rodičů s  malými 
dětmi (1–2 roky s  rodiči či prarodiči, 
vede Anna Pokorná, farářka CČE)

STUDiO	AniMA	rOzTOČ	AneB	Ani-
MAČní	OBOr

Výuka probíhá nově v ateliéru Anima Roz-
toč v Havlíčkově ulici.
n��Animace – Začátečníci / Středně pokro-

čilí / Pokročilí (od 6 let)
n��Jana Julínková v  pondělí (výtvarně-ani-

mační kroužek Ateliér Pondělí)
n��Klára Břicháčková ve středu
n��Martin Adam ve čtvrtek

DrAMATicKý	OBOr

n��Divadelní přípravka Hrajem (si) (4–6 let, 
vede Alena Kuželková) NOVINKA

n��Pimprlata v úterý (6–10 let; vede Adam 
Krátký a Dorota Krátká)

n��Madraťák v úterý (10–15 let; vede Adam 
Krátký a Dorota Krátká)

n��Jen tak na svačinku ve středu (12–16 let; 
vede Adam Krátký a Dorota Krátká)

n��Cára Carara ve  středu (12–16 let; vede 
Adam Krátký a Dorota Krátká)

Pokud se chcete přihlásit na  dramaťák 
(a  nejde o  přípravku), je nejlepší cesta 
ozvat se telefonicky přímo Adamovi Krát-

kému. Rád s vámi probere, do jaké skupin-
ky by vaše dítě mohlo chodit – věk v tom 
rozhodování totiž nemusí být vůbec zá-
sadní.

VýTVArný	OBOr

n��Ateliér Svítání v pondělí (6 let – dospělí; 
vede Magdalena Machalická) NOVIN-
KA

n��Výtvarný ateliér Smyšlenky ve  čtvrtek 
(9–18 let; vede Dorota Krátká)

n��Barevný ateliér ve středu (9–14 let; vede 
Alena Trávníčková)

n��Komiks ve  úterý (7–15 let; vede Klára 
Břicháčková)

n��Akvarel pro starší děti v úterý (od 12 let; 
vede Kamila Havlíková) NOVINKA

n��Akvarel pro dospělé v  úterý (dospělí; 
vede Kamila Havlíková)

n��Keramika pro děti v pátek (6–14 let; vede 
Fosca Di Gabriele)

n��Keramika pro dospělé v pondělí (dospělí; 
vede Fosca Di Gabriele)

n��Keramikoučink (dospělí; vede Fosca Di 
Gabriele) NOVINKA

HUDeBní	OBOr

n��Flétnové kroužky – zobcová a příčná flét-
na (od  5 let po  dospělé; vede Martina 
Bernášková, Lenka Hrehorová, Denisa 
Doffková, Janina Hora, Kristýna Sedlá-
ková)

n��Housle (od 7 let; vede Alois Zatloukal)
n��Sbor Rezekvítek a  Rezekvět ve  čtvrtek 

(3–5 a 5–7 let, vede Jana Vöröšová) – ne-
přijímáme nové zájemce

n��Klavír (od 7 let; vede Marie Ratiborská) 
– nepřijímáme nové zájemce

n��Hrr na klarinet (starší děti a dospělí; vede 
Matěj Heinzl) – nepřijímáme nové zá-
jemce

n��Folklorní kroužek Kolíček v pondělí (3–6 
let; vede Antonie Hlavicová s podporou 
Anežky Konečné)

n��Folklórní kroužek Roztoč Kolečko 
v pondělí (od 7 let; vede Antonie Hlavi-
cová s podporou Anežky Konečné)

TAneČní	OBOr

n��Balet ve  čtvrtek (od  6 let; vede Lenka 
Kniha Bartůňková)

n��Máta – tvořivá taneční výchova ve čtvr-
tek (4–6 let; vede Markéta Pucová)

n��Tanlalé – tvořivá taneční výchova 
ve čtvrtek (7–10 let; vede Markéta Puco-
vá)

n��Folklorní kroužek Kolíček v  pondělí  
(3–6 let; vede Antonie Hlavicová s pod-
porou Anežky Konečné)

n��Folklórní kroužek Roztoč Kolečko 
v pondělí (od 7 let; vede Antonie Hlavi-
cová s podporou Anežky Konečné)

n��Pohyb a hlas (dospělí, vede tanečnice Cé-
cile da Costa) NOVINKA

OSTATní

n��Žonglování a přirozený pohyb v pondělí 
(od 10 let; Ivo Alderliesten a Ondřej Dlo-
hoš)

n��Francouzština pro dospělé (vede rodilá 
Francouzka Cécile da Costa)

n��Francouzština pro děti (5–7 let, vede 
rodilá Francouzka Cécile da Costa)  
NOVINKA

n��Biblická hodina pro menší děti (6–10 let, 
vede Anna Pokorná, farářka CČE)  
NOVINKA

n��Biblická hodina pro starší děti (10–16 let, 
vede Anna Pokorná, farářka CČE)  
NOVINKA

n��Keramikoučink (dospělí; vede Fosca Di 
Gabriele) NOVINKA

n��Jóga a cvičení
n��Ranní jóga v pátek (od 15 let; vede Ro-

mana Packová)
n��Jin & jemná jóga v úterý (od 15 let; vede 

Daniela Pařízková)
n��Jógové čtvrteční semináře ve  čtvrtek 

(od 15 let; vede Daniela Pařízková)
n��Meditace v pohybu / čchi-kung ve středu 

(od 15 let; vede Ivana Dlohošová)
n��Pohyb a hlas (dospělí, vede tanečnice Cé-

cile da Costa) NOVINKA

A�zápis�1.�září
Po  téměř celý den 1. září pořádáme zápis 
v ateliéru v Jungmannově ulici (za knihov-
nou), kam se během léta stěhuje roztočí 
kancelář. Je na  něm možné se potkat 
s  mnohými lektory, zjistit, jak je kroužek 
veden, a  ledacos domluvit. Na kroužky se 
můžete předběžně přihlásit i  po  celé léto 
na www.roztoc.cz.

� l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

Dramatický obor - Cára Carara
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ZÁPIS do Ateliéru JoE 
(výtvarné kurzy / 2021–2022):

sobota 28. 8. 2021 / 17–19 hod.
úterý 31. 8. 2021 / 15–18 hod.
středa 1. 9. 2021 / 8–12 hod.

Místo: Ateliér JoE,  
Tyršovo nám. 1731/9, Roztoky
Kontakt: Lada Krupková Křesadlová
E: atelierjoe9@gmail.com
M: +420 725 069 062

DěTSKé	TÁBOrY

Jako každý rok máme pro vaše děti při-
pravené příměstské tábory. Místa se zapl-
ňují, a tak pokud ještě nemáte kompletní 
program na  prázdniny, podívejte se 
na  naše webové stránky věnované tábo-
rům https://www.lexik.cz/letni-tabory. 
Dozvíte se základní informace o každém 
z nich. Letos jsme pro vás nachystali:
n��Malý objevitel od 9. do 13. srpna s Ane-

tou Libjakovou 
n��Prázdninové ARTE setkávání od  16. do   

20. srpna se Simonou Jetmarovou

Děti si oba týdny jistě užijí, každý den 
přinesou domů spoustu zážitků a  třeba si 
najdou i nové kamarády. 

cYKLUS	PrO	ŽenY		
V	nOVéM	POJeTí

Připravili jsme pro vás program Zdravé se-
bevědomí a síla motivace. Jedná se o upra-
venou verzi úspěšného cyklu, který probě-
hl v loňském roce. Program  je určen pro 
ženy, které chtějí posílit kvalitu svého živo-
ta a  získat inspirativní podněty pro svůj 
rozvoj. Společně začneme objevovat svoje 
silné stránky, pátrat po tom, co nám dodá-
vá energii a jaké jsou naše klíčové motivá-
tory. V závěrečné lekci si osvojíme jedno-
duché relaxační techniky a  pochopíme 
jejich přínos. Celý program se skládá ze tří 
sobotních workshopů, které proběhnou 
v  dopoledních hodinách. Více se dozvíte 
na  https://www.lexik.cz/kurz/648-zdrave-
-sebevedomi-sila-motivace. 

nO	STreSS	cYcLe	–	MeDiTAČní	
DOPOLeDne	S	FOScOU	Di	GABrieLe	
V	AnGLiČTině	/	WeLL	BeinG	UnDer	
PreSSUre

Setkání pro všechny, kteří si chtějí zdoko-
nalit své schopnosti odolávat stresu. Do-
zvíte se, jak se adaptovat na  změny bez 
újmy na psychickém zdraví, o umění zdra-
vě reagovat na stres. Je tato schopnost vro-
zená, nebo teprve tréningem tuto doved-
nost získáme? Kurz bude vedený 
v  angličtině, lektorkaFosca Di Gabriele 
hovoří i česky. 

1.	A	2.	zÁŘí	–	zÁPiS	DO	JAzYKO-
VýcH	A	POČíTAČOVýcH	KUrzů	
i	PŘíPrAVeK	nA	STŘeDní	ŠKOLY	
AVíceLeTÁ	GYMnÁziA

Rádi vás uvítáme u nás v Lexiku ve středu 
1. září od 8.30 do 13.30 a ve čtvrtek 2. září 
od 9.30 do 17.30 u zápisu do našich kurzů. 
Popřemýšlejte, který jazyk byste se chtěli 
začít učit, připomenout či se v něm zdoko-
nalit. Máte z  čeho vybírat – angličtina, 
němčina, italština, francouzština, ruština, 
španělština, japonština, portugalština, češ-
tina pro cizince – u každého jazyka je mož-
nost individuální výuky. Přípravky 
na střední školy, víceletá i 4letá gymnázia 
už se plní. 

Nově bychom rádi otevřeli počítačové 
kurzy, kde by se zájemci seznámili se zákla-
dy práce na  PC, MS Office a  případně 
i programováním. 

Výuku zahájíme v týdnu od 13. září. 

LOGOPeDie,	LOGOPOVíDÁní		
A	GrAFOMOTOriKA

Logopedie funguje bez omezení i  přes 
prázdniny, můžete se přihlásit kdykoli.  

Od září otevíráme kroužek logopovídání 
a grafomotoriky pro děti od 4 do 7 let, který 
povede Mgr.  Aneta Libjaková. Děti se zá-
bavnou formou naučí správnou výslovnost, 
zlepší komunikační dovednosti a sluchové 
i zrakové vnímání. Procvičí úchop psacího 
náčiní, který je předpokladem úspěšného 
psaní. Grafomotorika patří mezi kritéria 
pro posuzování školní zralosti dětí, proto 
kroužek vřele doporučujeme, aby pak měli 
prvňáčci radost z jedniček v písance. 

cHůVA	JAKO	PrOFeSe,	PrVní	PO-
MOc	DěTeM,	ASiSTenT	PeDAGOGA	
A	PéČe	O	SeniOrY

Do 7. srpna se ještě můžete přihlásit na dal-
ší běh kurzu Chůva jako profese. Na konci 
června jsme blahopřáli čtyřem novým chů-
vám k absolvování státní zkoušky, příště to 
můžete být právě vy. 

8. srpna proběhne seminář První pomoc 
dětem, 14. srpna začíná kurz Asistent pe-
dagoga a do 4. září se můžete připojit k e-
-learningovému kurzu Péče o seniory. 

VŠeOBecné	SPOLeČenSKé	VěDOMOSTi

Připravujeme pro vás zajímavá setkání, 
která budou obsahovat praktické věci jako 
např. etiketu stolování, představování nebo 
psychologii v praxi, ale i například občan-
ské právo nebo základy filozofie. Plánuje-
me rozsah 2 vyučovacích hodin, určené 
pro středoškoláky a dospělé. 

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.  l

Za kolektiv centra Lexik a Insignis vám 
krásné prázdniny přeje 

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka

Letní Lexik
Milí	čtenáři,	doufáme,	že	si	užíváte	léta	plnými	doušky	
a	nenecháváte	se	rozladit	nekončícími	zprávami	o	tom,	jak	
nás	ten	koronavirus	stále	zlobí	a	zlobit	bude.	Věříme,	že	si	
berete	do	ruky	jiné	čtení	v	podobě	dobrých	knih,	a	jelikož	
máte	před	sebou	tento	článek,	tak	i	místní	časopis	Odraz.	
Máme	pro	vás	nabídku	příměstských	táborů,	zajímavých	
setkávání	v	novém	školním	roce	i	pozvánku	na	zápis	
do	kurzů.	Budeme	rádi,	když	si	něco	vyberete,	co	vám	
zpříjemní	volný	čas,	přihlášky	můžete	posílat	i	během	
prázdnin.	
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Brána Torii, Kateřina Zuzana Kramolišová, 11 let

Herec II, Alena Schuhmeierová, 11 let

Drak, Dita Antošová, 13 let

Origami, Anna Machalová, 15 let

Jeřáb, Adéla Sazimová, 12 letHerec I, Jan Zelinka, 12 let

Drak, skica, štít Hlouchovy vily v Roztokách, Dorota Langová, 12 let

Svátek chlapců, kapr, 
Klára Grande, 8 let

Výstava�–�Ateliér�JoE�
Joe	Hloucha	–	cestovatel,	spisovatel,	
sběratel	výtvarného	orientálního	umění	
a	milovník	Japanu	zakoupil	ve	dvacátých	
letech	v	Tichém	údolí	vilu	a	nechal	ji	
přestavět	v	„japonském	stylu“.	rozšířil	
tak	výrazně	kulturní	rozhled	o	tehdy	málo	
známé	a	exotické	Japonsko.

Poctu	–	výstavu	Joe	Hlouchovi	k	jeho	
140.	výročí	narození	připravili	studentky	
a	studenti	Ateliéru	Joe	ve	spolupráci	
se	Středočeským	muzeem	v	roztokách	
a	Městským	úřadem	roztoky.	 l

lada�Krupková�Křesadlová

Joe Hloucha v Japonsku, 
archiv Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy
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Nové prostory mají v útrobách klubovnu, 
šatny, toalety a v prvním patře také míst-
nosti pro tréninky stolního tenisu.Tyto 
prostory, společně s kurtem na plážový vo-
lejbal, nahradily dosluhující kabiny a  „li-
kusák“, jenž obsahoval ve svých zdech vel-
ké množství azbestu. Ekologickou likvidaci 
uskutečnila firma DEKONTA. Za  Výbor 
TJ Sokol patří velké díky Zdeňku Záhořo-
vi, Zuzce Johanidesové, Luďku Hroudovi, 

Čestmíru Křížovi, firmě AMIKA a dalším, 
kteří věnovali obrovské množství svého 
volného času a energie do tohoto projektu. 
Speciální poděkování patří úředníkům 
města Roztoky – zejména stavebnímu úřa-
du za  pomoc, konzultace a  vstřícnost při 
řešení stavebních záležitostí. Myslíme si, že 
se výsledek povedl a stojí za to!

Finančně tuto akci podpořilo MŠMT, 
Česká obec sokolská a město Roztoky.

Výbor TJ zamrzelo, že se přes nesporné 
úspěchy v  obnově sportovišť a  rozvoji 
sportování v Roztokách stal terčem útoků 
ze strany prezidenta Roztockého SK (fot-
balu) Ing.  T. Novotného. Opakovaně šíří 
klamavé zprávy na  Facebooku a  bohužel 
i  v  posledním čísle časopisu ODRAZ 
v článku „Novinky z fotbalu, nejen roztoc-
kého“ se nezapomněl „otřít“ o Sokol. Čeho 
se zmínka týká? Sokol poprosil SK Rozto-
ky, aby v  letošním roce po  tzv. dokopné 
uspořádal koncert skupiny TYP mimo are-
ál Sokola (U šraněk, u MÚ... apod). Asi ka-
ždému dojde, že prostor před sokolovnou 
a nové tréninkové povrchy (investice měs-
ta Roztoky) už nemohou poskytnout srov-
natelnou službu pro najetí kamionu hu-
dební skupiny a  pohybu většího počtu 
diváků. Pan Ing.  T. Novotný bohužel pro 
toto vysvětlení nemá pochopení a  šíří 
po Roztokách negativní energii.

Výbor TJ Sokol Roztoky má výborné 
vztahy s městem Roztoky, sportovní komi-
sí, sportovními spolky a  také s  většinou 
členů výboru SK Roztoky. Proto nás oprav-
du mrzí, že si pan Ing. T. Novotný své jedo-
vaté sliny nenechá pro sebe.

Přejeme všem čtenářům časopisu OD-
RAZ hezké prázdniny a  radost z  pohybu. 
Popřejme si také, abychom už nemuseli ře-
šit další a další covidové vlny, jako se nám 
to stalo v posledním roce.

NAZDAR!
� l

za�výbor�TJ�Sokol
�Mgr.�Petr�Šturm,��

jednatel	TJ

Po obrovském úspěchu na MČR v Krno-
vě, kde si roztocké „dvatisícesedmičky“ 
vybojovaly koncem září 2020 pozici mezi 
nejlepšími deseti družstvy v  republice – 
viz říjnový a  listopadový Odraz, začaly 
holky svoji první sezonu v kategorii star-
ších žákyň (ročníky 2006 a 2007) na vítěz-

né vlně. V krajském přeboru Středočeské-
ho kraje zvítězily ve všech pěti utkáních, 
ke kterým nastoupily, ale v další „krasojíz-
dě“ je na dlouhých sedm měsíců zastavilo 
vládní opatření zakazující veškerou spor-
tovní aktivitu nejen našim mladým volej-
balistkám. Sluší se poznamenat, že i dal-

ším kategoriím roztockého dívčího 
volejbalu se v  úvodu ročníku 2020/2021 
dařilo na  výbornou. Kadetky (ročníky 
2004 a 2005) pod vedením Šárky Čížkové 
a Pavlíny Šaljič začaly naplňovat své před-
sezonní ambice a  s  bilancí šesti výher 
a jedné nešťastné porážky v tiebreaku vé-
vodily tabulce krajského přeboru. Mladší 
žákyně (ročníky 2008 a 2009) pod taktov-
kou Evy Juranové a Lucie Jakabové stačily 
ve  své premiérové sezoně šestkového vo-
lejbalu odehrát pouze jeden turnaj kraj-
ského přeboru s bilancí dvou výher a jed-
né porážky. Nicméně vítězstvím nad 
silnou Příbramí naznačily, že zásobárna 
roztockých volejbalových talentů „v  suk-
ních“ je neutuchající!

TJ Sokol Roztoky dokončil další zásadní investici

Roztocké volejbalové hvězdy září – III. díl (tentokrát v červnu)

Sokol	roztoky	přežil	covidové	období	2020-21	a	nezahálel.	
Pracovní	skupina	výboru	TJ	Sokol	roztoky	prošla	dlouhou	
cestou	od	architektonického	návrhu	přes	studie	až	
po	projektové	detaily.	Jednalo	se	o	veřejnou	zakázku,	vše	
muselo	být		v	souladu	s	dotačními	podmínkami	včetně	
vskutku	„šibeničních“	termínů.	Vše	se	zvládlo	a	na	konci	
května	jsme	mohli	úspěšně	kolaudovat.	

Praha.	České	Budějovice.	Kralupy.	Plzeň.	Tušíte,	co	tato	
města	spojuje?	ne?	Pak	vězte,	že	jsou	to	jediná	města	
v	Čechách,	jejichž	zástupkyně	se	v	celkovém	pořadí	
neoficiálního	letního	Mistrovství	Čr	ve	volejbale	starších	
žákyň	ročníku	2007	dokázaly	dostat	před	naše	roztoky.		
Ano,	naše	malé	roztoky	se	díky	místním	volejbalovým	
nadějím	opět	proslavily	na	celorepublikové	úrovni.	Ale	
pěkně	popořadě…

Nové zázemí a kurt
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Koncem května se pak konečně slitovali 
všichni „svatí“ a  povolili amatérskému 
sportu přestup z virtuálního on-line světa 
alespoň do  venkovních prostor. A  začal 
termínový masakr. Volejbalové předsta-
venstvo se snažilo dohnat během června 
půlroční pauzu a zorganizovalo ve zkráce-
né formě dohrání krajských soutěží a Letní 
pohár ČVS (Český volejbalový svaz) jako 
neoficiální Mistrovství ČR. Jelikož měl 
červen jen čtyři víkendy, tj. osm hracích 
dní, a termíny soutěží či dalších doplňko-
vých turnajů se překrývaly, byla to pro 
hráčky, trenérky i  některé rodiče pěkná 
„hoňka“.  

Středočeský krajský přebor se dohrával 
formou kvalifikačních turnajů, ze kterých 
se pak družstva dle dosažených výsledků 
nominovala do zápasů o konečné umístě-
ní. Mladším žákyním se podařilo svoji sku-
pinu senzačně vyhrát a  probojovat se tak 
do čtyřčlenného finále, kde jim jen velmi 
těsně unikla medaile. Škoda, ale i tak je to 
pro mladší žákyně a roztocký volejbal další 
cenný úspěch, jelikož až za  námi zůstaly 
třeba Kralupy, Benešov, Nymburk a  další 
větší města s daleko většími možnostmi.

Kadetky ve  své kvalifikační skupině 
obsadily druhé místo, když smolně pro-
hrály s Hořovicemi. V následném turnaji 
o 5. místo ale již neponechaly nic náhodě 
a  třemi suverénními výhrami potvrdily 
svou příslušnost ke  středočeské špičce. 
Rovněž kadetky se mohou pyšnit řadou 
talentovaných volejbalistek, kolem kte-
rých neustálé „brousí“ zájemci i z extrali-
gových oddílů. Šárka s  Pavlínou mohou 
být hrdé na  to, jaké se jim podařilo vy-
chovat „plejerky“.
Starší žákyně obsadily v konečném pořadí 
krajského přeboru šesté místo. Ptáte se, jak 
je možné, že v republice jsou páté a v kraji 

až šesté? Jednoduše. Rozdílovým prvkem 
je věk děvčat. Krajskou soutěž hrají vždy 
dva ročníky, v našem případě 2006 a 2007, 
kdežto mistrovství je vypsáno pouze pro 
jednotlivé ročníky. A tak se stalo, že na kva-
lifikačním turnaji krajského přeboru v Ra-
kovníku narazily roztocké starší žákyně 
(všechny ročník 2007) na  vesměs o  rok 
starší volejbalistky z  Kladna. Mimocho-
dem pozdějšího vítěze krajské soutěže. 
Ve vyrovnaném boji se ten rok navíc proje-
vil, a  tak na  naše holky zbyla až skupina 
o  páté místo. Ta se konala den po  úspěš-
ném mistrovství, kdy sedm statečných do-
razilo z Českých Budějovic domů až kolem 
jedenácté hodiny večerní, aby ráno v sedm 
vstávalo a mohlo odehrát soutěž krajského 
přeboru. Holky v  sobě vydolovaly ještě 
zbytky sil, ale v souboji o páté místo pod-
lehly v tiebreaku Mělníku. 

Kvalifikace na  neoficiální mistrovství 
ČR probíhala na  krajské úrovni. Čtrnáct 
krajských vítězů doplnila dvě družstva, 
která obdržela tzv. „divokou“ kartu.Všech-
ny postoupivší týmy pak byly rozděleny 
do dvou skupin dle regionální příslušnosti 
– česká a  moravská větev. Ze středních 
Čech si postup z kvalifikace zajistily Kralu-
py, které nás porazily v „sestrovražedném“ 
boji. Nicméně jedna ze dvou „divokých“ 
karet byla přidělena volejbalovému oddílu 
TJ Sokol Roztoky u Prahy! Chápete to?! Ze 
všech volejbalových klubů na území Čech 
padla volba zrovna na náš malý oddíl. Už 
jen udělení „divoké“ karty pro finálový 
turnaj mistrovství ČR je pro roztocký vo-
lejbal velkou poctou. Můžeme jen spekulo-
vat, zda si holky tuto poctu vybojovaly de-
sátým místem na  MČR 2020 v  Krnově 
nebo jde o vynikající diplomatickou práci 
roztockých funkcionářů. Ale to je celkem 
jedno, hlavně že jsme TAM…

…�a�jak�to�bylo�v�Budějicích?
Do  Českých Budějovic, pořadatele české 
mistrovské větve, odjíždíme pouze se sed-
mi děvčaty. Na celodenní turnaj v pětatři-
cetistupňovém vedru docela odvaha. Ale 
co se dá dělat. Absence nahrávačky Kačky 
Flekové byla hlášena s předstihem, více nás 
však zaskočí nečekaná nepřítomnost nej-
lepší blokařky Středočeského kraje ve  své 
kategorii Andy Cízové kvůli viróze. A jeli-
kož mladší žákyně, které by nás mohly pří-
padně doplnit, mají ve stejný termín finá-
lový turnaj krajského přeboru, musíme se 
modlit, že to holky v sedmi zvládnou.

K finálové osmičce nakonec přibyl ještě 
domácí pořadatel Madeta České Budějovi-
ce. Naše „dvatisícesedmičky“ jsou naloso-
vány do pětičlenné „skupiny smrti“ – Hlin-
covka ČB (mistr ČR z  Krnova), Kralupy 
(v  Krnově 5. místo), Český Krumlov (9. 
místo), který byl nominován místo chybě-
jícího zástupce Karlovarského kraje, a  Jir-
kov (12. místo). Druhá skupina má složení 
Madeta ČB (v  Krnově nebyla), Varnsdorf 
(nebyl), Plzeň (nebyla) a  výběr Prahy 
(v Krnově tři zástupci Prahy do 8. místa). 
Asi ta diplomacie nemá až tak dlouhé prs-
ty. Je jasné, že v této konkurenci bude kaž-
dý získaný bod úspěchem, každý získaný 
set malým vítězstvím a případný vyhraný 
zápas zázrakem. 

První překážkou na cestě k nesmrtelnos-
ti je Jirkov. Zápas má začít v 9.00 hod. (ten 
čas si prosím zapamatujte), ale jelikož to 
soupeři trvá z Chomutova trochu déle, než 
předpokládal, začínáme o půl hodiny poz-
ději. Roztocká děvčata se rozjíždějí poma-
leji a  celkem vyrovnané utkání ztrácejí 
v koncovkách obou setů. Na druhém kurtu 
už je delší čas dohráno a družstvo z České-
ho Krumlova, které je naším dalším soupe-
řem, nás netrpělivě očekává na hřišti. Naše 
holky sotva stačí doplnit tekutiny, zchladit 
hlavu pod kohoutkem se studenou vodou 
a už musejí nastoupit k dalšímu vysilující-
mu souboji. Začínáme dobře, jsme lepší 
a udržujeme si mírný náskok. Bohužel síly 
ubývají, vedro se stupňuje a ani místy fre-
netické povzbuzování našeho rodičovsko-
-realizačního týmu nestačí na  dotažení 
slibně rozjetého setu k  malému vítězství. 
Ve druhém setu se k ubývajícím silám při-
dává i špatně nastavená hlava a prohrává-
me opět ve dvou setech.  A následuje další 
utkání, tentokrát derby s kralupskými vo-
lejbalistkami. Opět pouze krátká pauza 
na osvěžení a rychle na kurt. Zápas probí-
há podle očekávání. Favoritky z Kralup zís-
kávají náskok a vypadá to, že si v poklidu 
dokráčejí pro zisk prvního setu. Eva si bere 
time. Holky z  Roztok ožívají a  postupně 
stahují bod za  bodíkem. Dostávají se 
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n�Koupím pozemek v Roztokách ke stavbě 
RD nebo pozemek s RD nebo byt. 
Tel. 602 345 089

n�Hledám pronájem domu, chaty, pozem-
ku v Roztokách a okolí. Za údržbu a menší 
pronájem. Tel. 775 290 391

n�HODINOVÝ MANŽEL –
tel. 723 424 701
� l

Řádková inzerce

do  varu, který přechází v  erupci něčeho 
nepopsatelného. To se musí zažít! Vyrov-
náno! Máme setbol! Přidáváme další bod 
a první set je náš! Tak ne?!  Rozhodčí při-
znává bod Kralupům a  nikdo neví proč. 
Ani kralupští netuší, čím si to zasloužili. 
Ale naše holky už nic nezastaví. Další dva 
body jsou jejich a s nimi i první set, který 
už nám nikdo nevezme. Malé vítězství je 
tu. Druhý set probíhá podle našich not. Až 
desetibodový náskok nezmění ani dva od-
dechové časy soupeře. Blíží se koncovka 
druhého setu, soupeřky postupně ubírají 
z našeho velkého náskoku, ale tohle už by-
chom si neměli nechat vzít. Historické ví-
tězství nad odvěkým rivalem na finálovém 
turnaji mistrovství ČR se blíží. A právě to 
asi svazuje roztockým děvčatům ruce 
a druhý set ztrácejí o dva body. V tiebreaku 
se projevuje aktuální rozložení psychic-
kých, ale hlavně fyzických sil a  favorit si 
vítězství již utéct nenechá. Konečně pauza. 
Rychle do plavek a svlažit se do Vltavy.  Je 
to k vzteku, že se utkání nepodařilo dotáh-
nout do vítězného konce. Chybělo malič-
ko. Z výkonu holek máme ale tak obrovský 
zážitek, že si s rodičovsko-realizačním tý-
mem říkáme, že to za  to stálo, i  když nic 
nevyhrajeme a pojedeme domů. Po pauze 
nás totiž čeká Hlincovka. Stávající mistr re-
publiky v  kategorii 2007, který doposud 
na turnaji neztratil ani set. Prostě žákovský 
volejbal z trochu jiné dimenze. Ale co to?  
Podcenily nás? Nebo jsou unavené? Nebo 
že by naše holky z Roztok u Prahy byly fakt 
tak dobré a vyrovnaly se mistryním repub-
liky? „C“ je správně! Naprosto vyrovnaný 
zápas, spíš mně přijde, že jsme lepší. Prostě 

opět famózní výkon našich „dvatisícesed-
miček“.  První set bereme my, druhý patří 
soupeři a  jdeme opět do tiebreaku. Přeta-
hovaná pokračuje. Po změně stran si udr-
žujeme mírný, ale maximálně dvoubodový 
náskok. Blížíme se do  koncovky. Vedeme 
13:12 a podáváme. Soupeř špatně přijímá 
a máme mečbol! Tak zase ne! Rozhodčí vi-
děl přešlap podávající hráčky. To je pech. 
Poslední dva míče jsou na krev a štěstí se 
přiklání na  stranu našeho soupeře. Další 
porážka v tiebreaku, ale klobouk dolů před 
našimi holkami.  Páté místo ve  skupině 
znamená, že nepostupujeme do vyřazova-
cích bojů a balíme kufry. Ale předtím ještě 
jednou do  plavek osvěžit se ve  Vltavě 
a  spláchnout únavu. Holky jsou smutné, 
ale utěšujeme je, že si vlastně proti Krnovu 
o jedno místo polepšily. Moc to ale nepo-
máhá.

V době, kdy pět hráček a trenérka plavou 
na  výlet směr Hluboká nad Vltavou, při-
chází pořadatel turnaje, že za sedm minut 
nastupujeme proti Jirkovu v  boji o  5.–8. 
místo. Naše argumentace, že jde o omyl, že 
jsme skončili poslední ve  skupině a  už 
máme sbaleno, není pořadatelem akcepto-
vána s  tím, že jsme získali více bodů než 
poslední družstvo druhé skupiny, a tudíž si 
vybojovali právo účasti ve vyřazovacích bo-
jích. Nezbývá než vylovit plavkyně z Vltavy 
a co nejrychleji je připravit na novou šanci. 
To se daří a  Jirkovu oplácíme porážku 
z  úvodního zápasu. Soustředěný výkon 
opřený o výborný servis a neméně kvalitní 
příjem nás posouvá do  utkání o  konečné 
páté místo proti domácí Madetě. Menší 
komplikací je, že díky naší neznalosti systé-

mu turnaje a  tím pádem zpožděnému ná-
stupu na zápas s Jirkovem k utkání nastu-
pujeme opět s  minimální přestávkou 
na odpočinek. Větší komplikací pak je to, že 
nám zkolabovala naše jediná nahrávačka. 
Porce naběhaných kilometrů v  kombinaci 
s celodenním vedrem a minimem odpočin-
ku mezi zápasy si vybrala svou daň. Ale roz-
tocké hrdinky jsou v takovém laufu, že do-
mácím volejbalistkám povolí v prvním setu 
jen osm bodů. Do toho druhého prostřídá 
trenérka našich soupeřek kompletní šestku 
a utkání začíná být o dost vyrovnanější. Po-
řád máme sice mírně navrch, ale síly ubýva-
jí. Největší motivací je, že už nechceme dal-
ší tiebreak. Bohužel ve vyrovnané koncovce 
ztrácíme druhý set a to, co nikdo nechtěl, je 
tady. O tom, kdo bude pátý, rozhodne zkrá-
cená sada. Trenérka domácích opět protočí 
sestavu a  posílá na  rozhodující set čerstvé 
síly. My takové možnosti nemáme. V  tie-
breaku se projevuje větší kvalita na  naší 
straně, takže si do  koncovky „přinášíme“ 
mírný náskok. Bohužel v  té nejdůležitější 
chvíli nás opouští to, čím jsme se mohli 
pyšnit po  většinu turnaje. Kvalitní servis. 
Opakovaně kazíme a  domácí srovnávají. 
Teď je to kdo s koho. Máme mečbol a podá-
ní. Kazíme. Srovnáno. Kazí i soupeř. Opět 
mečbol s výhodou podání. Znovu kazíme. 
Ale i  domácí nám vracejí body zkaženým 
servisem. A  do  třetice mečbol. Je přesně 
19.12 hod., když na antuku areálu českobu-
dějovické Madety dopadá poslední míč, 
který uzavírá souboj o páté místo a zároveň 
i celé mistrovství ČR v kategorii dívek roč-
ník 2007. Ostatní zápasy o umístění totiž již 
dávno skončily. Těch deset hodin a dvanáct 
minut, které jsme strávili v  sobotu 19. 6. 
2021 v pětatřicetistupňovém vedru s osmi 
(vč. trenérky) statečnými děvčaty z volejba-
lového oddílu TJ Sokol Roztoky u  Prahy 
na kurtech, stály za to. Domů si totiž odvá-
žíme senzační PÁTÉ místo.

Kdyby roztočtí zastupitelé hledali v bu-
doucnu inspiraci pro názvy nových ulic, 
tak zde mám pár tipů:

Lucky BOHDANECKÉ, Míši JAKABO-
VÉ, Helči KRÁLOVÉ, Kačky LIPOVOVÉ, 
Ádi RAMBOUSKOVÉ, Kiki STEINERO-
VÉ, Báry ŠOLÍNOVÉ nebo trenérky Evy 
JURANOVÉ.� l

Martin�Rambousek

Výsledky ve skupině  Výsledky ve skupině o 5.–8. místo
roztoky	–	Jirkov	 0:2	 roztoky	–	Jirkov	 2:0
roztoky	–	Český	Krumlov	 0:2	 roztoky	–	Madeta	ČB	 2:1
roztoky	–	Kralupy	 1:2	
roztoky	–	Hlincovka	ČB	 1:2	

Pořadí ve skupině  Celkové pořadí MČR 2007
1.	Hlincovka	ČB	 	 1.	výběr	Prahy	 5.	roztoky
2.	Kralupy	 	 2.	Hlincovka	ČB	 6.	Madeta	ČB
3.	Jirkov	 	 3.	Kralupy	 7.	Jirkov
4.	Český	Krumlov	 	 4.	Plzeň	 8.	Český	Krumlov
5.	roztoky	 	 9.	Varnsdorf
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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
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