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V Lysolajích kromě nedotknuté
přírody a naprostého klidu oceníte
také přívětivou sousedskou komunitu
a množství společenských aktivit.

Bezpečné bydlení v zeleni
s výhledem na Pražský hrad.
Kavárna, školka
i sportoviště v místě.
Skvělá dostupnost do centra.

A dostupnost? Za pět minut jste
v Šáreckém údolí, za deset na metru
Dejvická či na Pražském okruhu a za
dvacet minut v centru Prahy.

VÝSTAVBA ZAHÁJENA
DOKONČENÍ 2021/22
www.zatisilysolaje.cz

Umístění nové vilové čtvrti, přesvědčivé
urbanistické řešení a unikátní architektura
domů zajistí soukromí a bezpečí pro vaši rodinu.
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Už jsem na toto téma psal posledně. Před měsícem jsme ještě v Česku neměli žádný případ nákazy novým koronavirem.
V den, kdy píšu tenhle úvodník, už to neplatí, ale ještě se počet
pozitivně testovaných nemocných dá spočítat na prstech obou
rukou. Zda a o kolik tento počet ještě naroste, se v tuto chvíli
nedá odhadnout. Nemůžeme se tvářit, jako že se nás to netýká,
ale nesmíme ani podléhat panice. Ta se totiž šíří rychleji než
ten nejagresivnější virus a je schopna zapříčinit větší škody.
Bylo by bláhové doufat, že se nákaza Česku, Praze nebo i Roztokám vyhne. Je to
jenom otázka času. Na druhou stranu se nejedná o mor, je to jakási varianta chřipky,
a to ještě ne nějak mimořádně nebezpečné. Ohroženi jsou lidé starší či ti se sníženou imunitou. Chovejme se zodpovědně a nevystavujme je zbytečnému ohrožení,
ale jinak skutečně nepodléhejme strachu.
Je zbytečné vykupovat prodejny s potravinami, jenom si děláme průvan v peněžence a připravujeme si jednotvárný jídelníček na příští týdny a měsíce. Nejdeme
přece do války.
Říká se, že na všem špatném je něco dobré (platí to i obráceně, ale o tom třeba jindy). V tomto případě se aspoň ukáže, jak se náš stát umí či neumí v krizové situaci
zachovat. Jak jsou lidé disciplinovaní a ohleduplní. A třeba si někteří v této atmosféře nejistoty uvědomí, že jejich denní trable a žabomyší sváry jsou malicherné,
a začnou si víc vážit toho, že mají na takové pitomosti čas.
Možná i proto není v tomto čísle Odrazu žádný útočný článek. Nedělám si naději,
že to tak zůstane, ale i tak je to fajn a doufám, že to přivítají i čtenáři.
Jediná bitva, která je spojena s tímto Odrazem, se paradoxně odehrála na půdě
redakční rady. Titulní stranu měla obsadit fotografie související s tématem vykopávek na Levém Hradci. Zatímco autor článku preferoval obrázek dětské kostry
v původním hrobě, někteří členové redakční rady považovali tuto fotku za poněkud
skličující a na titul nevhodnou.
l
Vy, milí čtenáři, když čtete tento text, už víte, jak to dopadlo. 

INFORMACE Z RADNICE
Slovo starosty | J. Jakob

4

Vítání dětí v Roztokách | I. Korunková

4

Únorové zasedání zastupitelstva | J. Jakob

4

Dotazník – domov seniorů | V. Drdová

4

Únorové jednání městské rady | T. Novotný 5
Poděkování kuchařkám roztocké
školní jídelny | V. Drdová

5

Filmové dokumenty
v Academicu | T. Novotný

6

Poděkování společnosti Eaton a jejím
zaměstnancům | V. Drdová

6

Z deníku Městské policie
Roztoky | P. Vevera 

6

téma měsíce
Fantastický Levý Hradec a kde
ho najít | P. Nový

8

foto: Aleš Hůlka



HISTORIE MĚSTA
Labutí píseň roztockých skautů
v roce 1970 | S. Boloňský

10

Výjimečný výkup historických předmětů
do sbírek muzea | M. Šášinková

10

Jaroslav Drda

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
Talentové zkoušky do hudebního
oboru ZUŠ | B. Šlégl

22

Předjaří na ZUŠ | B. Šlégl

22

Školní okénko | V. Zelenková

22

Masopustní poděkování | Z. Šrůmová

12

Informace z Husova sboru CČSH

14

Šansony vinné a nevinné | V. Drdová

14

Velikonoce 2020 – bohoslužby

15

My z Roztok a ze Žalova | E. Frindtová

16

foto: Kateřina Houšková

ŽIVOT VE MĚSTĚ

kultura
Svátek hudby na zámečku | M. Markvart

17

Nádherný koncert
(a derniéra?) | S. Boloňský

17

Městská knihovna informuje | T. Náhlovská 18
Kulturní kalendárium – březen–duben

19

Po fotografiích v Nádražní přicházejí umělci
roztocké základní školy | A. Nejezchlebová 24
Jarní úklid v Lexiku
a Insignis | B. Pekárková

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Plán prevence přebytečných
strategií | J. Huk

21

Řádková inzerce

Upozornění a prosba | M. Štifter

21



březen 2020

26

26

periodický tisk územně samosprávného celku
Vychází 11x ročně.
Místo vydávání Roztoky.
Odraz č. 3/2020 vyšel dne 13. 3. 2020
Uzávěrka příštího čísla dne 2. 4. 2020
Evidenční číslo MKČR E 13632
Vydává město Roztoky,
nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČO 00241610
Adresa redakce: Odraz, nám. 5. května 2,
252 63 Roztoky
e–mail: mu@roztoky.cz,
www.roztoky.cz
Odpovědný a technický redaktor: Jaroslav Drda
(drda@roztoky.cz)
Redakční rada: Eva Frindtová – předsedkyně,
Stanislav Boloňský – místopředseda,
Michal Přikryl, Jaroslav Huk,
Marcela Šášinková, Eva Sodomová,
Lukáš Hejduk, Jaroslav Drda
Sazba: Bogdan Tkaczyk
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Plzeň
Náklad 3900 výtisků
Fotografie na titulní straně: Zlomky nádob ze sídlištních
objektů v Komenského ulici čp. 1165,
výzkum proběhl v roce 2016
(Středočeské muzeum, foto: Aleš Hůlka)
Přebírání obsahu jinými periodiky a servery
se řídí autorským zákonem.
Přebírání označených příspěvků je zapovězeno.

3

INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Opravy v jídelně

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám podal informace
o aktuálním dění v našem městě.
v příštím roce. Snad se nového nádraží
dočkáme.

Rekonstrukce nádraží
odložena
V minulém vydání jsme vás informovali
o možné rekonstrukci roztockého nádraží.
Velká rekonstrukce měla vypuknout již
letos. Tuto velkou zakázku soutěžila
Správa železnic. Nejnižší nabídková cena
však překročila projektovou cenu
o několik desítek procent. Proto se zadavatel rozhodl výběrové řízení zrušit. Novou soutěž by Správa železnic měla vypsat přibližně v polovině roku, což by
mělo znamenat, že k samotné rekonstrukci dojde s největší pravděpodobností až

Dobrý nápad

V lednu skončilo přijímání dobrých nápadů, tedy návrhů z řad veřejnosti, o kterých
bude hlasováním rozhodovat samotná veřejnost. Dorazilo celkem 23 nápadů.
Všem autorům velmi děkujeme. V tuto
chvíli posuzujeme realizovatelnost jednotlivých návrhů. To, které nápady postoupí
do hlasování, stvrdí rada města. O tomto
rozhodnutí budou jednotliví autoři informováni. Samotné hlasování proběhne
v dubnu. O podrobnostech vás budeme
informovat.

Na podzim loňského roku došlo k havárii
v nové přístavbě objektu roztocké jídelny
a družiny. Bohužel na dvou místech praskl
přívod k topení. Dodavatel stavby svou
chybu uznal a celá oprava šla na jeho vrub.
V tuto chvíli je přístavba vysušena a opravena a může opět začít sloužit svým účelům, tedy v přízemí jako rozšíření prostoru jídelny a v patře jako dvě kmenové
třídy. Doufám, že přístavba již bude bez
problémů sloužit řadu let.
l

Se srdečným pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Únorové zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva bylo zejména ve znamení majetkoprávních záležitostí. Bylo také rekordně rychlé.

Aktualizace
strategického plánu
Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
ve čtvrtek dne 14. května 2020
se pod záštitou starosty města
Roztok uskuteční slavnostní
vítání dětí, které se narodily
v období od 1. července 2019
do 31. prosince 2019.
Máte-li zájem, aby bylo vaše
děťátko v tento den přivítáno
mezi občany města Roztoky,
sdělte, prosím, jméno a příjmení
miminka, datum jeho narození
a vaši adresu Městskému úřadu
Roztoky, a to buď e-mailem
na adresu korunkova@roztoky.cz,
osobně na matrice paní Korunkové nebo telefonicky na číslo
220 400 226, a to nejpozději
do 26. dubna 2020.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem
městě.
Pozvánka s uvedením místa
a času konání akce vám bude
včas doručena poštou.

l

Ivana Korunková

matrika
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Asi nejzásadnějším bodem zasedání byl
materiál zastupitele Huka, který navrhl aktualizaci strategického plánu města. Sám
zastupitel Huk je autorem platného plánu
z roku 2015. Ten prošel řadou aktualizací
projektových karet, ale jen jednou aktualizací textové části. Dále kolega Huk navrhl
zařadit novou kapitolu, která se bude věnovat bezpečnosti. Zastupitelstvo ustanovilo
pracovní skupinu v tomto složení: Jaroslav
Huk (předseda), Vladimíra Drdová, Jan Jakob, Petra Kazdová, Jaroslav Kubečka,
Zdeněk Richter a Eva Sodomová. Tato skupina má za úkol ve spolupráci s odbornými
komisemi rady města aktualizaci textové
části vypracovat a předložit zastupitelstvu
ke schválení v lednu roku 2021. Pokud byste měli nějaké nápady či připomínky, které
by podle vás bylo vhodné do strategického
plánu zapracovat, neváhejte se obrátit

na kohokoli z výše zmíněné pracovní skupiny.

Majetkoprávní záležitosti

Zastupitelstvo schválilo jednu smlouvu
o smlouvě budoucí k plynové přípojce
a druhou k elektrice a jedno zřízení služebnosti. Zastupitelstvo naopak nesouhlasilo
s prodejem velkého pozemku v lokalitě
u šraněk, neschválilo využití předkupního
práva na garáž v Masarykově ulici a odložilo rozhodnutí o prodeji jednoho přeploceného pozemku.

Ostatní

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
na poskytování sociální služby pro rok
2020 a plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2020. Dále vzalo na vědomí zprávu
o činnosti městské policie a zápis z jednání
l
rady města.
Jan Jakob

starosta města Roztoky

Domov seniorů – váš názor nás zajímá
Vyplněný dotazník k chystané výstavbě domova seniorů, který jsme otiskli
v minulém vydání Odrazu na str. 9, můžete odevzdat až do 27. 3. 2020.
Děkujeme za spolupráci. 

l

Vladimíra Drdová
radní pro školství a sociální věci

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Únorové jednání městské rady
Jedenáctého února zasedala městská rada a probrala se
během tří hodin 34 body programu.

Jímky a kanalizace

Rada souhlasila s upravenými pravidly pro
úhradu vyvážení jímek od března letošního roku, v praxi tedy se snížením příspěvku od města a s přísnější kontrolou nároků
na tuto úhradu.
Radní schválili smlouvy o připojení nemovitostí k nově budované kanalizaci
v ulici Dobrovolného a pověřili starostu
jejich podpisem.
Rada města v tomto kanalizačním bloku
souhlasila také s návrhem zadávacích podmínek pro odkanalizování ulice Za cihelnou v limitní ceně 2 800 000 Kč bez DPH
a uložila odboru správy města vypsat zadávací řízení.

Cetin bude opět kopat.
Věřme, že rychleji
a radostněji než posledně
Rada města s těžkým srdcem a po důkladné rozpravě souhlasila s tím, aby firma Cetin položila optický kabel v okolí objektů
v ulici Masarykova čp. 885 a 886.
Po špatných předchozích zkušenostech
s organizací a s kvalitou prováděných prací
rada stanovila přísné realizační podmínky
akce, které budou zaneseny do smlouvy.

Pronájmy a narovnání

Radní se dále zabývali pronájmem části pozemku č. 2654 v Žalově za účelem provozování zahrady a doporučili zastupitelstvu
souhlasit s prodejem části pozemku č. 2651
v Žalově za cenu 1000 Kč za m2. Naopak
odmítli nabídku pana K., který požádal
o koupi pozemku parc. č. 2521/1, a doporučili zastupitelstvu pozemek neprodávat.
Radní souhlasili s uzavřením dohody
o narovnání se společností Ridera Stavební, jinak řečeno, souhlasili s tím, že Ridera
uhradí městu 250 000 Kč za neoprávněné

užívání pozemku parc. č. 3841/21 v k. ú.
Roztoky u Prahy (Žalovská alej).
Na pořad jednání přišlo i schválení
smluvního dodatku se společností Pudis,
ve kterém se naše obec zaváže doplatit
za technický návrh dvou okružních křižovatek částku 87 360 Kč.

Bezpečnější dopravní opatření

Radní přitakali úpravě dopravního značení
v ulici Železná a pověřili technické služby
realizací, ovšem až poté, co vydá souhlas
vlastník komunikace, a také po odsouhlasení Černošicemi.

Školní blok

Městská rada přikývla rozdělení hospodářského výsledku základní umělecké školy
ve výši 125 000 Kč, souhlasila s tím, aby ředitelka základní školy mohla rozhodovat
o natáčení filmových záběrů v budově ZŠ,
kladně se vyjádřila i k podpoře potřebné
rodině, která požádala o proplacení školních obědů pro svou dceru, a stejně tak
souhlasila i s vyřazením nepotřebného materiálu z jídelny základní školy.

Nová zastávka autobusu

Radní V. Drdová požádala o zřízení autobusové zastávky poblíž hotelu Academic
ve směru na Solníky a rada její žádost, která by vyhověla požadavkům zejména spoluobčanů v seniorském věku, podpořila.
Radní souhlasili též se spoluúčastí občana
na výstavbě chodníku v ulici 17. listopadu.

Sociální komise

V tradičním sociálním bloku rada přidělila
jednorázový příspěvek vdovám, souhlasila
s příspěvkem paní K. na úhradu nákladů
na bydlení a také s podporou rodiny pana
D. na školní obědy v období od ledna
do června letošního roku.

Pronájem

Rada schválila záměr pronájmu nebytových prostor ve vile čp. 125 v Tichém údolí
pro spolkovou činnost.

Nabídka Zdravotnického
zařízení s. r. o.
Radní vzali na vědomí informaci společnosti Zdravotnické zařízení, že se pokusí najít
pro Roztoky diabetologa. (Zde jen připomeňme, že obdobná snaha v minulosti vždy
kvůli nedostatku této lékařské specializace
skončila neúspěchem. Pozitivní výsledek by
byl skvělý, ale neupínejme se k němu.)
Radní se věnovali výroční zprávě o vyřizování stížností a petic za rok 2019 a také
výroční zprávě o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999. Vzali na vědomí
zápis z redakční rady Odrazu a zprávu
o činnosti městské policie.

Zápis ze stavební komise

V obsáhlém bloku stavebních činností
rada např. souhlasila se stavebními úpravami ve vile Alici, v rodinném domku v Bezručově ulici či se záměrem stavebních
úprav stávajícího vinného sklípku v Tichém údolí. Radní naopak odmítli záměr
rozdělit pozemek č. 3417/1 v Žalově podle
návrhu stavebníka, protože nově vzniklé
pozemky neodpovídají minimální výměře
pro stavbu RD.
Rada sama ráda musela kývnout na dohodu s Archeologickým ústavem Akademie věd stran provedení archeologického
výzkumu v prostorách budoucí školy Cihelna, který město přijde na pěkný milion
a šestkrát sto tisíc korun.
Radní Zdeněk Richter přednesl zprávu
o stavu příprav územního plánu a také
o rekonstrukci průtahu městem. Opravy
krajské komunikace se dočkáme až za několik let. 
l
Tomáš Novotný
místostarosta

Poděkování kuchařkám roztocké školní jídelny
Vedení města Roztoky děkuje
všem kuchařkám roztocké školní
jídelny, že během ledna a února
přes veškerou nepřízeň okolností,
jako byly chřipková epidemie,
omezené prostory a celkový ne-

březen 2020

dostatek kuchařek, i v oslabeném
stavu šesti plus vedoucí školní
kuchyně zvládly pracovní nápor
(fyzický i psychický) a vydržely
vařit přes 14 dní pro strávníky
dětské i dospělé z Roztok i Žalova

včetně seniorů. Denně tak uvařily
a vydaly přes tisíc jídel. Za to jim
patří velký obdiv a dík.


l

Vladimíra Drdová

radní pro školství a sociální věci
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Filmové dokumenty v Academicu
Pětadvacátý únor 2020 byl v hotelu Academic ve znamení příjemného
vzpomínání. Ten den v roce 1990 jsme totiž slavnostně uvedli do funkce
na roztockém zámku Vojtěcha Sedláčka, prvního svobodně zvoleného
starostu naší obce po listopadu 1989.

O třicet roků později se většina aktérů tehdejšího dění sešla právě v Academicu.
Zhlédli jsme dokumentární film Michala
Merhauta Tváře revoluce, který s Vojtou
Sedláčkem, Marií Markovou, Olgou Vavřínovou, Františkem Markem, Martinem
Štifterem, Janem Chytilem, Stanislavem
Boloňským, Petrem Třískou a Tomášem
Novotným natáčel v uplynulých pěti měsících. Vzpomínky, úvahy, ohlédnutí za humornými i vážnými okamžiky revolučních
let 1989/1990 – nic z toho v pětačtyřicetiminutovém dokumentu nechybělo.
Po malém občerstvení se auditorium,
rozhojněné o početnou komunitu atletů,
šéfa Sokola a řadu dalších diváků, mohlo
ponořit do dalších vzpomínek. Na filmovém plátně defilovaly osobnosti roztockého
a žalovského sportu, lidé, kteří práci
na tomhle poli dali v uplynulém půlstoletí
obrovské množství svého času a energie.
František Tomiška, Marcela Jungwirthová,
Jiří Tomiška, Václav Kapitán a František
Hrubý vzpomínali na začátky atletiky, fotbalu, výstavbu stadionu, na rekordy, které

František Tomiška

Vojtěch Sedláček

František Hrubý †

zaběhli oni sami, a také na ty, k nimž pomohli stovkám svých svěřenců. Krutou ironií osudu je, že doslova v předvečer promítání zemřel jeden z aktérů dokumentu,
známý a v našem městě velmi populární
sportovec, trenér a organizátor František

Stanislav Boloňský

Hrubý. Vzpomněli jsme na něj velmi rádi...
Dokument vytvořily Natasha Ruckl, Iva
Ježková, Pavla Plachá, za kamerou stál také
Michal Merhaut.
Jsem rád, že publikum oběma dokumentům uznale zatleskalo. Připomínat minulost je nutné. Činit tak přes stříbrné plátno
je sice náročné, ale určitě se to vyplatí. Měli
jsme v tomhle v obci trochu dluh. Děkuji
všem spolupracovníkům, kteří ho pomáhají splácet.
l
Tomáš Novotný

místostarosta
Oba dokumenty jsou přístupné na webu obce
a také na facebooku.

Poděkování společnosti Eaton a jejím zaměstnancům
Město Roztoky děkuje společnosti Eaton
Elektrotechnika s.r.o. a jejím zaměstnancům. Jsme moc rádi, že v našem městě sídlí společnost, které záleží na lidech, na dobrém a kvalitním soužití. Společnost Eaton
o spolupráci a podpoře jen nemluví, ale
přesvědčuje svým konáním. Město Roztoky si této podpory nesmírně váží.
Vánoční sbírka zaměstnanců společnosti
Eaton v celkové výši 20 800 Kč byla věno-

vána zčásti na vylepšení kvality života obyvatelů Domu s pečovatelskou službou.
Z této sbírky město zakoupilo set-top boxy,
které umožňují příjem vysílání v DVB-T2.
Tyto přijímače jsou již instalovány v bytech
DPS.
Zbytek peněz byl uložen na účet, ze kterého se čerpají finance na úhradu obědů
dětí ze sociálně slabých rodin. Potřebným
dětem již byly uhrazeny obědy na celé dru-

hé pololetí školního roku. Peníze byly zaslány přímo na účet školní jídelny.
l
Děkujeme. 
Za město Roztoky
Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 30. 1. do 26. 2. 2020:
n 30.

1. oznámen únik motorového oleje
z dodávkového vozidla Peugeot na komunikaci v ulici Masarykova – na místě zjištěna olejová skvrna o délce cca 2000 metrů,
tato vznikla únikem motorového oleje
z poškozené olejové vany vozidla Peugeot
Expert, na místě hasičský záchranný sbor,
který provedl zasypání olejové skvrny absorpčním materiálem, zadokumentováno,
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vyrozuměn ředitel TS Roztoky k provedení
následného úklidu komunikace;
n 30. 1. oznámeno odcizení měděného
svodu okapu z domu v ulici Čechova –
hlídka na místo, vzhledem k výši způsobené škody uvedené majitelkou domu věc
předána PČR Libčice, která se dostavila
na místo, šetřeno jako podezření z přečinu
krádeže;

n 30.

1. oznámeno znečišťování veřejného
prostranství na Tyršově náměstí – na místě
zjištěna podezřelá žena, která byla hlučná
a rozhazovala odpadky z košů, vyzvána
k zanechání svého jednání, což učinila, dále
vyzvána k úklidu nepořádku, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku (znečišťování veřejného prostranství), tento přestupek vyřešen

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
s podezřelou osobou uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 30. 1. oznámeno napadení oznamovatele
psem v prostoru lesa v oblasti Velkého
Háje – na místě zjištěno, že oznamovatel
byl na procházce ze Suchdola a šel směrem
do Roztok po lesní cestě, když v lese
k němu přiběhli dva volně pobíhající psi,
jeden z psů oznamovatele kousl přes rukáv
bundy do ruky a způsobil mu zhmožděniny a drobné oděrky, oznamovatel se ubránil a mezitím přišla majitelka psů, která si
psy odtáhla, s oznamovatelem se však nechtěla vůbec bavit a odešla i se psy směrem
na Suchdol, provedeno místní pátrání dle
získaného popisu po ženě se psy s negativním výsledkem, oznamovatel poučen
o dalším postupu;
n 30. 1. oznámen nález Lítačky na autobusové zastávce na Tyršově náměstí – hlídka
na místo, nalezenou Lítačku od oznamovatele převzala, tato uložena na MP Roztoky,
zjištěn a vyrozuměn majitel, kterému byla
následně předána, majitel by touto cestou
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 8. 2. oznámeno rušení nočního klidu reprodukovanou hlasitou hudbou z prostoru
hotelu Academic – na místě zjištěna hlasitá
hudba z prostoru Bowling baru, kde probíhala akce uzavřené společnosti, kontaktován organizátor akce a upozorněn na rušení nočního klidu, hudba ztišena a zavřeny
vchodové dveře, přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě domluvou;
n 9. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů, nalezený svazek je uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města
Roztoky,
n 9. 2. ve schránce důvěry MP roztoky nalezena psí známka s označením MÚ Roztoky, zajištěna na MP Roztoky, dle evidence psů zjištěn majitel, který byl vyrozuměn
a byla mu nalezená psí známka předána,
majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 9. 2. v rámci hlídkové činnosti kontrolována u kontejnerového stání na Koruně
osoba, která ukládala odpad (papír a plasty) mimo kontejnerové nádoby, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku, přestupek s podezřelou osobou vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 11. 2. oznámeno poškozené vozidlo tov.
zn. VW, tzv. brouk, zaparkovaný v ulici
Braunerova – zadokumentováno, provedeným šetřením zjištěno, že nezjištěný pachatel nezjištěným předmětem utvořil
rýhu v laku dveří u spolujezdce, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku;
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n 11.

2. oznámeno odřené vozidlo tov.
zn. Hyundai na parkovišti u školky v ulici
17. listopadu – na místě zjištěno, že k poškození zaparkovaného vozidla došlo v důsledku provozu jiného vozidla, které z místa odjelo, na místo přivoláni policisté
skupiny dopravních nehod PČR OŘ Praha-venkov, kteří si převzali dopravní nehodu k jejich realizaci zadokumentování;
n 12. 2. oznámeno pálení pokácených dřevin v prostoru rekultivační skládky v místě
za ulicí Za Cihelnou – hlídka na místo,
na místě přítomni pracovníci firmy provádějící pálení pokácených dřevin, vyzváni
k uhašení ohně z důvodu vydané výstrahy
Českého hydrometeorologického ústavu
před silným větrem, pracovníci oheň uhasili;
n 12. 2. oznámena uhynulá srnka v ulici
Nad Vinicemi – hlídka na místo, přivolán
člen mysliveckého sdružení, který si převzal uhynulou srnku k dalšímu opatření;
n 13. 2. oznámeno vloupání do restaurace
La Stella v ulici U Hřiště – zajištění místa
do příjezdu přivolané hlídky PČR Libčice,
která si místo převzala k realizaci zadokumentování trestného činu;
n 16. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen průkaz PID, uložen na MP Roztoky, prostřednictvím strážníků OP Velké
Přílepy vyrozuměna majitelka, které byla
nalezená průkazka předána, majitelka by
touto cestou chtěla poděkovat poctivému
nálezci;
n 18. 2. v rámci hlídkové činnosti v ulici
Seržanta Hniličky zjištěn výskyt osoby, při
jejíž kontrole bylo zjištěno, že se jedná
o osobu pohřešovanou, která prochází databází pátrání po osobách – osoba předvedena na Policii ČR Libčice, kde byla policistům předána k jejich dalším opatřením;
n 21. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezena
na parkovišti v ulici Masarykova odstavená
vozidla tov. zn. BMW a Renault Megane,
nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidla evidentně
dlouhodobě neprovozována, zadokumentováno, na vozidla vylepeny výzvy ke zjednání nápravy nebo odstranění vozidel
z pozemní komunikace, oznámeno silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 21. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezena
na parkovišti v ulici Masarykova odstavená
vozidla tov. zn. Škoda Felicia, Škoda 130 l
a Škoda 120, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, vozidla
evidentně dlouhodobě neprovozována, zadokumentováno, na vozidla vylepeny výzvy ke zjednání nápravy nebo odstranění
vozidel z pozemní komunikace, oznámeno silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;

n 21.

2. oznámena cestou PČR žádost
o součinnost při zjištění totožnosti pasažéra bez platné jízdenky ve vlakovém spoji
společnosti Arriva v železniční stanici
Roztoky – hlídka na místo, zjištěna totožnost pasažéra bez platné jízdenky;
n 22. 2. oznámeno vloupání do vozidla
VW Transporter v ulici U Háje, kdy nezjištěný pachatel rozbil skleněnou výplň okna
u spolujezdce a z vozidla odcizil autorádio,
trestný čin krádeže vloupáním předán
PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování;
n 23. 2. oznámeno, že se cizí osoba pohybuje po opuštěném domě v ulici Nádražní
– hlídka na místo, na místo též hlídka PČR,
opuštěný objekt prohledán, nalezena podezřelá osoba, kterou si převzala hlídka
PČR Libčice k jejich realizaci zadokumentování.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie 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.

Nebezpečná situace v ulici
Nádražní – předjíždění autobusu stojícího v zastávce
Řada řidičů se snaží za každou
cenu autobus v zastávce objet,
aby neztratili čas. Vznikají tak
nebezpečné situace, při kterých
může dojít ke sražení chodců
přecházejících na blízkém přechodu pro chodce nebo k nehodě
s protijedoucím autem. Vzhledem
k tomu bylo v ulici Nádražní
umístěno před zastávkami
autobusu v obou směrech dopravní značení C 14a – jiný příkaz
„Neobjížděj autobus“. Porušením
tohoto příkazu se řidič vozidla
dopouští přestupku v dopravě dle
ustanovení § 125c odst. 1 písm. k.)
z. č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, a hrozí mu uložení pokuty (v příkazním řízení na místě
až 2 000 Kč).


l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Fantastický Levý Hradec a kde ho najít
Už je tomu možná dvanáct set let, co se začala psát raně středověká historie
pevnosti známé jako Levý Hradec. Přívlastek „levý“ se však objevuje až
ve 12. století v díle kronikáře Kosmase. Do té doby se pravděpodobně jednalo
o Hradec, obyvatelé širokého okolí místo znali. Dnes už tomu tak není. Bohužel
ani u místních. Většina projíždějících u křižovatky Lidické a Přemyslovské bez
povšimnutí míjí malou pošramocenou ceduli, o které možná ani netuší, kam se
je snaží nalákat. Vždyť ono tam mimo kostela prý nic není. Nebo je?

V posledních letech se udála celá řada stavebních akcí, díky nimž dnes můžeme lépe
rekonstruovat někdejší podobu významného hradiště. Pro spoustu Žalovských
bylo překvapením, že podklady k této rekonstrukci jsme hledali již před konečnou
zastávkou autobusů. Vždyť doposud autobus přece končil u hradiště. Překvapení
mnohdy až nepříjemné, jen si představte
ten pocit, když ve výkopu pro přípojku
v Pilařově nebo Mühlbergerově ulici musíte koukat na archeologovo pozadí a on, zatímco vám tvrdne beton, vykládá něco
o objevu století. Ale ne, to byl vtip, takhle
to v Roztokách nebývá. Beton už si tady nikdo předem přece neobjednává.

Objev

foto: D. Daněček

Objev století se nám ale opravdu podařil.
Alespoň z pohledu archeologie. Ještě
na konci 19. století se spekulovalo o Levém
Hradci jako o tříprostorovém hradišti. Pa-

Raně středověký příkop zjištěný výzkumem v roce 2010
na staveništi rodinného domu pana Kazdy
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Teď tedy pozor, uši nastraží zejména zájemci o historii, učitelé, radní a další dle
uvážení! Na počátku raného středověku se
na roztockém břehu Vltavy rozprostíralo
největší sídliště kultury pražského typu
v Čechách (Evropě, na světě – jak se komu
líbí). Slovanské chaty máme nově prozkoumány i v areálu zámku a je dost dobře možné, že se sídliště postupně rozšířilo až pod
Žalov. Ale nejen tam, už při první návštěvě
u Fišmanů jsme v hloubi úplně prvního výkopu pro plot zdokumentovali něco, co
jsme později určili jako pozůstatek časně
slovanského domu. První takový nález
v ne úplně typické poloze vysoko nad řekou! O rok později jsme v nedaleké ulici

foto: M. Vokáč

Plán nově objeveného druhého předhradí Levého Hradce
s vyznačenými místy nálezů. Předpokládané nadzemní
opevnění červeně, příkop černě.

mětníci vymřeli, odborníci v té době nic
nepotvrdili, a tak se mluví o hradišti tvořeném dvěma samostatně opevněnými plochami, z nichž na jedné je kostel sv. Klimenta se hřbitovem. Takto jej znáte z výstav,
knih i z televize. Ale nyní už je skutečnost
jiná. Dva archeologické výzkumy tuto zažitou představu změnily. V roce 2010 nás
na stavbě rodinného domu pana Kazdy
kousek od železářství překvapil nečekaný
nález. Archeologickým výzkumem jsme
zdokumentovali neznámý raně středověký
příkop, bez vší pochyby obkružující další
předhradí Levého Hradce.
Ale trvalo ještě dalších pět let, než mohl
pan Fišman, stavebník domu na křižovatce
ulic Komenského a U Zastávky, s „nadšením“ pozorovat, jak vrstvičku po vrstvičce
odhaluji destrukci raně středověké hradby.
Každé kopnutí na jeho stavební parcele
znamenalo odhalení neznámé části historie hradiště. A nejen hradiště. Drobné výkopy v ploše nově vymezeného předhradí
porušovaly nové a nové doklady osídlení
tohoto místa, a to i v době před vznikem
jeho opevnění. Ruku v ruce i s nálezy staršími, pravěkými. Když v roce 2017 kolegové z pražského archeologického ústavu dokumentovali situace porušené revitalizací
Pilařovy a Mülbergerovy ulice, potvrdili
průběh raně středověkého příkopu, navíc
zde objevili další příkop, pravděpodobně
z doby železné.

Antonína Krásného zdokumentovali
o něco mladší jámu ze starohradištního
období, tedy stále ještě z doby před výstavbou hradiště. Potvrzuje se tak, že Levý
Hradec nevznikl na zelené louce, pardon
ostrožně, ale opevnění bylo vystavěno
v místech s předlouhou kontinuitou osídlení. V první polovině 9. století mimo akropole a prvního předhradí obepjala hradba s příkopem i druhé předhradí, jehož
rozlohu přibližně vymezuje ulice U Zastávky na západě, terénní hrana, směřující
od její křižovatky s Přemyslovskou ulicí až
do blízkosti téměř pravoúhlého lomu Alšovy ulice. Odtud hrana běží severovýchodním směrem kolmo na Pilařovu ulici k ulici Levohradecké, tedy k hluboké rokli
Žalovského potoka.Ve výplni příkopu se
nacházela kamenná destrukce, představující pozůstatek zhroucené čelní kamenné
plenty hradby – kamenného zpevnění
přední části hradby. Samotné těleso dřevohlinité hradby však nemáme. Ať děláme,
co děláme, nemáme. V minulých dnech
jsem v místech přístavby v Mühlbergerově
ulici, zařízlé do zvýšeného terénu se zahradou pana Kinského, hledal řez tělesem
předpokládané hradby. Marně. Z nadzemního opevnění předhradí se pravděpodob-

Opuková zeď představující jediný známý pozůstatek nadzemní hradby druhého předhradí Levého Hradce, stavba
rodinného domu pana Fišmana v roce 2016

ně nedochovalo téměř nic. Pokud jsme
měli u pana Fišmana (ano, pan Fišman si
zaslouží naše tisíceré díky za skvělou spolupráci!) možnost alespoň částečně pracovat v ploše, odkryli jsme pouze základ opukové zdi, bez propojení na předpokládané
hradební konstrukce.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

foto: P. Nový
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Dlážděná cesta hluboko pod dnešním terénem prozkoumaná ve třech sondách
na zahradě pana Fišmana v letech 2015–2016

Sídelní areál Levého Hradce. V okolí druhého předhradí jsou doloženy sídlištní nálezy
i mimo opevněnou polohu. Do areálu pravděpodobně patřil i vrchol Řivnáče.

Hradba tam ale určitě stála –
i v těchto místech se její část
svalila ze svahu dolů, jen ne
do příkopu. Pod hradbou, paralelně s ulicí U Zastávky, běžela už v raném středověku kameny dlážděná cesta, směřující
k vltavskému břehu. Věřte
nebo ne, dva roky poté se podařilo zdokumentovat doklad
raně středověkého sídliště
i na břehu řeky. Krásně to
do sebe zapadá. Do té doby nálezy neexistovaly, ale po objevu
příkopu se Levý Hradec zřejmě
rozhodl vydat svá tajemství. Již
dlouho se hledá neznámé raně
středověké sídliště Podhrodce
či Podhodce, zmíněné roku
993 v zakládací listině břevnovského kláštera mezi místy
nacházejícími se na březích
Vltavy v okolí Levého Hradce.
Je velmi lákavé hledat jej právě
pod hradištěm, označovaném
v té době pouze jako Hradec.
Nebylo by na tom nic překvapivého. Naopak. Jsme přesvědčeni, že na břehu řeky
fungovala sídlištní aglomerace
s přístavem a přívozem, jen

ulici, tvořila sídelní aglomeraci
významného knížecího sídla.

jsme dosud neměli příležitost
prohlédnout výkopy ve zdejším terénu (je možné, že narazili na nějaké památky například chataři?).

Svět mrtvých

Levý Hradec ale není jen hradiště a předhradí nebo podhradí.
Je to také několik pohřebišť
nebo i samostatných hrobů
(např. hrob z Mühlbergerovy
ulice, prozkoumaný v roce
2016). První a největší pohřebiště se nacházelo v někdejší
žalovské cihelně. Další skupiny
hrobů byly zdokumentovány
v rozmezí let 2003–2009 v poloze Na Panenské II., dnes již
zastavěné bytovými domy. Velký otazník se zatím vznáší nad
raně středověkými hroby zkoumanými v prostoru Miksportu
pana Mikuly v Levohradecké
ulici, zasahujícími až do Příčné
ulice. Zvláštní poloha tohoto
malého pohřebiště před hradbou druhého předhradí je pro
nás momentálně záhadou. Celá
tato obrovská oblast, od Vltavského břehu až téměř k Lidické

Vzkříšení kolébky
Přemyslovců

Při každém archeologickém
dohledu se snažíme hledat další a další neznámé skutečnosti,
které vkládáme do mozaiky
skvělé minulosti města Roztok.

Dávné, ale nikoli zapomenuté.
V hlavě nám zraje plán, ve kterém by se s pomocí moderních
technologií mohl návštěvník
Levého Hradce vrátit o více než
tisíc let zpátky do minulosti
a prohlédnout si tehdejší osídlení na vlastním mobilu nebo
l
tabletu.
Petr Nový

archeolog Středočeského muzea

inzerce

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy hledá
kolegu/kolegyni na pozici Průvodce/kyně – pokladní
Náplň práce
provázení skupin návštěvníků stálými expozicemi muzea,
dozor ve výstavách,
prodej vstupenek na pokladně muzea
Nabízíme
příjemné pracovní prostředí
příspěvky z FKSP na stravování
5 týdnů dovolené
platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě,
platová třída 5
práce na plný úvazek středa - neděle
Nástup
duben 2020
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis
a motivační dopis na urfusova@muzeum-roztoky.cz.

foto: D. Daněček

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace
Zámek 1, 252 63 Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

Kosterní pozůstatky muže zabitého (dle zdokumentovaných nezhojených zranění) snad
v průběhu středověku. Výzkum v ulici Krásného v roce 2015
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Labutí píseň roztockých skautů v roce 1970

Této výjimečné události, zásadní nejen pro
roztocký skauting, se zúčastnili významní
hosté v čele s náčelníkem Československého Junáka RNDr. Rudolfem Plajnerem
(1901–1987), náčelníkem slovenských
skautů Dr. Ivanem Jančekem, náčelnicí
dívčího kmene Vlastou Mackovou (1920–
2017), zakladatelkou českého dívčího
skautingu, místostarostkou Junáka a čestnou náčelní Vlastou Koseovou (1895–
1973), starostou Junáka JUDr. Antonínem
Sumem (bývalým tajemníkem Jana Masaryka) a dalšími představiteli tohoto hnutí,
obnoveného v roce 1968 po 20 letech zákazu. Průvodcem slavnosti byl Jiří Bayer, ředitel Oblastního muzea v Roztokách, hlavní iniciátor a „hnací motor“ budování
skautské rezervace.
Sobota 7. února byl krásný zimní den,
panovala úžasná nálada a nechyběly ani
slzy dojetí nad tím, co se za necelé dva roky
podařilo převážně svépomocí vybudovat.
Na místě zarostlé a neudržované houštiny

foto: Stanislav Boloňský
foto: Stanislav Boloňský

foto: Stanislav Boloňský

V únoru uplynulo 50 let od slavnostního otevření junáckého
střediska „Lípa“ v Máchově ulici.

ve stráni nad Tichým údolím vznikl dobrovolnou prací ve spolupráci s arch. Jakubcem krásný areál se dvěma, později třemi
sruby. Skutečná oáza pro smysluplné naplňování volného času mládeže.
Vzdor euforické náladě a nadšení krojovaných skautíků shromážděných kolem
slavnostní vatry již nebylo možné přehlédnout stíny pochybností nad dalším osudem Junáka i celé naší vlasti. Již se rozjížděla mašinerie politických prověrek
„pravicových revizionistů a renegátů“

a dalších nepohodlných osob v duchu ideologického pamfletu tzv. „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“. Začínalo období neblaze proslulé „normalizace“ kryté tanky sovětské okupační armády.
Otevření skautského střediska „Lípa“
bylo také symbolickou labutí písní této
organizace, před jejím dalším, již třetím
zákazem (první za německé okupace
v roce 1940, druhý po komunistickém
převratu v roce 1948). V květnu 1970 se
ještě v Tichém údolí (a v roztockém zámku) uskutečnilo celostátní setkání dívčích
skautek a hned nato přišel definitivní konec a zabavení areálu Pionýrem a Socialistickým svazem mládeže. Deziluze nastala obrovská a není divu, že někdo vzal
tehdy spravedlnost do vlastních rukou
a zdemoloval vnitřní vybavení skautských
srubů. Existenční problémy nastaly i pro
čelné představitele Junáka, např. právník
Ant. Sum byl nucen v době normalizace
pracovat jako kominík. Jiří Bayer sice
„s odřenýma ušima“ ustál politické prověrky, ale stejně byl následně „odejit“
z vedení muzea, což se nepříznivě odrazilo na jeho zdravotním stavu, takže skončil
v invalidním důchodu.
Po roce 1989 byl areál opět vrácen skautské organizaci, a to v celkově dobrém stavu.


l

Stanislav Boloňský

Výjimečný výkup historických předmětů do sbírek muzea
V loňském roce se podařilo Středočeskému muzeu za finanční podpory
ministerstva kultury vykoupit historický mobiliář, zejména uměleckohistorické
předměty, z rodinné, původně letní vily v Tichém údolí v Roztokách. Vzhledem
k zaměření dlouhodobé muzejní expozice, k několikaletému badatelskému úsilí
v mapování historie prvního přípražského letoviska a absenci autentických
předmětů z historických vil, byla tato akvizice velmi důležitá. Díky vstřícnému
jednání jedné z dědiček, Blanky Andersson, žijící ve Švédsku, se nám naskytla
výjimečná a zřejmě poslední příležitost obohatit naše sbírky o původní
mobiliář z vily, získali jsme informace o historii vily i jejích obyvatel.

Vila čp. 14 je jedním z posledních domů,
který si zachoval původní charakter z doby
vzniku (před 1870), a to včetně přilehlé zahrady. Nebyl modernizován a necitlivě
přestavěn či přistavován. Dnešní podoba
vily vychází z přestavby (obytné podkroví)
dle projektu architektů a stavitelů T. Pražá-
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ka a P. Moravce z Prahy, kterou zahájila
Marie Benešová v letech 1919–1920 a záhy
dokončila Marie Skaláková, jejíž rodina
vilu obývala donedávna.
Pozemek s domem a drobnými stavbami
situovaný v sousedství staré Lederovy cihelny zakoupil v roce 1870 obchodník Au-

Pohled na vilu v Tichém údolí v Roztokách, 2019

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

foto: Aleš Hůlka

HISTORIE MĚSTA

Situační plán staveb a zahrady, 1870 (SÚ)

gust Anger, jehož rodina vlastnila letní vilku 50 let (Hugo
August Anger, nar. 26. 4. 1856,
Velkoobchod se stejnokrojnými předměty a zbraněmi, C.
a k. dvorní dodavatel, Praha,
Železná 16, veřejný společník
firmy Gustav Anger).

Rodinný klenot

V roce 1920 koupila vilu Marie
Skaláková (roz. Opatrná, nar.
1873), vdova po řediteli městských sadů v Praze Karlu Skalákovi (1863–1916). Karel Skalák
vyprojektoval například na přelomu 19. a 20. století nejzazší
západní partii Letné nebo byl
autorem části realizace Kinského zahrady. Jejich dcera Růžena (1894–1957) je zapsána jako
majitelka v pozemkové knize
už v prosinci 1920. Dům byl zakoupen zřejmě z dědictví
po otci. Růžena Skaláková se
v roce 1921 provdala za fyzika,
univerzitního profesora Václava Dolejška (1895–1945, vědec
v oboru rentgenové spektrografie a polarografie, který odmítl ze skromnosti kandidaturu na Nobelovu cenu v roce
1940; přítel a spolupracovník
J. Heyrovského; umučený v Terezíně), se kterým měla syna
Lubomíra (1922–1981). Lubomír Dolejšek, specialista na kování železa a litou mosaz,
restaurátor, určitý čas také zaměstnanec Závodů umělecké
kovovýroby, n. p., a vlastivědec
(spolupracoval s Vlastivědným
muzeem v Roztokách u Prahy
od samého počátku jeho zříze-
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Karel Skalák, ředitel městských sadů v Praze

ní), byl společně se svou ženou
Vilemínou, roz. Blažkovou, členem Svazu československých
výtvarných umělců. V umělecké tvorbě, restaurování a také
v technice galvanoplastiky pokračoval jejich syn Jan (1959–
2018), držitel licence ministerstva kultury pro obor
památkových uměleckořemeslných prací z obecných kovů,
který byl od roku 1981 evidován v Českém fondu výtvarných umělců.

ošetřit. V současné době se
předměty evidují a zapisují
do historické sbírky a příslušné
podsbírky. Na zpracování se
od počátku procesu – myšlenka
– obhlídka a výběr – rozdělení –
balení – odvoz – ošetření – evidence – podílela téměř všechna
oddělení muzea a vzhledem
k tomu, že bylo v danou dobu
parné léto, byla tato jejich činnost úctyhodná. Těm všem patří

Váza s portréty dětí Skalákových, 1905

poděkování nejen kurátorky
sbírky, ale zejména dalších generací, kterým umělecké předměty
v budoucnosti přiblíží příběh
jedné vily…
Zvláštní poděkování za zprostředkování komunikace s paní
Andersson patří Kateřině Opatové a Aleně Havlínové. 
l
Marcela Šášinková

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
inzerce

Předmět výkupu

Majitelé vily se pohybovali v sociokulturním prostředí umělců
a restaurátorů, tomu také vybavení domu odpovídalo. Mnohé
předměty se v rodině dědily,
například po Karlu Skalákovi,
a ve vile byly umístěny donedávna beze změny (zejména
knihy, porcelán, sklo a nábytek). Dolejškovi si byli vědomi
kvality rodinného dědictví.
Mezi předměty výkupu jsme
zařadili i každodenně užívané
vybavení domácnosti a techniku, např. fotopřístroje. Lubomír
Dolejšek byl dobrý fotograf
a kromě svých blízkých fotografoval i dům s rozsáhlou zahradou. Velkou část pozůstalosti
tvoří umělecká kovovýroba, nejen kopie originálů vyráběných
na zakázku, ale i vlastní tvorba
a restaurátorské práce, např.
historická svítidla nebo cínové
a měděné nádobí, tvořící součást interiérů domu.
Po převzetí do muzea bylo
nutné konzervátory každý kus
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Masopustní poděkování

Každý rok se v rámci masopustu snažíme
vytvořit nějaký drobný klenot, který v něm
zazáří. Letos to jednoznačně byl MASYF –
masopustní symfonický orchestr se skladbou Kdo je živý, tomu hop, složenou Janou
Vöröšovou, dirigovanou Tomášem Braunerem a hranou a zpívanou muzikanty
a zpěváky z Roztok a okolí, kteří se k tomuto podniku rozhodli přidat. Skladbu doplněnou scénickým ztvárněním Adama
a Dory Krátkých a Jitky Tiché bylo možné
vidět a slyšet v šapitó – a pokud jste to nestihli, na webu či FB Roztoče bude
ke zhlédnutí. Druhým klenotem masopustu byla královna–nevěsta Anežka Konečná
a její družice a družbové, kteří ji provázeli
zpěvem lidových písní po celou cestu.
Děkujeme velmi všem, kdo se na Masopustu podíleli a ruku přiložili. Každý rok
nás dojímá, jak přes obrovskou a trochu
nechtěnou velikost samotné akce masopust
pro spoustu lidí zůstává hlubokým zážitkem. Je setkáním s lidovými tradicemi
ve svobodném a tvůrčím pojetí. Po roky,
které se koná, se stal pilířem umělecky velmi kvalitní kultury, která je také svébytně
roztocká. Současně je pro spoustu lidí bránou do komunity Roztok a je akcí, která jim
zde pomáhá zapouštět kořeny – a díky které se osobně cítí jako Roztočtí a jsou na to
hrdí.
Masopust je pro nás také ohromně silnou událostí společenskou, kdy se přede-
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vším v přípravách potkávají lidé všech generací a všech možných dovedností,
profesí a umů a společně tvoří. Množství
a nasazení lidí je každý rok obrovské. Někdo pomůže maličko, někdo si vezme týdenní dovolenou, někdo pomůže v rámci
své profese a udělá pro bono to, v čem je
zkušený profesionál, někdo nemůže přijít,
ale daruje nějaký ten peníz. Každý rok nás
překvapí, jak zkušené, kvalitní, odborně
zdatné a ochotné lidi v Roztokách máme –
a s jakou obětavostí jsou ochotni zapojit se
do věci, ve které vidí výsledek a smysl.
Nu, klibna na Holém vrchu byla popravena, aby se síly masopustu obrodily a rozmnožily. Kéž tomu tak bude.

Tak jak že to letos bylo?

Dva týdny až 4 měsíce telefon u ucha měli
a možné i nemožné koordinovali: Jitka
Tichá, Dita Votavová, Zuzana Šrůmová,
Pavel Tichý a další
Masky a maškary kašírovali, šili, opravovali a jinak tvořili: Dora Krátká, Adam
Krátký, Jitka Klinkerová, Jan Bondra, Inch
a Qui (dobrovolnice z Taiwanu), Kosmo
Nauty, Kamila Havlíková, Karolína Fišerová, Kateřina Opatová, Tereza Klinkerová,
Majda Machalická, Bára Votavová, Ráchel
Humplová, Heidi Hornáčková, Kačka Urbánková, Antonie Hlavicová
Velkou velbloudici, co se dá dojit, vyrobili: Jonáš Tichý, Jakub Mirovský, David

Lászlo, Inch a Qui, Tereza Klinkerová,
Majda Machalická
Doma i v ateliéru škrabošky a odění
družiny královny šily: Anežka Prosecká,
Markéta Šoltysová, Lucie Čermáková, Lucie a Jakub Skřivánkovi, Andula Kaucká,
Zuzana Strnadová, Jitka Tichá a Lenka
Bráfka Svobodová
V ateliéru šily, voničky, pérečka, škrabošky a všelicos dalšího vyráběly: Lenka
Svobodová, Jitka Tichá, Eva Kulová, Jiřina
Floriánová, Zuzana Sléhová a Jaromír Sléha, Iva Ježková, Tereza Klinkerová, Majda
Klinkerová, Markéta Ramdan, Katka Opatová, Zuzana Strnadová, Magdalena Marková, Alžběta Svobodová, Anežka Konečná, Anežka Votavová, Kateřina Hošková,
Miriam a Noemi Heřtovy, Katrin Kroutilová, Jana Koubová
Šapitó, pódium a parket stavěli, zem
ke kobercům hřebíky přibíjeli a šapitó
zdobili: Pavel Tichý, Ondřej Marek, Jano
Kula, Pavel Frydrych, Jan Valenta, David
Lászlo, Jakub Mirovský, Jonáš Tichý, pan
Vrána z Čápa, co nakonec šel ve Vráně,
Martin Novák, Marcel Ramdan, David
Ramdan, Mikuláš Skružný, Antonín
Skružný, Jonáś Felkel, Matouš Felkel, Matěj
Heinzel, Adam Ramdan, Adam Stibůrek,
Jitka Ramdanová, Ema Ramdanová, Markéta Ramdanová, Max Ramdan, kluci ze
Strixu, Petr Komínek, pan Stach, Anna Vítková, Michi Vítková, Eliška Vítková,
Helenka Frydrychová
Vařili, pekli, prodávali jídlo, vyhladovělé dobrovolníky krmili:Martina Krátká,
Dita Votavová, Saša Narwa, Kateřina Hošková, Romana Petřinová, Monika Lisá,
Kristýna Sedláková, Hana Viansová, Lenka
Svobodová, Dana Kneřová, Anna Kaucká,
Hana Kaplanová, Dagmar Caislová, Jitka
Ramdanová, Magdalena Marková, Jitka Tichá, Zuzana Sléhová, Hanka Křístková,
Monika Humplová, Marie Trefná, Věra
Bohdanecká, Helena Mikyšková, Lada
Bryndová, Klára Bryndová, Martina Malinová, Ivana Nečasová, Lada Greisler, Vero-

foto: Vít Švajcr

foto: Vít Švajcr

Masopust je za námi. Jeho rozjuchané, bujaré a tragikomické
maškary přešly krajinou do postního času a spousta zdejších
i přespolních spolu s nimi. A je načase podívat se, co nám
přinesl, a poděkovat těm, kdo mu v tom vydatně pomohli.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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nika Dubová, Marie Hamšíková, Petra Novotná, Tomáš Novotný, Petra Zwinz a třída
5. D, Slávka Zinková, Zuzana Antošová,
Daniela Pařízková, Jarmila Skružná, Michaela Žertová, Kateřina Korychová, Tereza Klinkerová, Magdalena Klinkerová,
Martina Marešová, Alena Hendlingerová,
Zuzana Slancová, Zina Bumbálková, Monika Šnajdrová, Josef Vávra, Josef Šebesta,
Petr Hošek, Helena Hošková, Marie Hošková, Anežka Hošková, Lucie Hošková,
Klára Loukotová, Mirka Maděrová, Andrea Kutnarová, Simona Kulhánková, Jana
Kudová, Matěj Štěpánek, Jitka Klinkerová,
Jan Valenta, Aleš Hendlinger, Radka Hendlingerová, Natálie Hendlingerová, Michael Zeman, Pavel Měkota, Jana Měkotová,
Vojtěch Sedláček, Tomáš Urfus, Dagmar
Nováková, Ludmila Obručníková, Jan Obručník, Ela Hyková, Mirka Pokorná, Tomáš Novotný (TOM; místostarosta), Vítek
Dvořák, Adam Čech, Anežka Votavová,
Magdalena a Ruda Bloudkovi, rodina Suchmanova, Štěpán Humpl, Alena Kunová,
Max Vianso, Petra Frydrychová, Dominika
Prokopová, Ján Skypala
Gril promptně zapůjčilo: Myslivecké
sdružení Hubertus
Catering skvěle neuvěřitelně zajistil
a akci tím podpořil: Jan Kantor, Prague
Catering
Program produkovali, až vyprodukovali: Jitka Tichá, Kačenka Korychová,
Tereza Klinkerová, Dominika Prokopová,
Ján Skypala, Lucie Radimerská, Lída Vacková
Masky půjčovaly a z lidí neobyčejné
kreatury tvořily: Martina Macurová, Renata Baxová, Bára Mirovská, Lenka Bráfka
Svobodová, Alžběta Svobodová, Zuzana
Strnadová, Kateřina Opatová, Martina
Moravcová, Táňa Pekárková
V průvodu či na obchůzce hráli či tancovali (nebo obojí): Marcel Ramdan,
Adam Ramdan, David Ramdan, Ema
Ramdanová, Anežka Konečná a děti
z kroužků Kolíček a Roztoč Kolečko, Rosénka a Hrozénka, Blabuburo, Benjamin
Hájek, Peter Kopačka, Martin Sochor, Jan
Matyáš
Vometačky a vymetačky řídila a zdatně
vometala: Josefina Tichá
Pod hlavičkou BlabuburoCorps! v průvodu bubnovali: Pavel Žert, Jindřich Žert,
Jindra Klega, Petr Komínek, Péťa Komínek, Jiří Krátký, Veronika Trachtová, David
Černický, Tomáš Turek, Irena Veselá, Irena
Ošťádalová, Viktorie Lašová
Škrabošky prodávali a příchozí líčili:
Kateřina Machalická, Radka Machalická,
Dominika Prokopová, Ján Skypala, Lucie
Radimerská

foto: Vít Švajcr
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Dárcům a donátorům srdce lámaly:
Karolína Šípalová, Dita Votavová
Naprosto rekordní tombolu připravili:
Karolína Šípalová, Pavel Měkota, Jana Měkotová, Vojta Sedláček a různí cvakači
lístečků
V drobných mincích se topili a pomocí
supermoderní techniky lístky v šapitó
prodávali: Petra Frydrychová, Helenka
Frydrychová, Katka Opatová, Adam Kolinger, Zuzana Šrůmová, Majda Machalická
Masopustní veledílo pod hlavičkou
MASYFu dali dohromady: Jitka Tichá,
Jana Vöröšová, Tomáš Brauner, Adam
Krátký, Dorka Krátká, Jitka Klinkerová,
Jan Valenta, Kristýna Sedláková, Dita Votavová, Jiří Jiráček, Jonáš Tichý
Účinkovali: Slávka Zinková, Lucie Richterová, Dita Votavová, Jana Belecová, Karolína Šípalová, Kristyna Sedláková, Lukáš
Křístek, Karolína Kuželková, Martin Cvrček, Helena Muchová, Alena Kunová, Kateřina Frantová, Kateřina Judová, František
Juda, Svášek Martin, Lucie Ficková, Jitka
Klinkerová, Honza Valenta, Marie Tomešová, Dorka Krátká, Hana Blažková, Petra
Husková, Lenka Zlatníková, Tereza Hejnová, Zuzana Adamaitis, Ivana Kubečková,
Ondřej Rajmon, Marie Kantorová, Marie

Ratiborská, Milan Sperling, Jana Nováková, Ondřej Dlohoš, Vojtěch Juda, Dana
Kneřová, Aleš Novák, Monika Humplová,
Magdaléna Marková, Jitka Tichá, Jaromír
Sléha, Anna Kaucká, Petra Mandlová, Kamila Havlíková, Ema Ramdanová, Martina
Zuziaková, Tomáš Gabriel, Pavel Fiedler,
Jan Klimeš, Šimon Janák, David Lomič,
Adam Krátký (Kohout), Josefina Tichá
(Medvěd), Cécile Da Costa (Smrt), Adam
Ramdan (nohy Smrti), Anežka Konečná
(Nevěsta), Matěj Heinzl (Ženich)
A po masopustu hezky všechno uklidili: Jitka Tichá, Zuzana Šrůmová, Dita Votavová, Ondřej Marek, Anna Kaucká, Martina Krátká, Jiří Krátký, Martina Macurová,
Renata Baxová, Bára Mirovská, Magdalena
Marková, Tereza Klinkerová, Jitka Klinkerová, Marie Ratiborská, Jan Ratiborský,
Dorka Krátká, Adam Krátký, Markéta
Ramdan, Zuzka Strnadová, Martin Novák,
Majda Machalická, Jakub Mirovský, Jonáš
Tichý, David Lászlo, Pavel Tichý, Iva Pařenicová, Josefina Tichá, Mikuláš Skružný,
Antonín Skružný, Zuzana Sléhová, Jaromír Sléha, Bára Sléhová, Tereza SléhováVydarená, Antonie Hlavicová a Viktor Mojr
A chlup pustili (někteří i hodně chlupů) a velkou kultúru tím umožnili: město
Roztoky, Letiště Václava Havla Praha, Eaton Corporation, Bláha stavební firma,
MŠMT, Pivovar Únětice, Prague Catering
(Jan Kantor), EuroClean s.r.o., K2M reklama, Pohl CZ s.r.o., BDO, paní Adelína Starostová, Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové, Autoservis PROKOS,
Jakub Lichnovský, Jakub Souček, OptimPack s.r.o., Café-bar Eiffel, Vlasové studio
Eva Uvarovová, Michael Hošek, Michael
Hughes, Miroslav Kazimour, Kuchyně
HOBR, Lepíky s.r.o., café del Rio, Elektro domácí potřeby Petr Müller, Dary  ➔
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přírody, Butik MariyaHalats, Kadeřnictví
U Evy, Brudra s.r.o., Pastyřík s.r.o., Veterinární ordinace pana Šavrdy, Kavárna Kofííí, Vendula Vávrová, Miroslava Danešová,
Zemtechnika, spol. s r.o, MH motor, Auto

Informace z Husova sboru CČSH

Zíma, Lexik s.r.o., Roztocká vinotéka,
Akvaristika Jiřina Jiráková, Academic Hotel &Congress Centre a.s., Studio Flores,
Parfumerie-hračky Vlasta Zavadilová,
Smart Press, Country Grill, AŽP Cyril Mi-

kyška, Nadační fond Albert, Top one reality, Pizza Fantastico, Kebab Tyršovo
náměstí, Renova, s.r.o., Vinařství Ludwig,
Duende bar, Květiny Lidická, Javánka&co,
Časopis Raketa, Pavel Tichý, Kosinova
Eliška, Urbánková Tereza, Martin Ryneš
Forinex, Restaurace Na Vrškách, Kadeřnictví Helena Vlková, Stihl Štěpánek, Magdala, Chovatelské potřeby Martin Frýbort,
Železářství Petr Gotschalk, manželé Koudelkovi, Lékárna Roztoky Mgr. Radka Svobodová, Pekárna Pekara, Lékárna Tyršovo
náměstí, Bowling Roztoky, Nehtové studio
LINDA, Agira – jezdecký klub, Restaurace
a penzion U zámečku, Trigema a.s., Jakub
Pávek, RS Maso CZ s.r.o., Josef Vančura,
My Raw Café, Divadlo D21, Středočeský
kraj (doufáme)
Partnersky se na akci podílelo město
Roztoky; a dále jsme spolupracovali se
Středočeským muzeem v Roztokách
u Prahy, obcí Únětice a MČ Praha-Suchdol.
A na koho jsme zapomněli (a určitě vás
bude mnoho), tomu děkujeme nejvíce!


l

Zuzana Šrůmová

Šansony vinné a nevinné

Srdečně vás zveme na velikonoční
setkání do Husova sboru:
Velikonoční bohoslužby 2020
n 5. 4. Květná neděle v 9 hodin –
bohoslužba
n 10. 4. Velký pátek v 17 hodin –
pašije
n 11. 4. Bílá sobota v 9.30 –
bohoslužba Suchdol
n 12. 4. Hod Boží velikonoční
v 9 hodin – slavnostní bohoslužba –
vzkříšení Ježíše Krista
Pravidelné bohoslužby:
neděle v 9 hodin
Duchovní péče o děti:
první neděle v měsíci od 10 hodin
Kavárnička pro seniory:
čtvrtek od 14 hodin
Úřední hodiny:
Po, St, Pá 9–11, Čt 14–16 hodin
Dovolte, abych se vám představila, jmenuji se Kristýna Ptáčková
a od ledna působím společně s paní
farářkou Kučerovou v Husově sboru.
Mám vystudovanou Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
a v létě 2020 se stanu místní farářkou. S manželem a ročním synem
jsme se přestěhovali do Roztok nedávno. Velmi se těšíme, že se s vámi
budeme potkávat nejen při aktivitách
v Husově sboru, ale i při jiných
komunitních akcích v tomto krásném
městě. 
l
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Město Roztoky a sociální oddělení městského úřadu uspořádalo pro roztocké seniory koncert známé šansoniérky Evy
Kriz-Lifkové. Umělkyně, která u nás vystupovala již potřetí, si pro tuto příležitost připravila premiéru pořadu šansony vinné
a nevinné. V pořadu zazněly kromě známých francouzských Šansonů také verše
a texty, které měly společné téma – víno
a vinařství. Spoluúčinkoval pan Milan
Dvořák, který je nejenom jevištním, ale
i životním partnerem paní Kriz-Lifkové.
Tento vynikající muzikant působil v letech
1965 až 1990 jako vedoucí doprovodné
skupiny Hany Hegerové.
Dvouhodinový koncert v kongresovém
sálu hotelu Academic přinesl vděčným

posluchačům krásný hudební i lidský zážitek.
V závěru koncertu poděkoval tajemník
městského úřadu zaměstnankyním sociálního oddělení Miroslavě Kalinové a Mileně Kocourkové za jejich dlouholetou práci
pro roztocké občany.
Poděkování za dlouholetou práci pro
roztocké seniory se dostalo i paní Heleně
Kantorové, pastorační asistentce CČSH,
a paní Jaroslavě Pařízkové ze SPCCH, které
se koncertu také zúčastnily.
Všechny dámy dostaly krásné květiny
a publikum i umělci jim poděkovali dlouhým potleskem.
l
Vladimíra Drdová

radní pro školství a sociální věci
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Velikonoce 2020 – bohoslužby

Roztoky – Levý Hradec – Únětice – Libčice – Noutonice – Tursko

Květná neděle – Mše svatá s památkou
vjezdu do Jeruzaléma a se čtením pašijí
4. 4. So
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
5. 4. Ne
08.30 Únětice
08.30 Tursko (křížovníci)
10.15 Roztoky
17.30 Libčice
19.00 Levý Hradec –
adorace
Pondělí Svatého týdne – Mše svatá –
myrofor
6. 4.
19.00 Levý Hradec
Středa Svatého týdne – Mše svatá
8. 4.
18.00 Roztoky
Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku
Večeře Páně
9. 4.
17.45 Únětice
	20.00 Roztoky (s obřadem mytí nohou) po mši
přenesení nejsv. sv. na Levý
Hradec (putování do Getsemanské zahrady)

www.farnostroztoky.cz

– modlitba Bdění v Getsemanské zahradě
22.30 Levý Hradec
(následuje tichá adorace)

Pondělí velikonoční – Mše svatá
13. 4.
10.15 Levý Hradec
16.00 Noutonice

Velký pátek – Památka umučení Páně –
velkopáteční obřady
10. 4.
15.00 Roztoky
17.45 Únětice

Středa velikonoční – Mše svatá
15. 4.
18.00 Roztoky

Bílá sobota – Ranní chvály se čteními
11. 4.
10.00 Levý Hradec
	11.00 Levý Hradec –
obřady katechumenátu
(následuje možnost tiché
modlitby)
Velikonoční vigilie
18.45
22.00

Únětice
Roztoky

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Mše svatá
12. 4.
08.30 Únětice
08.30 Tursko (křížovníci)
10.15 Roztoky
17.30 Libčice

Čtvrtek velikonoční – Mše svatá
16. 4.
17.45 Únětice
Pátek velikonoční – Mše svatá
17. 4.
18.00 Roztoky
2. neděle velikonoční – Mše svatá
18. 4. So
10.30 Budeč
14.00 Levý Hradec
16.00 Noutonice
19. 4. Ne
08.30 Únětice
08.30 Tursko (křížovníci)
10.15 Roztoky
17.30 Libčice
Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci
24. 4. Pá
19.00 Mše svatá,
vigilie
25. 4. So
10.00 Poutní mše svatá
inzerce

ROZTOKY

a město Roztoky
si Vás dovolují pozvat na tradiční

Sobota 4. dubna 2020 od 13 do 17 hod.
prostranství u MÚ Roztoky
stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce,
šperky, perníčky, koření, med, medovina, palačinky,
pletení pomlázek, výtvarná dílna,
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”
Po 14. hodině doprovodný program:
Taneční skupina ZUŠ Roztoky
Divadlo Kasperle:Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili velikonoce
velikonoční pásmo pěveckého sboru Roztocké děti

Vstup volný
Akce je podpořena grantem města Roztoky

březen 2020
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My z Roztok a ze Žalova
Roztoky mají pro své prvňáčky a nejen pro ně, unikátní
knížku, která se během několika měsíců od vydání stala
vzorem pro další obce a města.
Jana Semelková z nakladatelství JaS a autorka celého nápadu Vladimíra Drdová.
Ze zdravotních důvodů se bohužel nemohla zúčastnit spisovatelka Marie Kšajtová, která pro město Roztoky knížku napsala.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky uspořádal
24. února v Klementinu seminář s názvem
Jak vydat knížku o vaší obci aneb jak to
udělali v Roztokách. Semináře se zúčastnily knihovnice z celé republiky. O své
zkušenosti s vydáním knížky se podělily

Doufejme, že se paní spisovatelka bude
moci zúčastnit besed připravovaných
ve spolupráci se Základní školou Zdeňky
Braunerové pro žáky 1. stupně, kteří si
knížku ve škole společně přečetli. Na besedách se dozvědí více o tom, jak se taková
knížka píše, ale také více o našem městě,
jak se v něm žije, kdo tu žil před námi
a jestli si umíme vážit lidí, které na ulicích
potkáváme. Umíme se například usmát
a pozdravit?
Přiznám se, že ačkoli pomalu patřím
do opačného věkového spektra než roztocké děti, přečetla jsem knížku jedním de-

chem, dozvěděla jsem se i pár nových věcí,
ale hlavně jsem obdivovala nenásilnou lehkost a hravost, s jakou v dětech budí zdravý
patriotismus k Roztokám a Žalovu, ale
i úctu ke skutečným hodnotám a k lidem,
kteří v městě žili a žijí.


l

Eva Frindtová

inzerce

POZVÁNKA

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
základní organizace Roztoky
pořádá

ČLENSKOU SCHŮZI

v úterý 21. dubna 2020 od 16 hodin
v jídelně Základní školy Roztoky
Program:
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2019
a plán činnosti na rok 2020, nové a připravované akce
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
5. Zpráva o hospodaření za rok 2019
a návrh rozpočtu na rok 2020
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

Účast přislíbili vrcholní představitelé města
a sociálního oddělení městského úřadu
Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve
Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky
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KULTURA

Svátek hudby na zámečku
V neděli 9. února mířily skupinky roztockých milovníků hudby na zámeček a nutno říci, že se to všem vyplatilo. Komorní
orchestr Dvořákova kraje jako by vyzrával ve svém hudebním kumštu a harmonické vznešenosti. Už pohled na velkého
milovníka krásné hudby, slovutného vedoucího orchestru, dirigenta pana profesora Václava Mazáčka, stejně jako tóny
houslí jeho syna, houslového mistra Viktora Mazáčka, vzbuzovaly nadšení poslu-

chačů v historickém sále. Ale i ostatní
členové souboru měli dobře namazané
své smyčce. A to nejen kalafunou, ale zejména mistrnými a líbeznými tóny, kterými nás vtahovali do krásně znějících tónů
hudby F. I. A. Tůmy, J. Stamice, L. van
Beethovena a E. Griega.
Takováto krásná a úspěšná akce musí
být dobře připravena (volba vhodného
termínu, tvorba plakátů, vyhotovení
vstupenek, zajištění a příprava muzikant-

ského pódia apod.) a vychází z pracovního nadšení organizátorů akce. Proto
bych chtěl na tomto místě poděkovat členovi orchestru, houslistovi Václavu Pavlíkovi za všechno to nadšení a organizátorskou práci ve prospěch krásných,
ducha povznášejících akcí. Milý Václave,
ať se moc daří tónům tvých houslí, stejně
jako tvému zdraví. Děkujeme.
l

Miloš Markvart

Nádherný koncert (a derniéra?)
Nedělní odpoledne 9. února patřilo v roztockém zámku Komornímu orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta
prof. Václava Mazáčka, který opět po roce potěšil zdejší milovníky klasické hudby.

to i návštěvnost červnových
zámeckých hudebních slavností, které se už také stávají
zdejší tradicí, i koncertů roztocké ZUŠ.
Koncerty KODK organizuje
se svědomitostí a pečlivostí
sobě vlastní již 20 let Václav
Pavlík, a to díky grantové pod-

Holbergových“ nejznámějšího
norského skladatele Edvarda
Hagerupa Griega (1843–1907),
která je součástí kmenového
repertoáru orchestru.
Stamicův koncert C dur byl
velkou příležitostí pro koncertního mistra Viktora Mazáčka,
člena České filharmonie, který
bravurním houslovým sólem
nadchl přítomné posluchače.
Tůmova Partita č. 9 d mol ovšem dala vyniknout i dalším
(neprofesionálním) hráčům orchestru – viole a violoncellu.
Jak už se v Roztokách stalo
zvykem, nadšený výkon orchestru byl odměněn bouřlivým potleskem, takže jako
přídavek zazněla melodická
skladba Argentince A. Piazzolly.
O zájmu Roztockých o klasickou hudbu svědčí fakt, že
koncert byl beznadějně vyprodán už dva týdny před jeho
konáním, a není to jen omezenou kapacitou 80 míst historického sálu zámku. Potvrzuje

březen 2020

poře města. Pro návštěvníka
koncertu zůstává skryto, jaký
objem organizační i náročné
manuální práce musí V. Pavlík
vykonat, aby se mohl koncert
uskutečnit. Jde o široké spektrum nejrůznější prací, od svozu
židlí pro účinkující a kompletní propagaci koncertu až  ➔
inzerce

VAŠE CESTA KE ZDRAVÍ,
RELAXACI, ODPOČINKU A PREVENCI
Terapeutické služby pro všechny věkové skupiny

MASÁŽE

TERAPIE EFT

REIKI

Relaxační
terapeutické masáže.
Sportovní regenerační
masáž odstraňující
únavu.

Terapie energetické
psychologie & EFT.
Technika emoční
svobody.
Práce s meridiány,
psychoenergetika.

Cesta přírodního
léčení a harmonie.
Harmonizace
energetického
systému, čakry.

Bolí vás záda, svaly, klouby? Trápí vás migréna? Máte fyzické bolesti?
Jste ve stresu? Máte strach vztek, smutek. Chcete si vylepšit
sebevědomí, sebedůvěru? Prožíváte vztahové či jiné problémy?
Pomůžeme vám.

foto: Stanislav Boloňský

Dramaturgie koncertu byla
jako vždy promyšlená, kromě
skladeb všeobecně známých
a oblíbených, jako líbezná
Beethovenova Romance F dur,
op. 50, zazněly i méně uváděné,
až neznámé skladby českých
skladatelů 18. století Františka
Ignáce Tůmy (1704–1774)
a Jana Václava Stamice (1717–
1757).
Dnes neprávem opomíjený
Fr. I. Tůma byl ve své době znávaným skladatelem vrcholného
baroka, kapelníkem hraběte
Kinského a posléze i dvorním
skladatelem na císařském dvoře ve Vídni. Skladatel, houslista
a dirigent J. V. Stamic, pocházející z hudebně proslulého
rodu, byl coby dvorní kapelník
v Mannheimu představitelem
raného klasicismu. Houslový
virtuos Stamic rád do svých
skladeb komponoval náročný
houslový part, plný výrazového kontrastu.
Po přestávce zazněla suita
pro smyčcový orchestr „ Z časů

Kdy

Kde

Jak k nám

Pondělí, úterý, středa.
Po objednání
telefonicky.
Dle otevírací doby
wellness.

Via Vestra
V Úvoze 1730
252 63
Roztoky u Prahy

Bus 350, 340
zastávka u Rybníčku
+ 7 min chůze.
Možnosti zaparkovaní
auta u Via Vestri.

KONTAKT A OBJEDNÁNÍ:
Bc. Gabriela Suchá
Mobil: 739 879 689
Po.,Út., Stř.,/ Čtv.- Pá. obj.
Jsme soukromé zařízení a naše služby nenahrazují lekářskou péči.
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KULTURA
po servis pro účinkující. Toto vše obvykle
zajišťují za velké peníze speciální agentury.
V Roztokách není ani městské kulturní
centrum či středisko, které jsme zrušili počátkem 90. let v mylném domnění, že kva-

litní kultura je samostatně životaschopná.
Organizace tak leží na bedrech jediného
člověka, jemuž ovšem roky neubývají, ale
naopak. Není proto vyloučeno, že letošní
koncert oblíbeného hudebního tělesa byl

ke škodě nás, posluchačů krásné hudby,
také roztockou derniérou.
Rád bych se mýlil.


l

Stanislav Boloňský

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek, zapsaných do fondu městské knihovny během měsíce února 2020.
Beletrie

Paris, B.A., Přiveď mě zpátky
Castilo, Z., Calaway
Hülsmann, P., Kdyby to bylo tak snadné,
dělal by to každý
Lamballe, M., Hluboká modř moře
Castillo, L., V troskách tornáda
Grey, I., Třpytivá hodina
Morris, H., Cilčina cesta
Detektivky

Beran, L., Posedlost zločinem
Stabenow, D., Chladný den pro vraždu
Eidler, P., Kdo zabil Evu S.?
Campbell, M., Byla to tichá dívka
Naučná

Harari, Y. N., 21 lekcí pro 21. století
Stuart, C., Jak přežít ve vesmíru

Šuman-Hreblay, M., Autobusy; Encyklopedie automobilů
Beneš, V., Mé cesty do hlubin mozku
Pro děti

Frixe, K., Čarokrásné knihkupectví
Townsend, J., Nikdyuš: zkoušky, jež podstoupila Morrigan Crowová
Cube, K., Deník malého Minecrafťaka –
komiks
Clover, R., Hmyzí hotel; Ptačí budka
Program v březnu a dubnu:
n 16. 3. Veřejné hraní. Catan, Catan: Říše
Inků (14.00–16.00)
n 25. 3. Hravé čtení s Adélou s knížkou
O třech prasátkách (16.15–17.15)
n 31. 3. K Everestu s dětmi aneb přes tři

průsmyky ke čtyřem osmitisícovkám
(18.30)
n 8. 4. Hravé čtení s Adélou s knížkou Co si
doma povídáme (16.15–17.15)
n 16. 4. Grafologie aneb co nám řekne písmo (17.30)
Každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 čekají
v knihovně dobrovolníci pro první pomoc
se školou.
Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města, na webu
knihovna.roztoky.cz a facebook.com/
MKRoztoky


Za městskou knihovnu

l

Tereza Náhlovská

inzerce

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Jarní
slavnost

(PALIČKOVANÁ KRAJKA III.)
Své krajky představí členky Klubu paličkování při SPCCH,
který vede paní Pavla Sládečková

v Rožálku
s Beruška Bandem
Pátek 27. 3. 2020 od 15:30 v Rožálku (pod školní jídelnou)
Vstup děti 50 Kč, dospělý doprovod zdarma

místo konání: Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
Akce je podpořena grantem města Roztoky
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výstava je přístupna každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin

vernisáž: čtvrtek 2. dubna 2020 v 16 hodin
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – březen–duben
19. 10. – 29. 3.
2020

Krása ukrytá v bronzu – poklady ze středních Čech očima archeologa a konzervátora

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 3.
Po

Veřejné hraní Catan – Říše Inků - přijďte si zahrát klasiku, jakou jsou Osadníci z Catanu.
Od 14.00 do 16.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

17. 3.
Út

Setkání v rámci putovního EDUpointu. Směřování školy a jeho vyvážené a žádoucí (ne)
ovlivňování.Od 16.30 hod.

ZŠZB, Roztoky

17. 3.
Út

Workshop výroby barefoot bot.
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

18. 3.
St

Koncert Milton Academy Chamber Singers and Orchestra, Massachusetts, USA.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 3.
Čt

Komorní koncert – vystoupí komorní tělesa a soubory ZUŠ.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,
historický sál

22. 3.
Ne

Krátké pohádky na přání – Divadlo Hračka.
Od 15.00 hod.

Sokol přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

25. 3.
St

Knižní bazárek ZŠZB – dopoledne ve škole. Máte doma knihy, ze kterých už vaše
děti vyrostly?  

ZŠZB, Roztoky

25. 3.
St

Hravé čtení s Adélou – s knížkou O třech prasátkách
Od 16.15 do 17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

27. 3.
Pá

Jarní slavnost v Rožálku
Od 15.30

Mateřské centrum Rožálek
(pod školní jídelnou Roztoky)

27. 3. a 3. 4.
Pá

Keramická jarní dvojdílna pro starší děti a dospělé.
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Havlíčkova 713

30. 3.
Po

Vynášení smrtky – vynesme poslední zbytky zimy ven a přivítejme jaro!
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

31. 3.
Út

K Everestu s dětmi aneb přes tři průsmyky ke čtyřem osmitisícovkám.
Od 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

2. 4.
Čt

Vernisáž výstavy Paličkovaná krajka III.   
Od 16 hodin

Klubovna seniorů, Havlíčkova 713

3. 4. – 27. 9.
2020

Ještě jednu stránku, prosím… – hravá výstava o dětské literatuře   

Středočeské muzeum, Roztoky

4. 4.
So

Velikonoční jarmark  
Od 13 hodin

Nám. 5. května
(u Městského úřadu)

4. 4.
So

Workshop výroby barefoot bot.
Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

5. 4.
Ne

Květná neděle – bohoslužba.
Od 9.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

8. 4.
St

Hravé čtení s Adélou – s knížkou Co si doma povídáme
Od 16.15 do 17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

10. 4.
Pá

Velký pátek – pašije.
Od 17.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

12. 4.
Ne

Hod Boží velikonoční – slavnostní bohoslužba – vzkříšení Ježíše Krista.
Od 9.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

16. 4.
Čt

Grafologie II – Co nám řekne písmo – seminář
Od 17.30 do 19.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

21. 4.
Út

Roztocký babylon – hudební festival rozličných žánrů, zve  ZUŠ Roztoky.
Od 18.00 hod.

ZŠZB, multifunkční sál

23. 4.
Čt

Veřejný koncert vybraných žáků ZUŠ.
Od 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,
historický sál

24. 4. – 1. 11.
2020

V zahradách Tichého údolí – výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

25. 4.
So

Čarodějnice 2020 – zveme vás na 14. ročník sletu čarodějnic, celé odpoledne plné her
a soutěží, večer pod taktovkou Martina Hrdinky a další překvapení…
Od 13.00 do 23.00 hod.

Roztoky-Žalov, hřiště

26. 4.
Ne

DESIGN LOCK

Středočeské muzeum, Roztoky

8. 5.
Pá

41. ročník soutěže elegance Veteráni

Středočeské muzeum, Roztoky

16. 5.
So

Festival Zámeček 2020 – letní festival pro celou rodinu plný hudby, her a mnoho
dalšího. Vstupné dobrovolné. Od 12.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

březen 2020
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Plán prevence přebytečných strategií
Asi před pěti lety jsem v Odrazu obhajoval potřebnost
strategického plánu. Obhajoval bych ji i dnes. Analytická
část je asi neucelenějším přehledem o městě a strategická
by měla být pravidelně aktualizovaným výhledem, čeho
chceme ve městě dosáhnout. Kromě toho je tenhle dokument
nezbytným podkladem pro některé dotace, dodal bych,
užitečné, investiční.
O mnoha jiných strategických dokumentech se to říci nedá. Znám mnoho strategií,
které vznikly jen proto, že byla kýmsi vypsána dotace. Zpravidla jen na jejich vytvoření. Úkol byl splněn, strategie sepsána
a založena. Na realizaci už dotace nebyla,
a tak strategie někde leží, možná občas
slouží jako podpora na žádost o jinou dotaci. Znám dvoutisícové město V., kde vytvořili s pomocí dvoumilionové dotace
těch strategií asi sedm. Naprosto je to vyčerpalo. Jiné dotace vznikají jako alibi. Vážení občané, tomu problému se systematicky věnujeme, sestavili jsme pracovní
skupinu a tvoříme strategii. Jedno volební
období se to dá takhle hrát.
Po posledním zasedání zastupitelstva,
na němž poslední hodinu probíhala
na naše spořádané shromáždění nezvykle
vášnivá a urputná diskuse o potřebnosti
strategického plánu prevence kriminality,
jsem se do strategického plánu z roku 2015
zase podíval. Koneckonců měl jsem
na něm tehdy dost zásadní podíl.
Ta analytická část už by potřebovala obnovu jako „Mašinka“ u nádraží. Pět let v životě vesnice, kde se postaví za tu dobu tři

baráky, nic neznamená, ale v rychle rostoucím městě u Prahy je to příliš dlouhá
doba. A návrhová část potřebuje aktualizovat taky. Oprašujeme (a díky za to) jen projektové karty, jenže „strategické cíle“ se
taky mění, některé už máme splněné, jiné
opustíme, něco zůstane.
Při tom pohledu do strategického plánu
jsem ale přišel taky na to, že plán má
ve strategické části deset oblastí, ale bezpečnost občanů tam není. Je zmínka jen
o bezpečnosti dopravy, a to je jiná kapitola.
Ani v analytické části není o bezpečnostní
situaci ve městě pasáž, tedy kromě zmínky
o naší městské polici v části Občanská vybavenost.
Proč to bylo opomenuto? Jedním z důvodů je fakt, že data ze statistik kriminality „po obcích“ veřejně dostupná nejsou,
získáme je jen na vyžádání od Policie ČR.
Druhým důvodem je snad to, že nám to
nikomu před pěti lety v strategickém dokumentu nechybělo. Prostě snažíme se
honit naše městské strážníky, usilujeme
o návrat Policie ČR z Libčic nad Vltavou
(a marně, protože v Libčicích mají stále
vyšší „nápad trestné činnosti“ než u nás),

škola má prevenci kriminality ve svém základním vzdělávacím dokumentu a snaží
se žáky před riziky varovat. Strategie to
dohromady sice není, ale smysl to jistě
má.
Jako hlavní původce analytické části
strategického plánu uznávám, že vynechání bezpečnostní situace byla chyba. Ale
když jsme dokázali do jedné kapitoly vtěsnat tak složité a organizačně a finančně
náročné oblasti, jako jsou třeba školství,
technická infrastruktura nebo doprava,
musí stačit i bezpečnosti občanů a prevenci kriminality jedna kapitola. Bude to
dost na podporu případných dotací, dost
na to, abychom zbytečně nestrašili občany
(když se píše na to zvláštní strategie, tak
přece proto, že se něco hrozného děje),
a dost práce pro pár lidí, kteří se do toho
pustí.
Zhruba tohle jsem pod souhrnným
a trochu krycím názvem Aktualizace strategického plánu města přihodil do únorového zasedání zastupitelstva. A ejhle – nastala chvíle všeobecného sbratření
a sesestření, tak dojemná, že se mi při ní
vybavila závěrečná scéna z filmu Limonádový Joe. Jen aby nám to vydrželo…


l

Jarda Huk

Upozornění a prosba

Pes, i když je normálně poslušný, je přece
jen lovec a různé pachy, zejména pach divoké zvěře, v něm probudí pudy jeho předků a stane se neovladatelným. Pravidelně
psi honí srnčí zvěř a podle svědectví našich
lesáků a milovníků přírody i několik kusů
srn už ulovili. Ve větším ohrožení jsou ale
menší tvorové (zvláště v tomto období) zejména zajíčci, bažanti apod. Mládě, které
spatří pes v hnízdě, se během vteřiny stane
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foto: pexels.com

Vážení spoluobčané, kteří chodíte na procházky se svými
pejsky rozličných velikostí a ras. Obrátili se na mě sousedé
myslivci s oprávněnou prosbou, abych vás upozornil, že psy
nemůžete nechat pobíhat volně po lese a přilehlých loukách,
což se často děje hned u Maxmiliánky na parkovišti. Toho
jsem byl mnohokrát svědkem.

jeho svačinkou. Prosím věnujte tomu pozornost.
V minulosti se někteří správci revírů
chovali drakonicky a po psu, který běhal
bez dozoru, střelili. Dnes jsou opatrnější,
ale myslím, že zákon oprávněným osobám
nadále připouští možnost střelit po psu,
který je dále než 300 metrů od obydlí a bez
zjevného dozoru. V některých lokalitách se
staví na psí lovce pasti. U nás k tomu zatím
nikdo nepřistoupil.
Vím, že většina vlastníků psů má ráda
zvířata obecně, a proto nechtějí, aby jejich
svěřenec provedl něco zlého. Proto vás
prosím, věnujte ochraně volně žijících živočichů zvýšenou pozornost! 
l
Martin Štifter
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
Talentové zkoušky
do hudebního oboru ZUŠ
pro školní rok 2020/21 proběhnou
v přízemí hlavní budovy ZUŠ
v pondělí 25. 5.
od 16.00 do 18.00 hodin
a ve čtvrtek 28. 5.
od 15.00 do 18.00 hodin.
Hlásit se mohou děti, které v září
2020 nastupují do 1. třídy ZŠ.
Výjimečně (dle kapacitních možností)
se ke zkoušce mohou přihlásit i děti
starší. Na ně jsou kladeny větší
nároky.

Požadavky k talentové zkoušce:
Zazpívat písničku (nejlépe lidovou)
bez doprovodu, v hlasové poloze
dítěte.

n

Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.
n

Zopakovat jednoduchý melodický
motiv.

n

n

Zatleskat jednoduchý rytmus.

Podmínky pro přijetí:

Splnění kritérií pro přijímání dětí
do přípravného ročníku I. stupně
základního studia.

n

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit
po 1. 4. 2020 e-mailem
pavlikova@zusroztoky.cz
nebo písemně na adresu školy
(zanechte své telefonní číslo).
Seznam dětí přijatých do přípravného studia pro školní rok 2020/21
bude zveřejněn na našich stránkách
l
ke konci června. 

Předjaří na ZUŠ
V lednu, jak tradice velí, proběhla na ZUŠ školní kola
soutěže, kterou letos pořádá MŠMT ve hře na klavír, housle,
violoncello a kytaru. Vybraní žáci postoupili do okresního
kola. 12. února se v Dobřichovicích uskutečnilo okresní kolo
ve hře na klavír.
Naši žáci získali 5 postupů do krajského
kola, 4 druhá místa, to vše v sólové hře,
a 1 postup v kategorii Klavírní dua. Z celkového počtu postupujících to byla polovina! O den později, 13. února, se v Libčicích
nad Vltavou konala soutěž ve hře na kytaru. Zde naši žáci vybojovali 3 postupy
do krajského kola, 1 první místo bez postupu a jedno druhé místo v sólové hře
a 1 postup pro Kytarové kvarteto. V době,
kdy píšu tento článek, ještě probíhala soutěž ve hře na housle a violoncello v Řevnicích (27. února). A podle již potvrzené informace máme 1 postupujícího na housle
a tři na violoncello. Ostatně podrobné informace o výsledcích našich žáků můžete
najít na našich stránkách.
Tato nevídaná exploze úspěchů tentokrát ve všech nástrojových a komorních
obsazeních, jejich šíře, potvrzuje vývoj,
kterým se ZUŠ v Roztokách v posledních
letech ubírá. Podstatnou zásluhu na trvalém zvyšování celkové úrovně mají samozřejmě naši pedagogové. Ve hře na klavír to
je nová vedoucí klavírního oddělení Monika Fukasová, Iryna Sarabun, Zuzana
Ajmová a také naši noví učitelé Lukáš Olej-

ník a Josef Štefan. Ve hře na kytaru naše
mnoholetá stálice Marek Šaar, ve hře
na housle obětavý umělecký vedoucí Komorního orchestru Štěpán Sklenička
a Václav Sloup. Úroveň violoncellové třídy
během krátké doby pozdvihl na mimořádnou úroveň Vladimír Sůva. Dnes píšu pouze o hudebním oddělení, v některém
z příštích článků se určitě zmíním i o úspěších tanečního a literárně–dramatického
oddělení.
A co nás čeká v blízké budoucnosti?
19. března koncert na zámku zaměřený
především na komorní hudbu, 7. dubna
budeme seznamovat s uměním naše nejmenší z mateřských škol v Multifunkčním
sále ZŠ, 21. dubna se uskuteční multižánrový festival Roztocký babylon opět v základní škole, 23. dubna Veřejný koncert
na zámku, 14. května Absolventský koncert a 21. května Veřejný koncert, oba opět
na zámku. A hudební sezonu zakončíme
Zahradním koncertem 11. června pod širým nebem na louce před městským úřadem.
l

budově ZŠ Zdenky Braunerové na Školním
náměstí 470. Samotný zápis probíhá hravou formou, rozhovorem s paní učitelkou.
Podrobné informace jsou v menu webové
stránky – Zápisy do 1. ročníku.

i na exotické plody – marakuja, kokos,
avokádová pomazánka, bezlepkový hruškový koláč, domácí houstičky, toust s čedarem.Ve všech třídách nechyběly zelenina a ovoce. Ochutnávky byly pestré a všem
sedmákům patří pochvala!

MgA. Bohumír Šlégl

Školní okénko
Vážení rodiče,
pojďte se podílet alespoň přečtením jednotlivých příspěvků na úspěších vašich
dětí, které se v únoru zúčastnily spousty
soutěží a olympiád v různých předmětech. Některé děti si vyzkoušely tzv. finanční gramotnost v praxi a jejich postřehy si též můžete přečíst v závěru příspěvku
od 4. C. Také se blíží doba zápisu nových
prvňáčků, tak doufáme, že se jim u nás
bude líbit. Těšíme se na vás.
Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠZB

Dne 9. 3. 2020 od 8.00 bude otevřena registrace k zápisu do 1. ročníků ZŠZB pro školní
rok 2020/2021. Registrace bude uzavřena
dne 27. 3. 2020 ve 20.00. Registrační tabulku
naleznete na našich stránkách: www.zszb.cz.
Zápisy se konají 1. dubna 2020 v roztocké
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Mgr. Šárka Kovaříková

Zdravá strava v praxi

V rámci předmětu Výchova ke zdraví
v 7. ročnících tento měsíc probíráme
zdravou stravu. V jednom lednovém týdnu jsme si připravili ochutnávku zdravé
stravy v naší školní kuchyni. Kluci ze 7. B
připravili špízy z kuřecího masa, děti
ochutnaly bulgur, vločkové sušenky, melasu, datlový sirup. V 7. A se hodně peklo
– byly koláče z kukuřičné mouky, špaldové mouky, sušenky z jablek, banánů
a mrkve.V 7. E holky udělaly výbornou
vajíčkovou pomazánku s žitným chlebem
a slané semínkové sušenky. V 7. C došlo

Bc. Pavlína Mudrochová

Olympiáda z dějepisu

V listopadu 2019 se ve školním kole utkali
žáci osmých a devátých ročníků v dějepisné olympiádě na téma „Dlouhé století se
loučí (1880–1920)“. Dne 16. 1. 2020
do okresního kola odjeli školu reprezentovat Anna Lauermannová, která obsadila
šesté místo, Lukáš Vrtěl, který vybojoval
desáté místo, a Mikuláš Smolík, jenž se
umístil na dvanácté příčce. Všem zúčastněným velice děkujeme za reprezentaci
školy.
Mgr. Marie Hykešová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
Písně z filmů a muzikálů?

Tak to je něco pro nás! Ve středu 15. ledna
všechny děti z prvních, druhých, třetích
i čtvrtých tříd ze žalovské školy pohladily
na duši písně z více i méně známých českých
filmů a muzikálů. Výchovně-vzdělávací program Hudba školám v čele s frontmanem
hudebního uskupení, panem Jiřím Válkem,
naladil uši, rozvibroval hlasivky a roztančil
nohy nejen dětem, ale i všem učitelkám.
S hudbou je prostě na světě dobře všem.
Mgr. Zuzana Vorlíčková

Abeceda peněz

V září jsme se s 4. C zapojili do programu
České spořitelny Abeceda peněz. Bavili
jsme se o tom, co to je podnikání, co člověk
musí udělat pro to, aby dosáhl zisku. Zvažovali jsme, v čem bychom mohli podnikat
my. Udělali jsme si průzkum, zda by o naši
nabídku lidé stáli. V říjnu jsme se setkali se
zástupci banky, kteří si pro nás připravili
finanční kvíz. Ukázalo se, že řada dětí
o světě financí už leccos ví. A protože jsme
už měli připravené business plány, šli jsme
s nimi rovnou do banky. V bance nám ukázali, jak funguje bankomat, počítač bankovek a mincí nebo jak vypadá bankovní trezor. Na závěr jsme si od banky půjčili

peníze na vlastní podnikání. A pak to začalo. Pustili jsme se do vyrábění vánočních
dekorací a ozdob na adventní jarmark.
Česká spořitelna nám totiž přislíbila půjčit
své prostory pro uspořádání jarmarku.
Dva měsíce jsme jarmark připravovali,
nakupovali, vyráběli a na závěr pekli. Přepočítávali jsme zůstatek a investice. Zvažovali, zda máme dost zboží a za kolik ho
prodáme, jestli nám to bude stačit na splacení půjčky a jestli si vůbec něco vyděláme.
Pak přišel den našeho jarmarku. Bylo to
super. Lidé ze spořitelny nám půjčili stánky,
přišla spousta lidí a prodali jsme téměř
všechno. Půjčku jsme na místě splatili,
a ještě nám zbylo dost na společnou akci.
Co se nám na projektu líbilo? „Atmosféra na jarmarku. – Příprava stánků. – Prodávat ve stánku. – Že přišli naši a něco si
koupili. – Vyrábění a pečení. – Nejvíc mě
bavila práce s penězi. – Že jsme všichni
spolupracovali. – Nejlepší byl pocit, když
jsme zjistili, kolik jsme vydělali. – I kdybychom prodělali, měl bych super zážitek.“
Žáci 4. C

Olympiáda v českém jazyce

kterého se zúčastnilo 6 žáků z osmých
tříd a 6 žáků z devátých tříd. Nejlepší dva
vždy postupují do okresního kola. Nás
jely dne 23. ledna 2020 reprezentovat
do okresního kola v Dolních Břežanech
dvě žákyně. Z 38 zúčastněných žáků základních škol i odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií obsadila naše Tereza
Brabcová (9. A) krásné 11. místo a Jana
Růžičková (8. B) 20. místo. Oběma děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Věra Zelenková

Matematická olympiáda

Školního kola matematické olympiády se
zúčastnilo celkem 21 žáků z pátých ročníků. Do dalšího kola postoupilo pět nejúspěšnějších řešitelů. Z okresního kola, které se konalo 29. ledna v Černošicích, nám
přivezli tři žáci – Marian Johanides (5. B),
Adrian Bobro (5. B) a Lukáš Staněk (5. C)
diplom s titulem Úspěšný řešitel. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme! Velice nás těší zájem žáků naší školy
o matematiku.
Marie Bartulíková

V prosinci 2019 proběhlo na naší ZŠZB
školní kolo Olympiády v českém jazyce,

l

inzerce

Knižní bazárek
v březnu – měsíci knihy

MAP II ORP Černošice
vás srdečně zve na setkání v rámci putovního EDUpointu
na téma

25.3.2020 dopoledne, v naší Základní škole Zdenky Braunerové

Máte doma knihy, z kterých už vaše děti vyrostly?
Pošlete je do školy!
Ve středu 25.3. proběhne ve škole knižní výměna knih, které se nám podaří sesbírat.
Dopolední program pro děti zajišťuje žákovský parlament a děti z 2.stupně
o autorské čtení
o komiksová dílna
o divadlo O Koblížkovi
o program v městské knihovně pro 5. třídy
o a další

SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY A JEHO VYVÁŽENÉ
A ŽÁDOUCÍ (NE)OVLIVŇOVÁNÍ
v úterý 17.

3. 2020 od 16.30 hod.

ZŠ Z.Braunerové, Školní nám. 470, Roztoky
Pro dobrý rozvoj školy je nezbytná funkční
komunikace mezi všemi jejími aktéry.
Škola x rodiče x zřizovatel.
Jaký správný koktejl namíchat, aby to fungovalo?
A jaké jsou role těchto tří klíčových aktérů?
Jak vyvážit jejich očekávání a požadavky?
Přijďte diskutovat, vytvořit si názor.
Průvodce besedou bude Martina Běťáková,
místostarostka obce Psáry, pedagožka
a odbornice na komunikaci.

Prosím, darujte nám dětské knihy, které již
nepotřebujete a udělejte radost!

Vstupné dobrovolné
PTEJTE SE - DISKUTUJTE - ZAŽIJTE - VYTVOŘTE SI NÁZOR

Knihy můžete nosit do recepce školy nebo poslat po svém dítěti.
Děkujeme

Bližší informace:
Markéta Svobodová, koordinátorka MAP, svobodova@masjihozapad.cz, tel.: 776 776 232
Akce se koná v rámci projektu MAP II pro vzdělávání na území ORP Černošice, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044

březen 2020
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Po fotografiích v Nádražní přicházejí umělci roztocké základní školy
V neděli 19. dubna vyvrcholí v Roztokách u Prahy čtyřměsíční umělecký projekt dětí z fotografického kroužku Základní školy Zdenky Braunerové. Unikátní kroužek vznikl v úzké spolupráci Salónu
Zdenky Braunerové, z. s., a roztockého rodáka, fotografa Attily Zinčaka. Právě pod jeho vedením
se mladí fotografové pokusili zachytit pohyb v jeho mechanické i metafyzické formě.
se účastnit tiché dražby jeho fotoobrazů
roztocké přírody. Navštívit můžete také
improvizovanou knihovnu publikací ze
světa fotografie. O občerstvení se postará
školní parlament a kavárna Kofííí. Na památku uměleckého jarního odpoledne si
můžete odnést vaši podobiznu zhotovenou
polaroidem ve fotokoutku.
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Aneta Nejezchlebová

foto: Max Franke
foto: Florián Nikodým

foto: Kateřina Houšková

foto: Nela Dobrovolná

foto: Natálie Žaludová

Vystaveny budou velkoformátové fotografie. Drahá technologie v tomto případě
nehrála zásadní roli. „Do kroužku se přihlásily děti s fotoaparátem, ale i s chytrým
telefonem, a brzy se ukázalo, že právě mobil, nejčastější prostředek digitální technologie, může být potřebným kreativním nástrojem pro někoho, kdo disponuje silnou
touhou tvořit,“ řekl Attila. Ten děti vede
k tvorbě na základě principu kolektivního
sdílení a učení. „Žáci tedy nejsou jen pasivními příjemci informací a na základě respektu k jejich individuálním potřebám se
tak dostávají k tomu podstatnému: umění
vidět. Bez toho je totiž fotograf i s hodnotnou technikou ztracený,“ dodává.
Zahájení vernisáže proběhne na Školním
náměstí 470 ve 13.00 hodin. Zváni jsou
všichni obdivovatelé umění a připraven je
také doprovodný program. Divadlem
i hudbou potěší žáci roztockých škol, dorazí i písničkář František Zídek. Mladé kolegy navíc přijdou podpořit další fotografové z branže: František Konopa během
svého workshopu vysvětlí, jak na fotografování portrétu, a chybět nebude ani místní fotograf Jan Žirovnický. To zajímavé
z historie oboru představí restaurátorka
a fotografka Daniela Vokounová. Zájemci
o abstraktní umění se budou moci poradit
na workshopu s Attilou Zinčakem anebo

Akce byla podpořena programem O2 Chytrá
škola, dotačním programem Letiště, a.s. –
Dobré sousedství a městem Roztoky.

foto: Katrin Kulaksizová

foto: Viktor Kaderka

„V Roztokách jsme brzy přišli na to, že
díky intenzivní spolupráci místních spolků
a umělců se daří přibližovat fotografii nejen dětem. Rozvíjet uměleckou vášeň by
tu bez Salónu Zdenky Braunerové tak
snadno nešlo,“ říká Attila.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

attila zinčak | františek konopa | daniela vokounová | jan žirovnický

den
s foto
grafií

vernisáž fotokroužku
základní školy zdenky braunerové
odpolední program fotokurzů,
hudby, dílen a přednášek
vstup a program zdarma, fotokurzy zpoplatněny
více informací, společně s programem
na facebookové události s názvem
den s fotografií

19. dubna
od 13 hodin
školní nám. 470
kofííí

Salón Zdenky
Braunerové z.s.
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Jarní úklid v Lexiku a Insignis
S příchodem jara jsme pro vás připravili malé překvapení.
Ve čtvrtek 19. března a pátek 20. března od 10 do 19 hodin
jste do Lexiku zváni na šálek dobrého čaje nebo kávy.
Přijďte s námi oslavit předjaří. Každý den rozdáme deset
malých jarních dárků.
Malé shrnutí toho, co se u nás v březnu
děje:

Cyklus pro ženy

Nový projekt pro ženy, které si s jarem
chtějí trochu poklidit také ve svých životech a posunout se ve svém osobním rozvoji. Od 10. března do 7. dubna proběhne
pět dopoledních setkání (vždy v úterý
9.30–11.30) nad tématy sebevědomí, motivace, autokoučink. Semináře budou proloženy řízenou meditací a základy technik
relaxace. Lektorky: Lenka Švecová (tematické semináře) a Martina Denemarková
(meditace, relaxační techniky). Vstup
do kurzu je za symbolickou cenu 950 Kč
za celý cyklus.

Pečovatel/ka o seniory

Jak jsme již informovali dříve, v březnu
spouštíme pilotní projekt Pečovatel/ka
o seniory. V rámci projektu připravujeme
ucelený vzdělávací program pro osoby,
které již o seniora pečují nebo to zvažují,
případně se chtějí věnovat této oblasti
na profesionální úrovni. Ve vzdělávacím
programu se účastníci seznámí s teoretickými i praktickými oblastmi, které v péči
o seniora uplatní.
Samotné studium je nastaveno kombinovaně: e-learning (samostudium ve webo-

vé aplikaci) a tři praktické semináře
v učebnách Lexiku. Program bude spuštěn
13. března a potrvá do 14. června. V této
chvíli máme ještě dvě místa neobsazená.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní
projekt, je účast na vzdělávacím programu
pro přihlášené zdarma.
Projekt je financován z grantového programu Dobré sousedství (Letiště) a vzniká
ve spolupráci se SPCCH Roztoky.

Letní příměstské
tábory v Lexiku
Letos jsme pro vás připravili tyto tábory:
10.–14. srpna: RC FreeRide Land – pro
kluky i holky 7 až 15 let, jízdy ve FreeRide
parku, expedice, závody, Lektoři: Jakub
Malčánek a Tomáš Voborský
17.–21. srpna: Malý objevitel – pro kluky i holky 5 až 8 let. Tvořivé pokusy, výlety
za poznáním a společenské hry. Lektorky:
Martina Denemarková, Veronika Vondáčková

NOVINKA!  
24.–28. srpna: Prázdninové ARTE
setkávání – dopoledne pro malé
výtvarníky ve věku 3 až 6 let,
odpoledne výtvarníci 7 až 14 let.
Cílem setkávání bude tvorba a radost z činnosti spojené s rozvíjením sebe sama a sebepoznáním.
Děti se na týden stanou výtvarníky, budou tvořit především podle
vlastní fantazie, objevovat krásu
barev, vyzkouší si různorodé
výtvarně-prožitkové techniky.
Výtvarné nadání není třeba.
Lektorka: Simona Jetmarová.

První pomoc dětem

Chystáte se na letní tábor jako oddílový
vedoucí? Máte doma malé děti a chcete
si být jisti, že víte, co dělat v případě nenadálé situace? V sobotu 21. března
od 10 do 16 hodin přijďte na kurz První
pomoc dětem. Po absolvování kurzu obdržíte certifikát. Lektorka: Lenka Navrátilová

Logopedie a Logopovídání
opět v Lexiku
Individuální logopedie s Martinou Bürgerovou každé úterý od 15.00 do 16.30 hodin. Vhodné pro děti od 4 let. Skupinové
Logopovídání pro děti od 4 do 7 let každé
úterý od 16.40 do 17.30 hodin. Vhodné
pro děti od 4 do 7 let. Lektorka: Martina
Bürgerová

Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na facebooku. V případě jakýchkoli dotazů
pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
volejte na 733 643 642, 739 035 000.

do stálého pracovního poměru. Přijmeme
řidiče skupiny C na rozvoz pečiva, So =
1200 Kč, Ne = 1400 Kč čistého (i brigádníka). Možnost ubytování. Tel. 602 210 676

ce. V případě zájmu se písemně obracejte
na: RealSprom, s.r.o., Lidická 689, 252 63
Roztoky nebo e-mail: info@sprom.cz
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Blanka Pekárková
koordinátorka Lexik, Insignis

Řádková inzerce
n HODINOVÝ

MANŽEL – 723 424 701

n Nabízím

k pronájmu pozemek na Žalově
v rozloze cca 800 m2, a to k užívání jako
zahradu. Vhodné pro obyvatele Roztok
k rekreačním účelům. Další podrobnosti
o pozemku a podmínky pronájmu lze získat na čísle mobilního telefonu 721 629 807.
Zn.: od jara 2020.
n Nabízím

výuku, konverzaci a doučování
španělštiny pro začátečníky a mírně pokročilé v prostorách soukromé školky. Kateřina Čermáková, tel. +420 602 227 049
n Přijmeme řidiče skupiny C na rozvoz pe-

čiva (možno s vlastním vozem) nebo
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n Koupím

garáž v Roztokách. E-mail:
qwertym@seznam.cz

n Koupím

staré plechové šlapací autíčko.
Tel. 775 211 443

n Přímo

od majitele! Nabízím pronájem
nebytového prostoru 2+1+velká hala
vhodná např. jako čekárna. Výměra prostoru – 90,8 m2, 1. patro, balkon – přímo
na náměstí v Roztokách. Nájem činí
19 000 Kč/měsíc + služby + 3měsíční kau-

n Pronajmu

byt 2+kk včetně zařízení.
Dlouhodobě, cena 10 500 Kč, poplatky
4000 Kč, 1x nájem dopředu.
Tel. 602 210 676

n Hledáme

maminku na mateřské nebo
babičku na hlídání 18měsíční holčičky.
Tel. 775 981 516, e-mail: jpa2@centrum.cz

n Hledáme paní na úklid celého domu
1x týdně. Tel. 775 981 516,
e-mail: jpa2@centrum.cz
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inzerce
Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

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
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai

Hledáme
OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK
Minimální kvalifikační požadavky: • učební obor nebo středoškolské vzdělání • základní znalost práce s počítačem

OPERÁTORA DTP STUDIA - GRAFIKA
Minimální kvalifikační požadavky: • zkušenost s prací na platformě Mac • znalost Photoshopu a Illustrátoru

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ
Minimální kvalifikační požadavky: • perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
• znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK
Minimální kvalifikační požadavky:
• pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou, nikoliv podmínkou
• znalost práce na počítači / základní znalost grafických programů, především Adobe
PRO VŠECHNY POZICE PLATÍ:
Možnost nástupu: ihned
Pracovní poměr hlavní - na smlouvu
Nabízíme:
• různé zaměstnanecké výhody
• zajímavé finanční ohodnocení
• práce od pondělí do pátku (víkendy a svátky jsou volné)
Pracoviště: Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277.
Dostupnost pražskou MHD a dalšími autobusovými spoji.
Možnost parkování auta přímo u firmy.

březen 2020

Kontakt pro zaslání
profesního životopisu
a více informací podá
Eva Nováková,
personalista
e-mail:
eva.novakova@panflex.cz
tel.: 737 260 319
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LETNÍ PNEU

od AUTOHOUSER s bonusem
ROZMĚR 17”<
Kupte 4ks pneumatik PIRELLI 17” < včetně montáže
a získáte ZDARMA, změření geometrie + pojištění
pneu v programu TYRELIFE.

ROZMĚR 16”- 15”
Kupte nejméně 2ks pneumatiky 16” nebo 15”
prémiového výrobce a získáte ZDARMA
půlroční 100 % pojištění pneu.

ROZMĚR 14”>
Kupte 4 ks pneu 14” > a získáte ZDARMA,
pneu tašky na vaše pneumatiky či celá kola.

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

