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JARNÍ UDÁLOSTI V ZAHRADĚ
OD SOBOTY 21. DUBNA   
PRODEJNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK 
Patříte k milovníkům skalniček? Nenechte si ujít 
naši tradiční prodejní výstavu! Skalničky jsou trvalky 
z horských oblastí, které mají rády nepohodlí. Víme, 
co potřebují a rádi vám poradíme s osázením vaší 
skalky či zahradní nádoby.

OD SOBOTY 28. DUBNA 
PRODEJNÍ VÝSTAVA BYLINEK 
Máte rádi opravdovou vůni? Rádi vaříte? Chcete mít 
po ruce čerstvé bylinky od jara až do podzimu? Tak 
neváhejte a přijďte k nám pro povinnou jarní výbavu 
a načerpejte informace, jak o bylinky správně 
pečovat. Děti vezměte s sebou, vyzkouší si výrobu 
přírodní kosmetiky.

V příjemném prostředí naší ukázkové zahrady u nás 
naleznete kompletní sortiment pro vaši zahradu, 
balkon i okenní parapet. 

Nabízíme zdravé a silné rostliny převážně od českých 
pěstitelů – okrasné keře i stromy, balové rostliny, 
prostokořenné růže a ovocné dřeviny, trvalky a bylinky, 
balkónové rostliny, sadbu zeleniny, sezónní cibuloviny 
a hlízy, vodní rostliny... 

Samozřejmostí je nemalý výběr pomůcek potřebný 
k zahradničení – substráty, dekorační oblázky a drtě, 
hnojiva, ochranné a podpůrné prostředky, truhlíky 
a květináče, zahradnické nářadí, semínka… 

Rádi vám poradíme s výběrem rostlin do jarních 
truhlíků i do zahrady a povíme vám, jak se o ně 
správně starat. 

Nabízíme profesionální přístup, zájem a rady 
zkušených zahradníků. Přijďte se k nám inspirovat!

WWW.TREES.CZ 
       prodejnizahradatrees  

Trees, s.r.o. 
Únětická 146, 252 62 Statenice Černý Vůl
T: +420 220 970 790, E: cernyvul@trees.cz

ZAHRADNICTVÍ 
každý den 9–18

RYBÁRNA 
sobota 9–18 
od 31. března

OTEVÍRACÍ DOBA
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Duben, nepřijdem na buben

Hlavním tématem tohoto čísla je roztocká doprava z několika 
úhlů pohledu. Doznívají ovšem také ještě diskuse ke kapacitě 
základní školy a k její budoucnosti.
Zařazujeme samozřejmě i kritické ohlasy, které nám došly. 
Odraz se vždycky vyznačoval velkou otevřeností, na rozdíl 
od mnoha jiných obecních tiskovin, sloužících výlučně k sebe-
chvále momentálních vládců.
V dnešní rychlé době ovšem měsíčník nemůže stačit, takže 
hlavním médiem k vyjadřování názorů občanů je Facebook. 

Škoda jen, že cenou za rychlost jsou často neověřené domněnky, mylné informace 
a ukvapené soudy. V tomto čísle o tom hezky píše pan Matas, sám častý uživatel 
sociálních sítí.
S přicházejícím jarem se také rozšiřuje kulturní nabídka. To se pozná podle toho, 
kolik místa nám zabere kulturní kalendárium.
A co my na městském úřadu? 
Ve zkratce: Chystáme se na GDPR. OSRM chrlí desítky VZ, DÚ, DSP a každý týden 
absolvuje několik KD. Jednáme o průtahu městem s KÚSK, chystáme nový ÚP 
a několik RP. Máme problém s DPH na OF, zkomplikovaný navíc situací, že vedoucí 
je v PN, takže vůbec nevíme, jak zvládneme kontrolu z KÚ. OKVM chystá podklady 
pro RM a ZM. Setrvale živo je v DPS, ale OVSV dělá, co může. 
Ještě že se nás netýká EET. Takže ačkoli je duben, nepřijdem na buben. l

   Jaroslav Drda

26. duben 2018  
Pietní vzpomínka na oběti  
transportu smrti		
v	11.00	na	Levém	Hradci,		
v	11.45	na	náměstí	5.	května,		
ve	12.00	na	nádraží.	

V	16.30	vernisáž	výstavy	Příběhy	
Tichého	údolí	v	zahradě	Braunero-
va	mlýna	v	Riegrově	ulici	čp.	5.		
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Přijímání prvňáčků
Předně bych chtěl ubezpečit rodiče bu-
doucích prvňáčků, že všechny jejich děti 
budou do základní školy přijaty. Z kapa-
citních důvodů (a  po  rozhodnutí zastupi-
telstva nestavět čtyřtřídku) bude muset být 
využita k výuce školní družina. Nebylo vy-
loučeno, že se dostaneme do  kolize dvou 
lhůt: zápis o zvýšení kapacity školy o pro-
story družiny do rejstříku škol a zákonem 
daná lhůta, do kdy musí o přijetí prvňáčků 
rozhodnout paní ředitelka. Hrozilo, že na-
výšená kapacita v  rejstříku bude zapsaná 
později, než proběhnou zápisy, a proto by 
v takovém případě byla nezbytná spoluprá-
ce některých rodičů. O podrobnostech Vás 
informovala místostarostka Šlancarová. 
V tuto chvíli ale již je kapacita v rejstříku 
škol zapsaná, a  proto zápisy do  prvních 
tříd proběhnou naprosto standardním 
způsobem. Všichni prvňáčci (s výjimkou 
řádných odkladů) budou přijati, přeru-
šování zápisu, natož losování nebude po-
třeba.

Přístavba jídelny a družina
Na léto jsme plánovali přístavbu školní jí-
delny, která byla situovaná směrem k ulici 
17. listopadu. Po rozhodnutí zastupitelstva 
nestavět čtyřtřídku jsem se poradil s pro-
jektantem této přístavby, zda by nebylo 
možné stavbu rozšířit o jedno patro a díky 
tomu rozšířit kapacitu prostor družiny. 
Pan projektant navrhl změnit umístění pří-
stavby směrem do  stávajícího parkoviště 

v areálu školy u křižovatky ulic Havlíčkova 
a 17. listopadu. Stavba se sice o nějaký mě-
síc protáhne, ale díky této změně získáme 
navíc dvě hezké učebny a kabinet v pro-
storách družiny. Jsem rád, že tento nápad 
podpořila paní ředitelka školy i  příslušné 
komise a nakonec schválila rada města.

Pozemek pro novou školu 
v Žalově a tělocvična
V době, kdy budete číst tyto řádky, budou 
již pozemky nezbytné pro tolik očekáva-
nou stavbu nové budovy základní školy 
v  Žalově ve  vlastnictví města. V  příštích 
týdnech budou na  tomto pozemku od-
straňovány dosavadní stavby a  asfaltové 
a betonové plochy, aby byl pozemek při-
chystán pro následující stavbu školy.
Pracovní skupina pro stavbu této školy 
před časem nadefinovala požadavky 
na budoucí tělocvičnu, která bude stát ve-
dle školy směrem k  Přemyslovské ulici 
místo původně plánovaného hřiště. V tuto 
chvíli máme zpracovanou studii tělocvičny 
a  zpracovává se projektová dokumentace. 
Hlavní sál bude mít nadstandardní roz-
měry 28 x 15 metrů a odpovídající zázemí. 
Tělocvična bude se školou propojena nad-
zemním krčkem.

Zamítnutá čtyřtřídka
Musím se stručně vrátit k  rozhodnutí za-
stupitelstva o  tom, že se prozatím nebude 
stavět čtyřtřídka na školním pozemku ved-
le „trafačky“. Tato událost vyvolala zejména 
mezi zastupiteli mimořádný autorský zá-
jem na stránkách Odrazu, až se z toho mi-
nule stalo téma měsíce. Předpokládám, že 
to bude pokračovat i v tomto vydání. Roz-
hodně nechci téma zlehčovat, ba naopak. 
Dodnes jsem přesvědčen, že to nebylo 
správné rozhodnutí, ale vůli zastupitel-
stva respektuji a ihned jsem začal hledat 
alternativní možnosti, jak situaci s kapa-
citou školy zlepšit (třeba přístavba druži-
ny). Inu komunální volby se blíží a předvo-
lební kampaň již začala. K  celé kauze se 
výhradně věcně vyjádřím v  příštím čísle 
Odrazu, kdy bude k dispozici aktuální de-
mografická studie.

Ještě si dovolím poznámku, protože ně-
kteří opoziční kolegové v  minulém čísle 
psali o  tom, jak se jim podařilo zachránit 
školní zahradu. Ten pozemek u „trafačky“ 

ovšem pro školu nezachránili oni, ale já. 
Kdybych nedojednal odkup tohoto po-
zemku městem, tak tam mohlo být za pár 
měsíců staveniště a  postavena nějaká ko-
merčně využívaná budova a  o  diskusích 
o  tom, zda je lepší pozemek využít pro 
stavbu čtyřtřídky, kontejnerové budovy či 
jako zahradu, bychom si mohli nechat jen 
zdát.

Nové školky od září
V těchto dnech se dokončuje stavba dvou 
nových školkových tříd v Palackého ulici 
(jedna nová třída tam již stojí). S okolními 
sousedy má město uzavřené memoran-
dum o tom, že zde budou pouze dvě třídy, 
proto je paní ředitelka MŠ Spěšného oslo-
vila, zda by nebyli tak laskaví a nedovolili 
v tomto prostoru všechny tři třídy. Drtivá 
většina sousedů s tím souhlasila a já jim 
za  jejich velkorysost a  pozitivní přístup 
moc děkuji a velmi si toho vážím. Věřím, 
že i zbývající jednotlivci se k souhlasu při-
pojí tak, aby bylo možné s těmito místy pro 
děti počítat již v době přijímacího řízení. 
Až jednou školkový „boom“ opadne, měla 
by to být v první řadě právě tato lokalita, 
kde se budoucí provoz zmírní.

Práce čile pokračují i na budově školky 
za  úřadem. Vše nasvědčuje tomu, že by 
i tento objekt mohla od září školka a naše 
děti využívat. Stavba by měla být dokonče-
na v  příštích měsících. Na  místa do  této 
školky bude vypsáno dodatečné přijíma-
cí řízení, o kterém vás budeme zavčas in-
formovat.

Poplach s trhavinou
Zažili jsme poplach a „manévry“ poté, kdy 
jeden občan donesl podezřelý balíček 
na služebnu městské policie. Ta ihned po-
volala pyrotechniky. Není vyloučeno, že 
obsah balíčku byl skutečnou trhavinou, ale 
bezprostřední nebezpečí výbuchu nehro-
zilo. Po  několika hodinách byl podezřelý 
předmět profesionálně odvezen z  našeho 
města.

Po nabyté zkušenosti si vás ovšem dovo-
lím požádat: Pokud byste kdekoli našli 
nějaký předmět či balíček a  měli byste 
podezření, že se může jednat o trhavinu, 
v žádném případě s ním jakkoli nemani-
pulujte a  ihned přivolejte městskou či 
státní policii, případně hasiče. Děkuji 
vám, jde o bezpečí vaše i nás všech.  l

S přáním krásných jarních dnů

Vážení	spoluobčané,	oslavili	jsme	Velikonoce	a	konečně	při-
šlo	jaro	a	krásné	počasí.	Těším	se,	až	se	naše	město	po	zimě	
zase	zazelená.

Slovo starosty

Konzultační den pro občany 
města Roztok
s vedoucí oddělení důchodů  
OSSZ Praha-západ 
pí Michaelou Průšovou

Odbor	vnitřních	a	sociálních	věcí	
MěÚ	Roztoky	oznamuje,	že	ve	středu	
30.	května	2018	v	době	od	8.00	
do	12.00	hod.	bude	přítomna	v	zase-
dací	místnosti	radnice	paní	Michaela	
Průšová,	vedoucí	oddělení	důchodů	
OSSZ	Praha-západ.	Paní	Průšová	
bude	připravena	s	vámi	konzultovat	
vaše	problémy	a	otázky	týkající	se	
důchodového	zabezpečení.	Těšíme	se	
na	vaši	návštěvu.		 l

Odd.sociální a DPS OVSV MÚ Roztoky
 

Jan Jakob
starosta	města	Roztoky
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Výběrová řízení
I březnové jednání rady města se neslo ze-
jména v duchu schvalování výběrových ří-
zení.

Úspěšně se podařilo vysoutěžit rekon-
strukci kuchyně v mateřské škole Spěšné-
ho, která proběhne v  průběhu prázdnin. 
Byl vybrán i dodavatel vnitřního vybavení 
budoucích nových tříd školek.

Výběrové řízení na modernizaci infor-
mačního systému města bylo úspěšné 
z poloviny. Zatímco databázové systémy, 
úřední deska či hardware se podařilo 
úspěšně vysoutěžit, systém na projekto-
vé řízení a hlasovací zařízení nikoli. Mo-
dernizace je z  velké části financována 
z dotace.

Po přesoutěžení se nám povedlo vybrat 
projektanty, kteří budou navrhovat cyklo-
stezku přes povodňový val. Vybrali jsme 
i architekty, kteří zajistí zpracování územ-
ních studií pro lokality Solníky a Potoky – 
Levý Hradec. Bohužel neúspěšní jsme byli 
v případě soutěže na postavení nového pří-
střešku u přívozu. Tuto soutěž musíme zo-
pakovat.

Služby spojené s likvidací nebezpečného 
odpadu bude i  nadále zajišťovat FCC Re-
gios, a. s.

V neposlední řadě rada schválila výjimku ze 
směrnice z důvodu časové úspory a mimo-
řádně výhodné ceny pro zhotovení projek-
tové dokumentace společné infrastruktury 
nezbytné pro výstavbu nové školy v Žalově.

Základní škola
Rada se důkladně věnovala školské proble-
matice. Předně pak formálnímu postupu 
při přijímání budoucích prvňáčků. Díky 
souběhu několika lhůt je formální proces 
poněkud komplikovaný. Všichni prvňáčci 
budou do školy přijati.

Rada souhlasila s  mým návrhem, aby 
byla upravena projektová dokumentace 
na rozšíření školní jídelny tak, aby se záro-
veň rozšířila i o patro výš kapacita školní 
družiny o dvě učebny.

Rada odsouhlasila příspěvek města 
na  dopravu žáků na  plavání. Dále zadala 
prověření možnosti umístění provizorní 
kontejnerové stavby čtyř tříd.

Věci majetkové
Projekt průtahu městem je v  tuto chvíli 
ve fázi schvalování územního rozhodnu-
tí. Proto rada města odsouhlasila záměr 
na  rekonstrukci průtahu městem s  dvě-
ma drobnými podmínkami.

Byl odsouhlasen dodatek k nájemní smlou-
vě se sdružením Roztoč na prostor za měst-
skou knihovnou, aby byl umožněn přístup 
do nové školky za úřadem.

Rada se dále zabývala přehledem prona-
jatých nebytových prostor města, možností 
prodeje jedné „předzahrádky“, schválením 
pronájmu městského bytu 1+1 a možnost-
mi pronájmu pozemků autoškolám.

Život ve městě
Rada rozhodla o drobné finanční podpoře 
opravy sochy Ježíše Krista u Husova sboru 
a  vernisáže výstavy v  muzeu o  Zdence 
Braunerové. Rada dále zaštítila letošní ko-
nání bleších trhů.

Rada podpořila spolupráci se spolkem 
Ke kořenům s ohledem na zajištění provo-
zu pietního místa na Levém Hradci.

Rada se tradičně věnovala zápisům z ko-
misí (tentokrát se jednalo o komisi staveb-
ní, sociální, školskou a redakční radu Od-
razu).

� l

O čem jednala únorová rada
V	půli	března	projednala	rada	města	téměř	čtyřicet	bodů.

Zastupitelstvo nejprve vzalo na  vědomí 
stav plnění svých usnesení a  projednalo 
zprávu o činnosti městské policie. Zastupi-
telé se zajímali o  stav vyšetřování nálezu 
výbušniny ve městě, ale vzhledem k infor-
mačnímu embargu ze strany Policie ČR 
nemohl vedoucí strážník jejich zvědavost 
uspokojit. Zopakoval jenom, že nalezené 
zařízení neznamenalo bezprostřední ne-
bezpečí, ale zároveň že apeluje na občany, 
aby v  případě podobného nálezu s  před-
měty nemanipulovali, nechali je na  místě 
a přivolali policii.

Byla schválena dvě rozpočtová opatření. 
Město přispěje částkou 20 000 Kč na opra-
vu sochy Ježíše Krista na Husově náměstí. 
Podstatně větší částku (400 000 Kč) pak za-
stupitelé uvolnili pro automatizaci výpůjč-
ního systému v městské knihovně.

Ani na březnovém zastupitelstvu nechy-
bělo téma školství. Paní místostarostka 

přednesla velmi stručnou informaci k pro-
vozním nákladům uvažované kontejnerové 
školy a zastupitelstvo jí uložilo zajistit kon-
krétní odborný odhad. Zastupitelé vzali 
na  vědomí informaci, že případná půdní 
vestavba v  budově základní školy by byla 
velmi obtížná a  nákladná, nicméně nechá 
celou problematiku znovu posoudit. Po-
sledním bodem školského bloku bylo schvá-
lení dodatku ke  zřizovací listině základní 
školy v souvislosti s udělením čestného ná-
zvu Základní škola Zdenky Braunerové.

Následně zastupitelstvo jednalo o  dvou 
právních dokumentech. Je připraven návrh 
obecně závazné vyhlášky o  místním po-
platku za zhodnocení stavebního pozemku 
možností připojení na  stavbu vodovodu 
a  kanalizace. To by mělo do  budoucna 
městu pomoci financovat budování no-
vých vodovodních a  kanalizačních řadů. 
Drobného upřesnění se pak dočkala vy-

hláška o ochraně nočního klidu, a to v ter-
mínech akcí, které mají povoleny výjimku.

V bloku věnovaném městskému majetku 
nejprve zastupitelé odhlasovali směnu po-
zemků v  prostoru STK v  Přílepské ulici, 
projednali přehled pronájmů nebytových 
prostor a schválili smlouvu o věcném bře-
meni pro vedení optických kabelů v ulicích 
Palackého a  Pilařově. Zrušen byl záměr 
prodeje pozemku pod ulicí Nad Vinicemi.

V  závěru zasedání zastupitelé vzali 
na vědomí informace o mimosoudním vy-
rovnání v  případě úrazu na  městském 
chodníku, o  přípravě regulačních plánů 
a o jednání s Letištěm Praha.

Občan, který se ve 20 hodin přišel podí-
vat na jednání zastupitelstva, si tak vyslechl 
už jenom závěrečné rozloučení.  l

Nebývale	rychlé	a	hladké	bylo	jednání	zastupitelstva	města	ve	středu		
28.	března.	Nejspíš	proto,	že	na	programu	tentokrát	nebyl	žádný	vyloženě	
kontroverzní	bod.

Klidné jednání zastupitelstva

Jan Jakob
starosta	města	Roztoky

Jaroslav Drda
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Dne 30. 4. 2018 končí splatnost poplat-
ků za psy na rok 2018.

 Poplatek za jednoho psa na rok 2018 je 
ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa, je-
hož držitel pobírá starobní důchod, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu.

Poplatek za psa se platí od věku tří měsí-
ců psa, povinnost přihlásit psa je do 15 dnů 
od pořízení.

Dne 31. 5. 2018 končí splatnost poplat-
ku za svoz odpadů na rok 2018.

Poplatek za  svoz odpadů má povinnost 
hradit každý občan do 75 let s trvalým po-
bytem na území obce. Dále cizinci s poby-
tem na území obce a osoby mající ve vlast-

nictví nemovitost, ve  které není nikdo 
trvale hlášen. Poplatek na  rok 2018 je 
ve  výši 600 Kč na  osobu. Od  poplatku je 
osvobozeno třetí a každé další nezletilé dítě 
v  rodině a  dále se částečně osvobozuje 
od poplatku občan, který se více než 6 mě-
síců zdržuje mimo území města a splňuje 
podmínky pro osvobození dle vyhlášky 
č. 4/2017 města Roztoky. Od  poplatků je 
možné osvobodit i občana, který prokáže, 
že poplatek za svoz odpadů hradí v místě 
přechodného bydliště, a  podá si žádost 
o osvobození.

Poplatky je možné hradit hotově v  po-
kladně městského úřadu v  době poklad-
ních hodin, nebo převodem na účet. 

Pokladní hodiny: 
 pondělí  8.00–18.00
 úterý   8.00–12.00 
 středa  8.00–18.00
 čtvrtek  8.00–12.00
 pátek   8.00–12.00 

Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, 
Česká spořitelna, pobočka Roztoky.
Při platbě na  účet je třeba vždy uvádět 

variabilní symbol, aby bylo možné platbu 
identifikovat. U plateb za odpady je varia-
bilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc 
a  den narození (příklad: datum narození 
6. 12. 1951 a číslo popisné 78 – variabilní 
symbol bude 0078511206).

V  případě, že budete hradit poplatek 
za více osob jedním příkazem, do poznám-
ky pro příjemce vždy uvádějte jména všech 
osob, za které poplatek hradíte. � l

Vážení	spoluobčané,	Městský	úřad	Roztoky	tímto	způsobem	upozorňuje	
na	splatnost	místních	poplatků	na	rok	2018	a	sděluje	informace	potřeb-
né	k	uskutečnění	platby	místních	poplatků	a	označení	odpadových	nádob	
na	směsný	komunální	odpad.

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Od 1. 6. 2018 budou vyváženy pouze po-
pelnice označené nálepkou s rokem 2018. 
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ 
(při platbě v  hotovosti) nebo na  odboru 
financí (při platbě převodem). Pro urych-
lení procesu kontroly úhrady poplatku 
prosím vezměte s sebou doklad o zaplace-
ní. Nálepky je potřeba si vyzvednout osob-
ně, případně je možné si požádat o  její 

zaslání poštou. O zaslání nálepky je mož-
né požádat telefonicky na  číslech: 
220 400 237, 220 400 219 nebo 220 400 239.

Nálepkou musí být označeny všechny 
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma ná-
dob na bioodpad. Povinnost označit nádo-
bu nálepkou platí i pro osoby osvobozené 
od poplatku.

Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň 
kontrolovat obsah popelnic a  popelnice 
s nevhodným odpadem nebudou vyváženy. 

V  případě jakýchkoli dotazů týkajících 
se místních poplatků můžete kontaktovat 
odbor financí na  telefonních číslech: 
220 400 235, 220 400 237 nebo 220 400 239. 

Pro dotazy týkající se svozu odpadů mů-
žete kontaktovat Ing.  Zemana na  telefon-
ním čísle 220 400 217.  l

Dnem	31.	5.	2018	končí	svoz	popelnic	(kontejnerů)	označe-
ných	nálepkou	s	rokem	2017.	

Označování nádob na odpady (popelnic)

Příspěvek seniorům starším 65 let a občanům, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem 
v Roztokách na dopravu k lékaři 
MěÚ	Roztoky	připomíná	všem	senio-
rům	starším	65	let	s	trvalým	pobytem	
v	Roztokách	a	držitelům	průkazu	pro	
zdravotně	postižené	bez	ohledu	na	věk,	
že	si	mohou	na	MěÚ	požádat	o	příspě-
vek	na	dopravu	k	lékaři	a	do	lékárny	
po	Roztokách	nebo	do	Prahy,	Velkých	
Přílep	a	zpět.	K	dopravě	lze	využít	
jakoukoli	taxislužbu,	včetně	dopravní	
služby	pro	handicapované.

Výše finančního příspěvku : 
n�na	jednu	jízdu	k	lékaři	a	do	lékárny	
po	Roztokách	50	Kč	(k	lékaři	a	zpět	
celkem	100	Kč)	
n�na	jednu	jízdu	k	lékaři	do	Prahy,	
Velkých	Přílep	100	Kč	(zpět	z	Prahy,	
Velkých	Přílep	dalších	100	Kč)	
n�držitelé	ZTP	na	jednu	jízdu	po	Roz-
tokách	k	lékaři	a	do	lékárny	ve	výši	
100	Kč		
(k	lékaři	a	zpět	celkem	200	Kč)

Příspěvek	bude	proplacen	po	před-
ložení	originálu	dokladu	o	zaplacení	
dopravy	(je	možné	předložit	najednou	
více	nastřádaných	účtenek)	a	vyplnění	
žádosti.	Účtenky	je	možné	předat		
osobně	nebo	prostřednictvím	blízké	
osoby	na	Městský	úřad	Roztoky	–	
na	odd.	sociální	a	DPS	pí	Kalinové		
(tel.	220	400	228,	mobil	733	123	658)	
nebo	pí	Kocourkové	(tel.	220	400	229,	
mobil	734	446	118).	Tyto	pracovnice	
následně	zajistí	výplatu	příspěvku	
seniorovi	v	pokladně	úřadu	nebo	
na	uvedený	účet.		
V	případě,	že	má	žadatel	sníženou	
pohyblivost,	nemůže	sám	nebo	pro-
střednictvím	blízkých	či	známých	
osob	předložit	doklady	na	MÚ,	prosím	
kontaktujte	výše	uvedené	pracovnice,	
které	po	dohodě	zajistí	sepsání	žádosti	
a	realizaci	výplaty	příspěvku.

Dopravní služby pro handicapované 

n�HANDICAP TRANSPORT,		
www.handicap-transport.cz	
	
Karlínské	nám.	12,	Praha	8	–	převoz	
osob	ZTP/P	a	ZTP,	
tel.	602	267	040	Po–Čt	7.00–16.00	
hodin,	Pá	7.00–15.00	hodin,	

e-mail:	autodoprava.popelar@centrum.cz

n�POHODA TRANSPORT,		
www.pohodatransport.cz	
	
Družstevní	951,	Hostivice	
Objednávky	se	přijímají	3	až	4	dny	
předem	v	době	od	7.00	do	17.00	hodin	
pondělí–pátek	na	dispečinku,		
tel.	774	888	085	nebo		
e-mail:	info@pohodatransport.cz		 l

M. Kalinová, 
odd.	sociální	a	DPS	OVSV
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Nechyběla ani rekapitulace: v  loňském 
roce přepravilo letiště patnáct milionů ces-
tujících, což je oproti roku předcházející-
mu desetiprocentní nárůst. Letiště zazna-
menalo cca 150  000 leteckých pohybů. 
Evropský růst v  tomto parametru činí  
2,5 až 3,7 procenta, naše letiště se blíží hor-
ní hranici rozpětí. 

Zajímavou informací bylo, že podle úda-
jů na schůzce přednesených využijí ročně 
leteckých služeb na tři miliony Čechů.

Co letiště v dlouhodobém výhledu plá-
nuje? Šest stovek nových parkovacích míst 
a  lepší zastávky hromadné dopravy. Víc 
odbavovacích přepážek, včetně přepážek 
komplet samoobslužných, pro samoodba-
vení i se zavazadly. 

Zvětšit by se měl prostor pasové kontro-
ly, modernizace dojdou i karusely na třídě-
ní zavazadel. 

Nejvýznamnější změnou bude nový ter-
minál. V  současnosti LVH „rozjíždí“ stu-
die, během sedmi let by měla být stavba 
hotova. S tím souvisí další výstavba v areá-
lu letiště, například hangáry a  parkoviště. 
Zlepšit by se měla průjezdnost a přehled-
nost systému parkování, která dnes ná-
vštěvníky letiště trápí. 

V  roce 2019 rozhodne vedení letiště 
o realizaci další paralelní dráhy. Ta by pak 
měla být zbudována do roku 2025.

Velmi zajímavý – a pro Českou republi-
ku nijak lichotivý – je „koláč“ procentního 
rozdělení způsobu, jakým se pasažéři dnes 
dostávají na letiště. Jen 21 procent jich vy-

užívá městskou hromadnou dopravu, totiž 
autobusy. 49 procent přijíždí individuálně, 
30 procent odvážně využívá taxislužbu. 

Vlakové spojení je prý slíbeno (všemi 
odpovědnými, tedy Prahou, Středočeským 
krajem etc. etc.) do roku 2028. Nu, bylo by 
to pěkné, ale… Až bude výstavba vlaku 
na letiště potvrzena, jsou jeho představení 
připraveni ve spolupráci s Metroprojektem 
zbudovat nádraží.

Radostnou drobností je plánované vy-
lepšení vyhlídky v Kněževsi. Té by se nad-
šení pozorovatelé vzdušných obrů měli 
dočkat už v roce 2020. Nadějná vyhlídka!

Zajímalo mne samozřejmě hlavně to, jak 
se náš proslulý, ale želbohu zcela nepře-
slechnutelný soused bude nadále vyrovná-
vat s  obtěžující hlučností. Naše obec sice 
není v  nejkrizovějším hlukovém pásmu 
(a měření zadané naším městem na konci 
léta potvrdilo, že hlučnost u nás dosahuje 
„podměrečných“ limitů), ale hluk letecké 
dopravy nás obtěžuje a vadí nám. 

Novinkou bylo konstatování, že letiště 
zavádí vyšší hlukové poplatky. Za  noční 
lety zaplatí jednotlivé dopravní společnosti 
víc a vedení LVH si od toho slibuje jejich 
snížení.

Letiště Václava Havla uvažuje i o  jiném 
omezení nočních letů, o zavedení tzv. pá-
sem klidu. V  praxi by to mohlo vypadat 
tak, že v určitou dobu (například od půl-
noci do páté ranní) by letadla nesměla létat 
vůbec. Je ale jasné, že o  to víc by hřměla 

před touto pauzou i  po  ní. Jde zatím jen 
o úvahy, to náš hostitel p. Pavelec zdůraz-
nil. 

Osobně to nicméně považuji za drobně 
optimistický posun a věřím, že i naše kriti-
ka směrem k  LVH přispěla k  tomu, že 
omezení nočních letů nespojuje již letiště 
striktně pouze s  časově vzdáleným vybu-
dováním další dráhy. Ta bude podmíněna 
(podle stále opakovaných ujištění) strikt-
ním zákazem nočních letů. 

Pro korektnost je třeba dodat, že se LVH 
snaží kompenzovat hlučné sousedství pra-
videlnými granty. Roztoky jsou jejich pří-
jemcem už řadu let. O využití peněz rozho-
duje zastupitelstvo, které je většinou 
investuje do vylepšení infrastruktury. Část 
prostředků používají roztocké spolky, více 
než statisícová injekce šla v uplynulém ka-
lendářním roce také do  základní školy 
na  podporu zahraničních výjezdů dětí 
a na odměny pro lektory cizího jazyka. 

Rozdělovaná částka se řídí podle počtu 
pohybů letadel na letišti. S rostoucími ná-
roky na hlukový (ne)komfort by bylo mož-
ná na místě bavit se o jejím navýšení.

Pokus, který jsem s  vědomím městské 
rady učinil předminulý rok, totiž aby byly 
vyčleněny další prostředky a  určeny 
na  protihlukovou izolaci (zejména okna) 
v té části Roztok, která trpí nejvíce, letiště 
odmítlo. 

Zcela jistě má ale cenu pokoušet se zno-
vu, na tom jsem se shodl například se sta-
rostou sousedního Suchdola panem Hej-
lem.  l

Co chystá náš slavný a hlučný soused
Zkraje	března	jsem	absolvoval	za	naši	obec	jednu	ze	schůzek	
k	problematice	letového	provozu.	Byla	to	schůzka	mimořád-
ná	a	představení	letiště	na	ní	informovali	víc	než	desítku	zá-
stupců	obcí	o	investičních	i	provozních	výhledech	pražského	
Letiště	Václava	Havla	pro	horizont	nejbližších	desetiletí.	

Tomáš Novotný
místostarosta

Vitání dětí v Roztokách
Vážení rodiče, dne 17. 5. 2018  se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní 

akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. července 2017 do 31. prosince 2017.

Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte 
prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a vaši adresu na Městský úřad Roztoky, 

a to buď e-mailem na adresu korunkova@roztoky.cz, osobně u paní Korunkové,  
nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 30. 4. 2018.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána. 
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Ivana Korunková
matrika
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INFORMACE Z RADNICE

n�Dne 5. 3. oznámen nález neznámé pode-
zřelé látky na parkovišti v ulici Hlouchova, 
kterou donesl oznamovatel na MP Rozto-
ky  – neznámá podezřelá látka zajištěna, 
vyrozuměna PČR, na místo hlídka PČR 
Libčice, pyrotechnická služba, která si pře-
vzala neznámou podezřelou látku, na mís-
to též hasičský záchranný sbor a výjezdová 
skupina SKPV PČR Praha- venkov, která si 
věc na místě převzala jako podezření 
z trestného činu.
n�Dne 6. 3. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena žákovská průkazka na MHD – 
zjištěn majitel, kterému byla nalezená prů-
kazka předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 7.  3. oznámeno podvodné jednání 
neznámého muže při sjednání práce na 
pozemku domu v ulici Václavská, kdy po-
dezřelá osoba si do zástavy za provedení 
práce vzala finanční hotovost a věci, slíbe-
nou dojednanou práci neprovedla a  fi-
nanční hotovost ani věci nevrátila – vzhle-
dem k výši způsobené škody předáno PČR 
Libčice.
n�Dne 7. 3. oznámeno v nočních hodinách, 
že v ulici Puchmajerova po pozemku domu 
běhá cizí neznámá osoba – výjezd na mís-
to, zajištěna podezřelá osoba cizí státní pří-
slušnosti, bez dokladů totožnosti, v podna-
pilém stavu, která odmítala s  hlídkou 
komunikovat, na místo přivolána hlídka 
PČR Libčice, jež si na místě podezřelou 
osobu převzala.
n�Dne 8.  3. oznámen nález dronu na po-
zemku domu v ulici Komenského – naleze-
ný dron uložen na MP Roztoky, v následu-
jících dnech zjištěn majitel, kterému byl 
nalezený dron předán, majitel by touto ces-
tou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 10.  3. oznámeno ujetí vozidla bez 
zaplacení od benzinové čerpací stanice 
MOL v Přílepské ulici – provedeným šetře-
ním zjištěna registrační značka vozidla, je-
hož řidič po natankování paliva s vozidlem 
odjel, aniž by uhradil částku za natankova-
né palivo, věc kvalifikována jako podezření 
z přestupku proti majetku, v evidenci vozi-
del zjištěn provozovatel vozidla, následně 
na BČS dlužnou částku uhradil.
n�Dne 10. 3. oznámen nález finanční část-
ky na Tyršově náměstí (vedle restaurace 
hotelu Academic), kterou donesl oznamo-
vatel na MP Roztoky – nalezená finanční 
částka uložena na MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, měs-
ta Roztoky.

n�Dne 13. 3. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen poškozený OP – zaslán na pří-
slušný správní orgán.
n�Dne 14.  3. oznámen nález peněženky 
s doklady a finanční částkou na parkovišti 
u Tesca v Lidické ulici – nalezená peněžen-
ka uložena na MP Roztoky, zjištěna a vyro-
zuměna majitelka, které byla peněženka 
předána, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 15.  3. oznámeno potrhání ovcí 
v ohradě na pozemku v místě Pod Řivná-
čem neznámými toulavými psy – výjezd na 
místo, zadokumentováno, provedeno šet-
ření, šetřeno jako podezření z  přestupku, 
v následujících dnech zjištěni tito psi a je-
jich majitelé (psi pocházejí z  obce Černý 
Vůl), došlo k  finančnímu vyrovnání mezi 
majiteli psů a majiteli ovcí, přestupek vyře-
šen uložením blokové pokuty na místě.
n�Dne 15.  3. oznámeno podezření ze 
schválnosti, kterého se dopustila podezřelá 
osoba vůči oznamovateli ve společných 
prostorách bytového domu v ulici Braune-
rova – šetřeno jako podezření z přestupku 
proti občanskému soužití.
n�Dne 15. 3. oznámeno odcizení mobilní-
ho telefonu Huawei P10 Lite z kabelky po-
škozené v době vystupování oznamovatel-
ky z  autobusu PID v  autobusové zastávce 
Tyršovo náměstí – předáno PČR Libčice.
n�Dne 18. 3. oznámen nález Lítačky v ulici 
17.  listopadu  – nalezená Lítačka uložena 
na MP Roztoky, následujícího dne předána 
majitelce, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 19.  3. oznámen nález dětské kolo-
běžky v ulici Nádražní – nalezená koloběž-
ka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na 
webových stránkách MP Roztoky, města 
Roztoky.
n�Dne 21. 3. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Nádražní  – proveden odchyt psa, 
pes umístěn do záchytného kotce MP Roz-
toky, zjištěn majitel, kterému byl ještě té-
hož dne pes v  pořádku vydán, přestupek 
vyřešen uložením pokuty na místě v  pří-
kazním řízení.
n�Dne 22. 3. oznámen mrtvý bažant u by-
tového domu v Chelčického ulici – mrtvý 
bažant z  místa odstraněn a  předán členu 
mysliveckého sdružení.
n�Dne 22.  3. oznámena těžce zraněná cizí 
kočka v domě v ulici Puchmajerova – těžce 
zraněná kočka předána k odbornému ošet-
ření MVDr. Šavrdovi, na místo i pracovnice 
Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi.

n�Dne 24.  3. oznámen nález svazku klíčů 
od vozidla tov. zn. Škoda v ulici Masaryko-
va – nalezené klíče uloženy na MP Rozto-
ky, zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky, města Roztoky.
n�Dne 25. 3. oznámeno, že v ulici Rýznero-
va je na okraji komunikace uhynulá koč-
ka – tato odstraněna z komunikace, bude 
předána MVDr. Šavrdovi.
n�Dne 26. 3. oznámeno odcizení dětského 
jízdního kola v prostoru prodejny Albert – 
výjezd na místo, provedeno šetření a míst-
ní pátrání po odcizeném kole s negativním 
výsledkem, šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku.
n�Dne 26.  3. oznámeno poškození plátěné 
střechy vozidla tov. zn. Audi, zaparkované-
ho na Tyršově náměstí  – na místo hlídka 
PČR Libčice, která věc převzala jako pode-
zření z trestného činu poškozování cizí věci.

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

 
Pokud byste svým poznatkem mohli po-

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

Závěrem bych chtěl upozornit občany, 
a to zejména seniory, že za poslední měsíc 
se staly tři případy, kdy seniory, kteří bydlí 
v rodinných domcích většinou sami, kon-
taktoval v  místě jejich bydliště muž s  na-
bídkou, že jim zrekonstruuje na pozemku 
jejich domu buď chodník k  domu, nebo 
příjezdovou cestu ke garáži apod., a vylákal 
na seniorech finanční zálohu na materiál, 
ale materiál nedodal a práci neprovedl.

Nahlášené případy šetří policie v Libčicích 
jako podezření z trestných činů podvodů.

Prosím buďte opatrní a práce si náhodně 
nesjednávejte, pokud dotyčného neznáte.

Zároveň bych vás chtěl poprosit, pokud 
by se vám stalo něco podobného, co je výše 
uvedeno, nebo pokud byste mohli alespoň 
přispět k dopadení podezřelé osoby něja-
kým poznatkem, kontaktujte nás, nebo 
přímo Obvodní oddělení Libčice, tel. spo-
jení 974 866 400.

Petr Vevera 
ved.	str.	MP	Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	
a	to	za	období	od	1.	3.	do	28.	3.	2018:	
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V dnešní době už si nedovedeme předsta-
vit, že bychom žili bez dopravy. Každý 
z nás se musí někam dopravit, někdo pra-
videlně, jiný příležitostně a každý k tomu 
volí vhodný způsob dopravy. Zvolený do-
pravní prostředek nás zařadí do určité sku-
piny a  je zvláštní pozorovat rivalitu mezi 
těmito skupinami. Snad je to zakořeněno 
z  minulosti, kdy se jezdec na  koni díval 

svrchu na pěšáky, a to nemluvím o cestují-
cích v kočárech… Dnes chodec brání svůj 
chodník, automobilista vozovku a cyklista 
se snaží prosadit cyklostezku. Ti, co cestují 
MHD, by preferovali kratší intervaly a za-
stávku co nejblíž bydliště (ovšem ne 
ve  vlastní ulici a  nedej bože přímo před 
domem...). Někdy je to doslova boj. Je tře-
ba vždycky najít kompromis přijatelný pro 

všechny a chovat se k sobě navzájem ohle-
duplně, a to i v rámci jmenovaných skupin. 
Naštěstí v  Roztokách nemáme tranzitní 
dopravu, a tak si ten provoz děláme sami. 
Dodržování předpisů je tedy nejen povin-
nost, ale také slušnost mezi sousedy, tak ať 
máme těch dopravních nehod co nejméně.
� l

Michal Přikryl

Doprava

 ➔

Bělina, nebo Praha ?
Z dopravních průzkumů ROPIDu je mož-
né vyčíst, že mezi Bělinou a nádražím jezdí 
autobusy linky 359 zcela prázdné, jen jed-
nou denně jede jeden cestující tam a jeden 
zpět. Za vedení autobusu po této trase pla-
tíme z městského rozpočtu necelých 20 Kč 
za  jeden spoj jedním směrem. Ukončení 
linky na  Bělině je přitom provizoriem. 
Parkoviště u  Koruny bylo v  době zřízení 
této linky v moratoriu po stavbě přeložky 
a v okolí nemocnice nejsou vhodné pro-
story v majetku města. Tichým údolím se 
zastávkou u  nemocnice a  u  budoucí ma-
teřské školy by linka mohla jezdit po  re-
konstrukci této ulice. Opakovaně se tedy 
objevuje nápad protáhnout trasu této lin-
ky až do  Prahy. Pokud by linka končila 
na „Kulaťáku“ či zastavovala i v Sedlci, vy-
žádala by si velmi brzy svou přeplněností 
nahrazení malého autobusu velkým. Na-
bízí se i varianta konečné na Hradčanské 
se zastávkou v blízkosti bývalého nádraží 
v  Bubenči, která by obnovila spojení 
s tamní LDN a školou, o které jsme přišli 
posunem vlakové zastávky. Nebo konečná 
v  oblasti vlakové zastávky Podbaba. Věc 
má ale jeden háček. Do  jednání o  všech 
těchto variantách je třeba zapojit Prahu. 
Vzhledem ke  snaze Prahy přesunout ob-
čany Středočeského kraje z  aut do  MHD 
by toto jednání nemuselo dopadnout špat-
ně. Praha platí náklady na příměstské lin-
ky na svém území. Pokud by tyto náklady 
šly zcela za námi, stálo by nás to v dneš-
ních cenách cca 250 Kč za každý spoj ma-
lého autobusu jedním směrem. Pokud by 
za námi šla jen platba z posledního tarifní-
ho bodu v Praze, tak cca 100 Kč. U velké-

ho autobusu by to bylo cca 300 Kč / 130 Kč. 
Jedná se o  čísla odhadnutá velmi zhruba 
a  od  všech těchto čísel je třeba odečíst 
20 Kč a výrazně by stoupla vytíženost této 
linky.

Zastávky u obchodních center
Ztrátovost linky 359 by také výrazně sníži-
ly zastávky u  obchodních center. V  mís-
tech, kde by mohla být zastávka u  Tesca, 
údajně leží optické kabely a jejich přelože-
ní bude řešeno až s  rekonstrukcí Lidické 
ulice. Neprůchodné se jeví také zbudování 
zastávky u  Lidlu v  Horoměřicích. Před 
dlouhým časem jsem se zúčastnil jednání 
Lidlu s ROPIDem a okolními obcemi. Zří-
zení zastávky, která by plnila i úlohu pře-
stupního bodu pro autobusy, zkrachovalo 
na nedohodě, zda náklady na její vybudo-
vání ponese Lidl či okolní obce. Předchozí 
předseda dopravní komise jednání s  Li-
dlem obnovil. Dozvěděl se ale, že Lidl za-
stávky MHD u  svých obchodních center 
na  úkor parkovacích míst nebuduje, a  to 
ani na cizí náklady. Je ale pravda, že naku-
pující odveze více zboží v kufru auta, než 
kdyby přijel autobusem, byť s  taškou 
„RVHP“.

Posílení počtu spojů
V rozpočtu města byla letos navýšena po-
ložka na dopravu. Autobusová doprava by 
tedy mohla být posílena. Potřeba by to 
bylo zejména v ranní špičce, kdy jsou au-
tobusy přeplněné. Jen na vysvětlenou, au-
tobus není přeplněný, když všichni cestují-
cí nesedí. Je přeplněný teprve tehdy, když 
do  něj nastoupí jedenašedesátý cestující. 
To se v  ranních špičkách ale stává nejen 
proto, že spojů je málo, ale i proto, že linka 

350, která není výchozí v Roztokách, při-
jede pozdě. Do  tohoto zpožděného auto-
busu pak nastupují i cestující, kteří by ji-
nak cestovali spojem linky 340, jenž jede 
hned za  ním poloprázdný. Je ale otázka, 
zda dopravci budou mít pro případné po-
sílení našich linek dost vozidel a zejména 
řidičů. Neustále se také zvyšuje cena tzv. 
„vozokilometru“, tedy náklady dopravců 
na provoz jednoho kilometru linky dané-
ho vozidla. Součástí této položky jsou také 
mzdové náklady. Nicméně navýšení platu 
řidičů by měly doplácet kraje či stát, niko-
liv obce. 

Dodržování jízdního řádu
Když jsme před časem požádali občany 
o  informace o  nedodržování jízdního 
řádu, dostali jsme většinou informace 
o zpoždění. Dobře to není, ale je to, vzhle-
dem k dopravním opatřením v oblasti Ví-
tězného náměstí a  v  ulici Jugoslávských 
partyzánů, pochopitelné. Ledasco se také 
může stát cestou z  Kladna do  Roztok. 
Mnohem horší je ale předčasný odjezd. 
A není v  silách cestujícího rozeznat, zda 
spoj vynechal, či odjel předčasně. Největ-
ším problémem jsou předčasné odjezdy 
ze zastávky u nádraží, kde se mnozí cestu-
jící přestupem na autobus snaží vyhnout 
vysokohorskému výstupu do  horních 
Roztok. Na rozdíl od některých vyspělých 
zemí na  sebe u  nás různé dopravní pro-
středky nečekají. V  Norsku jsem kdysi 
dokonce v  městečku Flam viděl, jak 
na zpožděný přímý lůžkový vůz z hlavní-
ho města čekají i  lodě. Ty ale při čekání 
nikomu nepřekážely. V Nádražní ulici če-
kat nelze. A to ani na čas svého odjezdu. 
Pokud se tedy autobusu podaří probít se 
Prahou 6 nečekaně rychle, je třeba při-
způsobit rychlost před Roztoky či čekat 
na svůj čas na některé ze zastávek v Sedl-
ci. I  zrušené spoje by nás měly zajímat. 
Znamenají snížení nákladů na  dopravní 
obslužnost.

Nízká	vytíženost	linky	359	vede	k	mnoha	návrhům,	jak	ji	vy-
lepšit.	V	této	stati	se	nechci	věnovat	vedení	linky	359	mezi	
ústím	ulice	Obránců	míru	do	Lidické	a	Tyršovým	náměstím.	
Na	toto	téma	již	bylo	popsáno	dost	papíru	a	jen	bych	opako-
val	to,	co	jsem	napsal	v	čísle	1/2018.

MHD
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Dopravní komise se na  svém posledním 
jednání zabývala podnětem vyznačit hlav-
ní a vedlejší komunikaci na některých kři-
žovatkách se stávající předností zprava. 
Závěr komise byl však jednoznačně odmí-
tavý. Domnívá se, že přednost by měla být 
dopravním značením stanovena pouze 
na dvou hlavních silnicích (Lidická a Pře-
myslovská) a  zbývající síť obslužných ko-
munikací by měla být ponechána v režimu 
přednosti zprava. Důvodem, proč se 
na křižovatkách neupravuje hlavní a ved-
lejší komunikace, je zklidnění dopravy. 
Jsou tedy v místech, kde je nepřípustná vy-
soká rychlost automobilů s ohledem na ob-
služnou funkci komunikací v  obytném 
území. Průjezd takovou křižovatkou má 
řidiče přimět ke zvýšené opatrnosti a  tím 
vyšší bezpečnosti zejména pro pěší a cykli-
stickou dopravu.

Bohužel někteří řidiči nerespektují před-
nost zprava a  zvyšují riziko nehody. Jed-
ním z důvodů může být nevědomost, proto 
bychom rádi připomněli základní pravidla 
a výjimky.

Zákon č. 361/2000 Sb. stanoví, že nevy-
plývá-li přednost v jízdě z dopravního zna-

čení, musí dát řidič přednost v jízdě vozi-
dlům nebo jezdcům na  zvířatech 
přijíždějícím zprava nebo organizované 
skupině chodců nebo průvodcům hnaných 
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Avšak pravidlo pravé ruky, resp. před-
nost zprava, neplatí při vjíždění na pozem-
ní komunikaci z  místa ležícího mimo ní 
a  řidič musí dát přednost v  jízdě všem 
na pozemní komunikaci. To platí i při vjíž-
dění z účelové pozemní komunikace nebo 
ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo 
pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Někdy opravdu není na  první pohled 
zřetelné, jaká komunikace je vlastně ta 
účelová, a proto bychom doporučili, aby se 
i ti řidiči, kteří jsou přesvědčeni, že se blíží 
k účelové, a nikoli té veřejné komunikaci, 
pro jistotu řídili pravidlem pravé ruky.

Pro zajímavost, pokud jde o komunika-
ce, které se nacházejí za  plotem, tedy 
na nějakém soukromém běžně nepřístup-
ném pozemku, platí pravidla i  zde. Jedi-
ným rozdílem je, že pokud se stane do-
pravní nehoda a  vy budete viníkem, 
nedostanete za  to pokutu ani příslušné 
body na řidičské konto.

Na závěr uvádíme specifickou situaci sty-
kové křižovatky bez určení přednosti v jíz-
dě, která obecně nemusí být všem zřejmá. 
V jakém pořadí projedou vozidla křižovat-
kou?

Správné řešení samozřejmě je, že první 
projede modré auto, za ním zelené a nako-
nec červené. Modré auto totiž nemusí dá-
vat přednost červenému, jelikož zde se 
uplatňuje jedna z  výjimek pravidla pravé 
ruky. 

Pokud totiž řidič, který by jinak měl prá-
vo přednosti zprava (červený vůz), odbo-
čuje vlevo, musí dát přednost protijedoucí-
mu vozu (v  případě situace na  obrázku 
tedy zelenému automobilu).

Počet nehod z příčiny nedání přednosti 
zprava v Roztokách nijak nevybočuje v po-
rovnání s  obcemi Středočeského kraje, 
přesto je na  místě usilovat o  co nejvyšší 
bezpečnost. Z  pohledu čísel se na  území 
Roztok za posledních 11 let stalo více než 
360 dopravních nehod (z toho 105 nehod 
v  důsledku srážky s  nekolejovým vozi-
dlem), z  nichž 16 bylo z  příčiny nedání 
přednosti zprava. Při těchto konkrétních 
nehodách byli 4 lidé lehce zraněni. Přilože-
ná mapka uvádí, kde se v Roztokách v mi-
nulosti na  přednosti zprava chybovalo. 
Nejvíce rizikovou křižovatkou s předností 
zprava v Roztokách je průsečné křížení ulic 
Havlíčkova a  Chelčického. Zde se za  po-
sledních 11 let z této příčiny stalo 5 nehod, 
při nichž došlo ke zranění dvou osob.  l

Jiří Kašpar
člen	dopravní	komise

Nerespektování přednosti zprava v Roztokách

Dobře už bylo
Cestování do  Prahy bude stále obtížnější 
nejen auty, ale i MHD. Zatravnění tram-
vajové trati v ulici Jugoslávských partyzá-
nů sice ztišilo hluk tramvají, ale důsled-
kem toho je i  to, že autobusy nemohou 
tento pás využívat. Zařazování dvoudvé-
řových autobusů prodlužuje dobu potřeb-
nou pro výstup a snižuje celkovou kapa-
citu přepravy. Touha Prahy 6 vyčistit 
od  autobusů Vítězné náměstí a  ukončit 
linky z  Roztok na  Podbabě byla snad 

uspokojena odsunem konečných linek 
od Kladna a Horoměřic na Veleslavín. Své 
limity má ale i  vlak. Trať je ve  špičkách 
na hranici propustnosti a zlepšení se ne-
dočkáme dříve než v  roce 2030, kdy by 
nejdříve mohla být zprovozněná rychlo-
dráha do  Drážďan, kam bude přeložena 
veškerá mezinárodní a velká část dálkové 
osobní i  nákladní dopravy. Po  přeložení 
těžkotonážních vlaků bychom mohli oče-
kávat i měně časté výluky úseku Roztoky–
Libčice. Plánovaná rekonstrukce nádraží 

propustnost trati nezvýší. Ale i přes ztrátu 
jedné průjezdné koleje zřejmě ani nesníží. 
Nádraží by ale mělo být plně bezbariérové 
a snad se konečně dočkáme i informační-
ho systému.

l

Vít Calta

Lokality dopravních nehod z příčiny nedání přednosti zprava v Roztokách

Specifická situace na stykové křižovatce bez určení 
přednosti v jízdě
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V době, kdy píšu tento článek, jsou teploty 
pod nulou a  jaro v  nedohlednu. Snad 
v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, 
na které se všichni těšíme. Budeme chodit 
na  procházky, jezdit na  výlety a  užívat si 
sluníčka. Ale pozor, duben má své zálud-
nosti. Víme o něm, že je měsícem bezpeč-
nosti a měli bychom si dát pozor na svou 
jízdu autem nebo jiným dopravním pro-
středkem. Dopravní policii budeme vídat 
na  silnicích či vedle nich častěji než kdy 
jindy a také víc než kdy jindy bychom měli 
sledovat dopravní značky, dodržovat povo-
lenou rychlost a řídit se předpisy silničního 
provozu, abychom se vyvarovali pokut.  

U  nás v  Žalově se vše odehrává kolem 
dvou hlavních silnic, tj. Přílepská, s návaz-
ností na  Lidickou, a  Přemyslovská. Do-
pravní situace zde by se mohla zdát velmi 
klidná a  bezpečná. Opak je pravda. Obě 
dvě nejsou zrovna v dobrém stavu, a proto 
by tudy měli projíždět řidiči s opatrností. 
Máme zde mnoho křižovatek s  předností 
zprava, přechody, školku i  dětská hřiště, 
kde by měli řidiči zpomalit svá vozidla. 
V  těchto místech může být nepřiměřená 
i rychlost 30 km/h, ale často vidíme, že to 
řidiči ignorují. Nepřiměřená rychlost není 
jen překročení povolené rychlosti, ale pře-

devším nepřizpůsobení rychlosti na  kon-
krétní silnici. Nejvíce se nedodržuje rych-
lost na Přílepské při vjezdu do obce. Tam 
se auta dostanou na  povolenou rychlost 
většinou až na křižovatce s Přemyslovskou 
a někdy ani to ne! Doufejme, že se brzy do-
čkáme rekonstrukce této páteřní silnice i se 
slíbeným kruhovým objezdem, který by 
zpomalil auta při vjíždění do obce.

Nejrizikovější skupina jsou však cyklisté, 
pro které jízda na kole po Roztokách či Ža-
lově je přímo životu nebezpečná. Musím 
s velkou lítostí říci, že se stále nedaří prosa-
dit více cyklostezek. Bylo by dobré, aby při 
rekonstrukci páteřní silnice města bylo po-
čítáno s  cyklostezkou podél této silnice, 
a navázat ji na síť cyklostezek, které by pro-
pojily všechny oblasti Roztok a  Žalova. 
Ubylo by mnoho aut, která jezdí krátké 
vzdálenosti po Roztokách, aby si řidiči na-
příklad koupili krabičku cigaret na náměstí 
nebo léky v lékárně.

No a v neposlední řadě tu máme před-
nost zprava. Je to jedno ze základních pra-
videl silničního provozu a právě proto, že 
v  Žalově máme jen dvě výše jmenované 
hlavní silnice, musíme všude jinde dát 
přednost zprava. V  tom však velmi často 
chybujeme. Nedávno jsem stála na křižo-
vatce ulic Masarykova a  Nerudova. Bylo 

ráno a  provoz byl velký. Sledovala jsem 
auta, která projížděla touto křižovatkou. 
Kolik řidičů z deseti si myslíte, že se podí-
valo vpravo do Nerudovky, aby případně 
dalo přednost přijíždějícímu vozidlu zpra-
va? Z deseti aut jen dva řidiči! Jiní projeli, 
aniž si uvědomili, že tady nějakou před-
nost mají dát. Z  toho byly tři maminky, 
které vezly na zadním sedadle své ratoles-
ti, a dvě z nich stihly ještě telefonovat. Je to 
velmi smutné konstatování. Tomuto jed-
nání napomáhá široká Masarykova ulice 
se zeleným pásem uprostřed, kde má řidič 
pocit, že je na hlavní. Jako řidička si mys-
lím, že by tato ulice mohla být hlavní 
a bezpečnosti provozu by to prospělo.

 Prospěly by všechny dobré nápady 
a připomínky od vás občanů, protože jak 
v Roztokách, tak v Žalově máme hodně co 
vylepšovat. Vy občané nejlépe víte, kde 
schází značka, kde přechod, kde zrcadlo 
nebo kde je díra na silnici. Proto byste měli 
přispět svým podnětem k zlepšení roztoc-
ké dopravy. Vaše reálné podněty určitě 
podpoříme. Přeji hodně ujetých kilometrů 
po hezkých silnicích bez nehod a bez po-
kut.

l

Eva Sodomová 
členka	dopravní	komise

Duben – měsíc bezpečnosti

Po mnoha letech stále se zhoršujícího sta-
vu silnice II/242, II/2421 a  III/2422, tj. 
hlavní silniční tepny, která prochází napříč 

Roztoky, se podařilo před dvěma lety do-
sáhnout dohody mezi vedením města, KÚ 
Středočeského kraje, Krajskou správou sil-

nic a projekční organizací Pudis, na zákla-
dě které byly zahájeny práce na aktualizaci 
projektové dokumentace z  roku 

Rekonstrukce průtahu městem je na dobré cestě
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Od přívozu, pro který se nyní ve výběro-
vém řízení hledá dodavatel už vysoutěže-
ného projektu nové stylové čekárny, pove-
de cyklostezka ulicí Vltavskou, na  jejímž 
vrcholu se stočí na protipovodňovou hráz. 
Po její koruně, opatřené zpevněným povr-
chem a veřejným osvětlením, bude pokra-
čovat zadem kolem VUAB Pharma (Peni-
cilinky), čistírny odpadních vod a zámku. 
Projektem bude také konečně řešeno sou-
běžné přemostění Únětického potoka, 
avšak mimo rušnou silnici na  Prahu. Tu 
však bude muset cyklostezka stejně překo-
nat, ale v přehledném místě, aby pak cyk-
listy dovedla druhým podjezdem pod že-
lezniční tratí do Riegrovy ulice. K tomuto 
účelu bude vytvořen přechod přes komu-
nikaci II/242 ve  formě tzv. sdruženého 
přechodu pro chodce a přejezdu pro cyk-
listy. S  ním se počítá i  v  projednávaném 
územním plánu, podle něhož by měl nava-
zovat na  navrhované odstavné parkoviště 
(vznikne v  prostoru mezi silnicí a  vltav-
ským břehem). 

Komplikovanější na  proces projednávání 
a  schvalování bude projekt krátké spojky 
mezi protipovodňovou hrází a  vstupem 
do  Středočeského muzea, kterou by měl 
tvořit koridor mezi železniční tratí a  zá-
meckým parkem. Pokud budou jednání 
úspěšná, bude to znamenat nejen výrazné 
zvýšení komfortu pro cyklisty, ale i  ote-
vření nezvyklých pohledů na  roztockou 
tvrz.

Kromě tohoto projektu se v rámci první-
ho pololetí připravuje zadání pro zpraco-
vání studie pokračování cyklostezky smě-
rem na Prahu podél řeky Vltavy. Hlavním 
smyslem přesunu cyklistů z  komunikace 
na  Prahu je zajištění jejich bezpečnosti – 
na rovném úseku silnice auta často překra-
čují rychlost 90 km/h. Zejména v  ranní 
a  odpolední špičce nebo při nervózním 
předjíždění se zvyšuje riziko možné kolize 
s cyklisty. Úspěšnost cyklostezky bude ale 
zajištěna pouze tehdy, když v enormně úz-
kém úseku od katastrálních hranic Roztok 

k  přívozu v  Praze-Sedlci bude cyklotrasa 
vedena také mimo hlavní komunikaci – 
znamená to, že výjimečně bude muset být 
vedena částečně v současném korytu Vlta-
vy. Minimální zásah by byl řešen obdobně 
jako v již zpracovávaném projektu vltavské 
cyklostezky v  úseku Úholičky – Libčice 
nad Vltavou. Proto bylo zahájeno vyjedná-
vání se zástupci MÚ Prahy 6 o  navázání 
cyklostezky a  zpracování projektu na  je-
jich katastrálním území. Argumentace se 
opírá o fakt, že dosavadní komunikaci ko-
lem meandru Vltavy je nutné ochránit 
proti erozi při velké vodě, neboť při povod-
ni v roce 2002 byla komunikace – kromě 
jednoho úseku se souvislou kamennou 
zídkou – částečně odplavena. Při tehdejší 
urychlené rekonstrukci komunikace ale 
nedošlo k adekvátnímu zabezpečení břehu 
proti opakované erozi při povodních. 
S budováním cyklostezky by tak bylo mož-
né spojit protipovodňová opatření, pří-
padně i  rozšíření komunikace v  zúženém 
úseku. Sdružením finančních zdrojů 
na protipovodňová opatření, rekonstrukci 
komunikace a  na  zřízení cyklostezky by 
tak mohlo být reálné projektově i finančně 
nepochybně náročný projekt realizovat. 

 l

Jaroslav Kubečka 
radní

2009. Původní projekt bylo nutno v mno-
ha částech opravit či dopracovat, a  to 
s ohledem na nově realizovanou výstavbu 
podél silnice a současně i nově připravova-
ný územní plán. Přes počáteční požadavek 
na spoluúčast města na nákladech za no-
vou projektovou dokumentaci se nakonec 
podařilo dohodnout, že náklady uhradí 
Krajská správa silnic. Za město byla usta-
novena pracovní skupina ve  složení 
Ing. Záhorská za OSRM, Ing. Richter, rad-
ní, za  územní plánování a  Ing.  Hadraba 
za  stavební komisi a  regulační plány. 
Po  dobu jednoho roku se uskutečnilo 
za účasti této skupiny na Pudisu množství 
koordinačních jednání, na nichž byly ladě-
ny požadavky města, koordinace rekon-
strukce s výstavbou v ulici Nádražní, reali-
zace centrálního dešťového odvaděče 
z horních Roztok až do Vltavy.

Projektová dokumentace byla k prosinci 
2017 dokončena a schválena, čímž byl za-
hájen proces pro zajišťování dokumentace 
pro územní rozhodnutí. V  současné době 

jsou očekávána Pudisem stanoviska dotče-
ných orgánů státní správy a správců veřej-
ných sítí. Většina pozemků pod silnicí je 
ve vlastnictví kraje nebo města. Přesto měs-
to Roztoky musí v rámci této dokumentace 
zajistit urychleně stanoviska vlastníků sou-
kromých pozemků dotčených rekonstrukcí 
k  jejich trvalým či dočasným záborům. 
Snahou města i projektanta bylo se maxi-
málně vyhnout těmto soukromým pozem-
kům, většinou se jedná o několik jednotek 
až desítek m2. Věříme, že vlastníci dotče-
ných pozemků svým souhlasem podpoří 
tuto iniciativu města a  jedinečnou příleži-
tost průtah městem zrekonstruovat. V pro-
jektové dokumentaci je myšleno i na to, že 
by se dalo těmto pozemkům vyhnout, ale 
to vždy na  úkor komplexnosti a  kvality 
průtahu. V blízké budoucnosti budou tito 
vlastníci osloveni se žádostí o  jejich sou-
hlas. Současně na tuto situaci bylo myšleno 
i  v  nově připravovaném územním plánu, 
kde je celý koridor průtahu veden jako ve-
řejně prospěšná stavba, na kterou se vzta-

huje institut vyvlastnění. Věřím, že pro 
dobro věci jej nebude třeba využít.

Důležitým faktem pro nás všechny je 
skutečnost, že Krajská správa silnic má re-
konstrukci průtahu městem Roztoky 
v plánu investic na příští rok. Za tím úče-
lem je dohodnuto, že veškeré kroky a ini-
ciativa zúčastněných povedou k tomu, aby 
bylo v říjnu 2018 vydáno územní rozhod-
nutí a  následně, nejpozději v  listopadu 
2018, podána žádost o  stavební povolení 
a připravena dokumentace pro výběr zho-
tovitele. 

Děkuji těm, kteří již na  dohodu o  po-
skytnutí či vyrovnání a převodu pozemků 
na město přistoupili. Odměnou nám všem 
bude nová a krásná vozovka bez záplat, vý-
molů a propadlých kanálů.� l

Na	svém	posledním	zasedání	rada	města	schválila	výsledek	
zadávacího	řízení	na	zpracování	projektové	dokumentace	cy-
klostezky	od	přívozu	v	Roztokách	ke	Středočeskému	muzeu	
a	navazující	napojení	na	roztocké	vlakové	nádraží.	Dokumen-
tace	pro	stavební	řízení	bude	moci	být	využita	i	pro	násled-
ný	výběr	zhotovitele	stavby	a	její	realizaci.

Cyklostezka podél Vltavy 

Ing. Zdenek Richter
radní
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My Roztočtí se k ní hrdě hlásíme, vlastně si 
ji trochu přivlastňujeme, i  když Zdenka 
Braunerová byla přes své české vlastenectví 
výrazně kosmopolitní osobností s  blízkým 
vztahem zejména k  francouzské kultuře. 
Velmi ji inspirovala i anglická knižní grafika. 
Z  čilé korespondence, zvláště s  Juliem  
Zeyerem a F. X. Šaldou, ale vyplývá, že Roz-
toky s okolní přírodou milovala a považova-
la je za svůj domov. Svým (na tehdejší spole-
čenský status) nekonformním způsobem 
života, který byl příčinou vzniku různých le-
gend, trochu místní maloměstské vašnosty 
provokovala. Nejznámější jsou historky o je-
jích koupelích bez příslušného úboru – nejen 
v potoce u mlýna, ale i ve Vltavě. Toto poně-
kud nezvyklé chování je třeba vidět z  ryze 
praktického hlediska – v ateliéru nebyla kou-
pelna ani nebyl připojen na vodovod a kana-
lizaci. V pozdním věku byla vnímána i tro-
chu jako svérázná figura, když byla vídána 
po  Roztokách ve  starosvětském pracovním 
oblečení s  malířským náčiním a  „kisnou“ 
na zádech s rozpracovanými obrazy.

Vzpurná dcera 
z patricijské rodiny
Zdenka Braunerova (vždy trvala na  krát-
kém a v koncovce) se narodila jako jedno 
ze čtyř dětí významného staročeského po-

litika a advokáta JUDr. Františka Augusta 
Braunera (1810–1880) a  Augusty, rozené 
Neumannové (1817–1890), jejímž rodným 
jazykem byla němčina. Bratr Vladimír 
profesně následoval otce, byl advokátem 
a univerzitním profesorem státního práva, 
bratr Bohuslav byl věhlasným profesorem 
chemie. Sestra Anna se provdala do Fran-
cie za literáta Elémira Bourgese. 

Již od mládí se toužila Zdenka odpoutat 
od konzervativního modelu života pražské 

patricijské rodiny a  hledala své uplatnění 
v umění. Její výtvarný talent, který zdědila 
zřejmě po své matce, v ní objevila Amálie 
Mánesová. Jejím učitelem kreslení na vyšší 
dívčí škole byl Soběslav H. Pinkas, ale její 
vlastní malířský názor nejvíce ovlivnil 
muž, k  němuž vzplanula mladistvou lás-
kou – svérázný a poněkud divoký Antonín 
Chittussi. 

Její umělecké zrání bylo završeno dlouho-
dobými pobyty ve Francii, kde se seznámila 
s nejnovějšími trendy v krajinomalbě. V této 
souvislosti si také možná uvědomila své li-
mity v tomto oboru, kdy byla výrazně ovliv-
něnou uměleckou kolonií „barbizonských“ 
a také realismem C. Corota. Když nepřijala 
za své výboje postimpresionismu ani módní 
secesi (o rané abstrakci ani nemluvě), začala 
se po trvalém návratu do Čech věnovat pře-
vážně grafickým technikám, na  konci  
19. století ještě poměrně málo využívaným. 
Na  svých vynikajících leptech zachycovala 
tvář mizející staré Prahy, která musela 
ustoupit asanační vlně a  modernizačním 
tendencím na přelomu 19. a 20. století. 

Osudoví muži Zdenky 
Braunerové
Tehdy také hodlala svou životní cestu spojit 
s  Vilémem Mrštíkem (1863–1912), auto-
rem sžíravého pamfletu Bestiatriumphans, 

Naše Zdenka Braunerova
Dne	9.	dubna	uplynulo	160	let	od	narození	Zdenky	Braunerové	(1858–1934),	
malířky,	grafičky,	organizátorky	uměleckého	života,	horlivé	české	vlastenky	
a	také	pozoruhodné,	na	svou	dobu	nezvykle	emancipované	a	nezávislé	ženy.	
Ve	svém	mládí	pobývala	na	letním	sídle	rodiny	v	Malém	mlýně	(čp.	5)	v	Rozto-
kách	a	v	letech	1903	až	1904	si	v	jeho	sousedství	postavila	i	svůj	ateliér,	který	
se	stal	jejím	útočištěm	zejména	ve	zralém	věku.	Mlýn	i	ateliér	se	staly	cílem	
mnoha	návštěv	významných	osobností	kulturního,	politického	i	společenského	
života,	jejichž	prezentace	by	vydala	na	vlastní	(třeba	příští)	článek.	

Osmičková výročí roku 2018

Roztocký ateliér Zdenky Braunerové

Zdenka Braunerová v mladém věku (Středočeské muzeum 
v Roztokách)
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Z dopisu Zdenky Braunerové 
Juliu Zeyerovi
V	Paříži	1.	března	1892

Jak	ráda	bych	vás	zas	nazvala	dra-
hým	svým	přítelem	–	ale	bojím	se	
Vás.	…	Vím,	že	Jste	z	těch,	jenž	těžce	
zapomínají	a	těžce	odpouští;	a	to	mé	
poslední	psaní	bylo,	jak	sám	jste	řekl,	
bezohledné.	…

Chtěla	bych	vniknout	do	Vašeho	srdce	
a	vědět	spravedlivě,	zdali	mne	teď	
nenávidíte…	Já	nemohu	jinak,	než	
Vás	milovat,	a	snášet	chci	vše	od	Vás,	
i	Vaši	nenávist,	a	nezměním	se.	

…	můj	osud	Jste	měl	dávno	ve	svých	
rukou.	Tenkráte	Jste	to	netušil,	je	
tomu	nyní	již	bezmála	7	let!	Tajila	
jsem	se	tím	i	před	Annou,	proč	jsem	
Chittussiho	opustila	…	Vy	jste	byl	tak	
zcela	jiný.

A	jestliže	jsem	někdy	snad	na	Vás	di-
voce	promluvila	a	nebo	nešetrně	Vám	
psala,	byl	cit	můj	vždy	pln	něžnosti	
pro	Vás	a	přála	jsem	si	jen	moci	Vám	
to	jednou	dokázat.

...

Buďte	s	Bohem	a	šťasten!	Věrně	Vaše	
sestra	

Z.	B.		
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HISTORIE MĚSTA

Budoucí „Roztočák“ Josef Petruška se na-
rodil 22. 1. 1906 v  Orlové (okres Fryštát) 
jako syn Adolfa a Marie Petruškových.

V letech 1926 až 1928 absolvoval vojen-
skou prezenční službu u  ženijního pluku 
č. 3. Později Josef Petruška pracoval jako 
horník. 

Po vypuknutí občanské války ve Španěl-
sku se přihlásil jako dobrovolník na  po-
moc republikánské vládě. Od  1. 6. 1937 
sloužil v řadách interbrigád – byl politický 
komisař Žižkovy kulometné roty u baterie 
Dimitrov (dosáhl hodnosti kapitána). 
V  bojích byl Josef Petruška raněn 30. 5. 
1938.

Po  skončení bojů ve  Španělsku přešel 
do  Francie, kde byl internován, a  zde 
po vypuknutí druhé světové války vstoupil 
dne 14. 12. 1939 v Gurs do nově se tvořící 
československé exilové armády.

Po  německém útoku na  západní frontě 
bojoval v  červnu 1940 s  2. českosloven-

ským pěším plukem v řadách 1. polní roty 
na řece Marně a v ústupových bojích, které 
skončily kapitulací Francie 22. 6. 1940.

Poté Petruška přešel i řadou spolubojov-
níků do Velké Británie, kde zůstal v česko-
slovenské armádě. Ve  Velké Británii byl  
27. 7. 1940 internován do  31. 12. 1941. 
Od roku 1942 do konce války sloužil u že-
nijní roty československé brigády ve Velké 
Británii. V listopadu 1943 je uveden v se-
znamu frekventantů do  kurzu SME jako 
zástupce velitele družstva.

Po  válce se vrátil se svojí jednotkou 
do vlasti a demobilizován byl 11. 8. 1945.

Po  válce pracoval jako provozní mistr 
v národním podniku Narpil.

Po  převzetí moci KSČ nastoupil 1. 9. 
1948 k SNB, kde sloužil v hodnosti kapitá-
na. V roce 1951 byl ze služeb SNB propuš-
těn. Na  jeho případu lze ukázat praktiky 
tehdejší doby: po únoru 1948 byl jako in-
terbrigadista považován za  spolehlivého 

k  stávajícímu komunistickému režimu, 
a proto nastoupil k SNB. O pár let později 
byla situace opačná, řada interbrigadistů 
byla uvězněna a příslušnost k nim mu byla 
vytýkána.

Po odchodu ze služeb SNB se přistěhoval 
z Prahy do Roztok a od 1. 6. 1952 se stal 
roztockým občanem (bydlel v  ulici Ant. 
Řacha čp. 486). Pracoval jako úředník, dále 
v Roztokách působil v základní organizaci 
Svazu protifašistických bojovníků.

Josef Petruška zemřel 29. 8. 1974 v Roz-
tokách.

Pokud má někdo nějaké další informace 
o  tomto válečném veteránovi, bude za  ně 
autor vděčný. 

 l

Pavel Buchtele
Státní	okresní	archiv	Praha-západ		

Dobřichovice

s nímž souzněla v boji proti bourání histo-
rické pražské zástavby. Její vztah s psychic-
ky nevyrovnaným „Vilušem“ však skončil 
velmi bolestným rozchodem krátce před 
svatbou, kdy již měla ušité svatební šaty. Tr-
valého životního partnera nenašla ani 
v  dalších osudových mužích svého života, 
jako byl jí bezmezně adorovaný básník Juli-
us Zeyer či břitký kritik F. X. Šalda, o něhož 
pečovala, když byl zmítán těžkou choro-
bou. Nenaplněná láska k téměř o generaci 
staršímu Juliu Zeyerovi, který však zřejmě 
ženy miloval jen platonicky, ji hluboce za-
sáhla. Těžce nesla i pozdější odcizení Šaldo-
vo, jenž věnoval svou (nekritickou) přízeň 
jejich společné přítelkyni, spisovatelce Rů-
ženě Svobodové. Výraznou stopu v  jejím 
životě zanechal i sochař secesního symboli-

smu František Bílek, jehož podpořila i ma-
teriálně; i  tento vztah však skončil později 
disonancí. Podobně podporovala i  svébyt-
ného malíře Moravského Slovácka Jožu 
Úprku, s nímž sdílela obdiv k „čistému“ slo-
váckému folkloru. Jejím důvěrným příte-
lem byl i  podstatně mladší literát a  kritik 
Miloš Marten-Šebesta (1883–1917), který 
psal texty i pod pseudonymem Leon Brau-
ner. Graficky upravila a půvabně vyzdobila 
většinu jeho literárních prací. 

Obnovitelka knižní grafiky 
Druhá polovina jejího tvůrčího období 
byla ve  znamení úsilí o  renesanci české 
knižní úpravy a  grafiky, kde dosáhla mi-
mořádné úrovně. Napsala o tom vzpomín-
kovou esej „Když tento štěp byl malou 
jablůňkou“. Inspirována anglickými příkla-
dy, snažila se navázat na renesanční a ba-
rokní typografické vzory. Za svůj pozitivní 
vklad do vývoje české knižní úpravy a gra-
fiky byla přijata do  spolku Hollar, jemuž 
odkázala i část svého díla.

I  ve  dvacátých letech byla energickou 
podporovatelkou nastupující umělecké ge-
nerace, např. Jana Zrzavého, jemuž po-
mohla uspořádat první pražskou výstavu. 
Konec dvacátých let, kdy byla členkou ko-
mitétu pro oslavy svatováclavského milé-
nia (1929), znamenal její vnitřní přerod 
v horlivou křesťanku. 

Zdenka Braunerová, při mimořádnosti 
svého talentu, byla povahy komplikované 
a měla i své vrtochy. Dr. Miloslav Vlk cha-
rakterizuje její temperament (Zdenka 

Braunerová 1858–1934, SM, 2004) jako 
syntézu selské jadrnosti (po otci) a aristo-
kratické noblesy (po matce). Celý život tr-
vala na oslovení „slečna“ a ve svém příjme-
ní na  krátkém a  na  konci. Později začala 
uvádět fiktivní rok narození – 1862, který 
chybně uvádí například i Nový slovník čes-
kých výtvarných umělců Prokopa Tomana 
z 30. let 20. století. Konečně i její souborná 
výstava v roce 1932 se měla vázat k  jejím 
sedmdesátinám. 

Obdiv Z. B. k Levému Hradci
Jak vyplývá ze zachovalé korespondence, 
Zdenka Braunerová chtěla být pohřbena 
na  Levém Hradci, jehož historický mýtus 
na ni silně působil. Fakticky proti její vůli 
však byla uložena do  rodinné hrobky 
na Vyšehradě, nedaleko místa posledního 
odpočinku jejího idolu – Julia Zeyera (ani 
ten tam ovšem nechtěl být pochován).

Zdenka Braunerová je bezesporu nejvý-
raznější osobností uměleckého světa, jejíž 
život a tvorba je spjata s naším městem. Je 
proto chvályhodné, že se podařilo po téměř 
dvou desetiletích dovršit proces přejmeno-
vání naší základní školy na Základní školu 
Zdenky Braunerové. Snad to bude impul-
zem k bližšímu poznání této pozoruhodné 
ženy a umělkyně naší nejmladší generací.�l

Bojovali za vlast – Josef Petruška

Stanislav Boloňský

Z dopisu Miloše Martena 
Zdence Braunerové
Paříž,	10.	dubna	1907

Neřeknu,	že	po	Vás	toužím,	že	je	hříš-
né	nechat	měsíce	ubíhati,	že	všechno	
mládí	a	všechna	horká	síla	našich	
duší	musí	se	vzpírati	oddělení.	Ne-
budu	vám	šeptati	svůdná	a	bláznivá	
slova,	jež	mám	na	rtech	…	Přemožte	
malicherné	ohledy	a	přijeďte	sem,	
do	Paříže.	Víte,	že	Vás	čekám,	a	že,	co	
píši,	je	jen	stínem	toho,	co	bych	Vám	
chtěl	říci	v	tom	dobrém	živém	rytmu	
našich	hovorů,	jichž	mně	zde	nic	
nenahražuje.

Líbá	Vás	Miloš	
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Každý z  uvedených textů obsahuje určité 
věcné argumenty hodné zřetele, ale jsou si 
natolik protichůdné, že pro běžného čtená-
ře bylo asi obtížné si na jejich základě utvo-
řit jasný názor na věc, spíše naopak. Navíc, 
některé důležité aspekty zmíněny nebyly. 

Jádrem, kolem něhož se vedla debata, 
byla užitečnost či zbytečnost školního pa-
vilonu na  pozemku, který kdysi tvořil 
a opět po roce tvoří školní zahradu. Odkud 
se tento nápad vlastně vzal?

Nejprve trochu historie
Zmíněný pozemek (cca 950 m2) byl jako 
součást školní zahrady využíván školou nej-
méně několik desetiletí, byť byl původně 
(od  r. 1939) v  soukromém vlastnictví. Po-
čátkem šedesátých let se město s  tehdejší 
majitelkou vyrovnalo formou směny za jiný 
pozemek. Bohužel došlo k  chybnému, tzv. 
duplicitnímu zápisu do katastru nemovitos-
tí, takže mimo město (resp. MěNV Rozto-
ky) tam zůstala zapsána i původní majitel-

ka, jejíž vnučka s  odstupem mnoha let 
začala uplatňovat svá vlastnická práva 
(včetně oplocení pozemku). Bylo proto lo-
gickým krokem, že město podalo v  roce 
2014 žalobu k  soudu o  určení vlastnictví. 
Soud prvního stupně však kupodivu rozho-
dl ve  prospěch žalované dědičky. A  tehdy 
udělalo město fatální chybu, když se neod-
volalo k vyšší instanci, zřejmě v domnění, 
že nemá v rukou relevantní důkazy, které by 
dokládaly předchozí vypořádání, konkrét-
ně směnnou smlouvu. Rozsudek tak nabyl 
právní moci. Když tyto (archivní) doku-
menty posléze zajistilo a  požádalo o  nový 
proces, soud ho odmítl, právě se zdůvodně-
ním, že město nevyužilo všech možností 
dokazování a  opravných prostředků 

Všechno to začalo úplně jeden obyčejný 
den, kdy jsem se svou dcerou Péťou vyřizo-
vala nějaké úřední věci na úřadu Prahy 6 
a šly jsme kolem Základní školy Emy Des-
tinové. Péťa tenkrát byla žákyní 6. třídy 
roztocké školy.

Zastavila se před vchodem do školy a ně-
kolikrát si přečetla její název. Pak se mě 
zeptala: „A mami, proč se naše škola jme-
nuje Základní škola Roztoky, Praha-zá-
pad? Proč se také nejmenuje po  někom 
slavném? Vždyť přece u  nás v  Roztokách 
žilo tolik slavných lidi, třeba taková Zden-
ka Braunerová.“

V té době jsem byla předsedkyní škol-
ské rady a myslela jsem si, že s tím, i z této 
pozice, mohu něco udělat. Na  schůzi 
školské rady v  dubnu roku 2010 jsem 
tedy navrhla, aby byla základní škola 
v  Roztokách pojmenována po  některé 
z  významných osobností roztocké histo-
rie, například právě po Zdence Braunero-
vé. 

Čestný název školy jednak umožňuje 
škole, aby se odlišila od ostatních, a jednak 
dává žákům i učitelům větší pocit ztotož-
nění se se školou. Název sám o sobě vyšší 
kvalitu školy nezaručí, ale přinejmenším 
vytváří určitý závazek k tomu, aby si škola 
svůj čestný název zasloužila. A v neposled-
ní řadě bylo třeba změnit naprosto neprak-
tický název Základní škola Roztoky, okres 
Praha-západ, Školní náměstí 470.

Návrh k mému velkému překvapení nara-
zil u  části učitelského sboru. Argumenty 
byly následující:

1. Škola se nikdy jinak nejmenovala, tak 
proč by se měla přejmenovávat. 

2. Pojmenovávání škol čestným názvem 
je jen přechodná móda a není to k ničemu 
dobré.

3. Zdenka Braunerová byla žena volných 
mravů – koupala se nahá v potoce, a to je 
velmi špatný příklad pro mládež, tudíž 
není vhodné po ní pojmenovávat školu.

4. Škola by musela předělávat razítka 
a hlavičkové papíry.

Pod vlivem odporu části učitelského 
sboru tak rada města záměr neodsouhlasi-
la. Pro byla jediná radní, paní Jiřina Roško-
tová.

Přesto jsem dál věřila, že by se tento ná-
pad mohl realizovat v budoucnosti. Vyžá-
dala jsem si k  pojmenování školy názor 
pedagogicko-psychologické poradny. Je-
jich vyjádření bylo velmi pozitivní a dopo-
ručující. Ráda bych z  něj zde vyzdvihla 
krásný nápad na motto školy: „Vychovávat 
děti s báječným vkusem a pronikavým ro-
zumem“, což vychází ze slov, jimiž Zden-
ku Braunerovou popsal malíř Jan Zrzavý: 
„... měla báječný vkus, pronikavý rozum 
a zvláštní půvab“. Z mého hlediska její uni-
kátní význam tkví v tom, že spojovala teh-
dejší společnost – umělce, vzdělance i oby-
čejné lidi nejen v  Čechách, ale v  celé 

Evropě. Byla to nositelka vzdělání a pokro-
ku, na svou dobu velice emancipovaná.

Obrátila jsem se na  Středočeské muze-
um v Roztokách, jestli by mohlo představit 
žákům nejen osobnost Zdenky Braunero-
vé, ale i další historické osobnosti Roztok. 
Tohoto úkolu se ujala paní Marie Jelínková 
Ťupová a připravila pro školáky velmi pěk-
né naučně zábavné programy (např. včetně 
středověké hostiny).

Tehdejší ředitelka školy paní Gabaľová 
souhlasila s tím, že škola připraví celoroční 
projekty, jejichž vyvrcholením by mohlo 
být slavnostní přejmenování školy. Bohu-
žel zůstalo jen u tohoto úmyslu.

Třetí pokus jsem učinila v  roce 2015 
v rámci jednání školské komise. Tehdy se 
podnětu ujal pan Boloňský a prostřednic-
tvím Odrazu vyzval občany k podávání ná-
vrhů, po kom by se škola mohla jmenovat. 
Z ankety opět vítězně vzešlo jméno Zden-
ky Braunerové, i  když důstojným soupe-
řem bylo jméno designéra Václava Krále.

Dotažení záměru pak inicioval pan mís-
tostarosta Novotný a  konečně v  červnu 
2017 rada města doporučila zastupitelstvu 
přejmenování školy schválit, což se stalo 
v srpnu 2017. Ministerstvo školství a mlá-
deže udělilo škole nový čestný název  
29. listopadu 2017 a právě v těchto dnech 
došlo k symbolickému předání názvu škole 
v rámci projektu Desatero mužů na paletě 
života Zdenky Braunerové.

Dobrá věc se podařila – ale že to trvalo 
(naše Péťa je už na vysoké).� l

Vlaďka Drdová

Mít, či nemít školní pavilon?

Dobrá věc se podařila 

V	minulém	čísle	Odrazu	se	vyrojilo	nebývalé	množství	článků	
vztahujících	se	k	naší	škole.	Není	divu	–	škola	a	její	fungo-
vání	byla	v	našem	městě	vždy	horké	téma	a	někdy	se	v	ní	
nepřímo	rozhodovalo	i	o	pozici	starosty.	

–	budeme	vychovávat	děti	s	báječným	vkusem	a	pronikavým	
rozumem.

 ➔
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Každý, kdo udrží v ruce tužku, dnes píše za-
svěceně o tom, jak je v Roztokách „napros-
to neuspokojivě“ řešena otázka školy, každý 
má v  rukávu nějakou tu „přeci jasnou jak 
facka“ ideu, jak by se měla škola „koncepč-
ně“ dostavět. Přesně vědí, že pro správnou 
koncepci je potřeba demografická studie, 
bez níž nelze žít, natož budovat nějaké škol-
ní koncepce. Bohužel představy mnohých 
jsou mylné a od reality velmi vzdálené, in-
formace v článcích uváděné jsou pak někdy 
překroucené, někdy (věřím neúmyslně) ne-
přesné – zkrátka ne zcela pravdivé.

Nic samozřejmě není tak jednoduché, 
jak to vypadá. Nic není tak horké, jak se to 
uvaří.

Na  začátku je třeba si připomenout, že 
tato situace nevznikla v  tomto volebním 
období ani v tom minulém, ale její kořeny 
je třeba hledat někdy v roce 1994, kdy vzni-
kl starý, ale přesto v Roztokách stále platný, 
územní plán. V  něm sice byly vyhrazeny 

plochy pro občanskou vybavenost, ale 
územní plán již neřešil ani etapizaci, ani 
nějakou podmíněnost výstavby. Nevím, 
zda za  tím stál nějaký černý úmysl či jen 
neznalost úskalí developerské výstavby – 
uvědomme si, že to bylo pár let od  doby, 
kdy jediným developerem byl socialistický, 
centrálně řízený stát. Výsledkem jsou sice 
plochy určené územním plánem pro školu, 
leč dosud prázdné a bohužel ne naše. A de-
veloper, zcela překvapivě, odmítá na těchto 
pozemcích postavit něco pro město. A bo-
hužel (tak snad raději bohudíky) současně 
platná legislativa nám neumožňuje tyto 
pozemky znárodnit (jak se tedy dnes říká 
vyvlastnit). To lze jen pro stavby veřejné 
technické infrastruktury, tedy stavby inže-
nýrských sítí nebo komunikací.

Nechci tu samozřejmě shazovat snahy 
o zpracování demografické studie. Pisatelé 
se ale snad skutečně nemohou domnívat, 
že představitelé města dodnes neměli po-

nětí o chybějících školních třídách. Nechci 
už vůbec nějak znevažovat spoustu práce 
odvedené zástupkyněmi školy – naopak, 
jejich prezentace na  lednovém zastupitel-
stvu byla jistě přínosná a ukázala, že situa-
ce není jen vážná, ale velmi, velmi vážná.

Je jasné, že potřebujeme minimálně dvě, 
spíše tři desítky nových tříd. Demografická 
studie, která se nyní zpracovává, nám, dou-
fejme, upřesní kolik. I  bez ní je ale nad 
slunce jasné, že je nutné postavit novou 
velkou školu. Méně jasné je, bohužel, kde 
a za co. 

Překvapuje mě mínění mnohých, že se 
dosud kolem školy nic neudělalo. V  po-
sledních několika letech byla realizována 
přístavba hlavní školy, nyní se má stavět 
nová škola na  Žalově. Obojí bylo (nebo 
bude) realizováno v  maximální možné 
kapacitě, tak aby to bylo únosné pro okolí. 
Kromě toho je velikost omezená dalšími 
faktory, například dotací – je přece lepší 
postavit menší školu za státní peníze než 
školu o  pár tříd větší, ale za  své (tedy 
městské).

Město vlastní, kromě pozemků pod ko-
munikacemi, menší pozemek na  Solní-

Roztocké lithium
Komunální	volby	se	nám	blíží.	A	stejně	jako	v	parlament-
ních	volbách	i	u	nás	v	Roztokách	se	našlo	pěkné	předvolební	
téma.

v  prvním řízení. V  tomto místě mi nedá, 
abych nezapochyboval o správnosti postu-
pu soudu a nevzpomněl si na starý bonmot, 
který říká, že k soudu se nechodí pro spra-
vedlnost, ale pro rozsudek. Na straně druhé, 
kdyby město postupovalo, jak mělo, možná 
s lepší právní podporou, nemuselo nyní ku-
povat „svůj“ pozemek za 2 397 500 Kč. 

Tím to ale nekončí, 
spíše začíná
Když jednalo vedení města s novým maji-
telem zapsaným v  katastru, pan starosta 
informoval zastupitele, že podmínkou 
koupě pozemku je i koupě budoucího sta-
vebního objektu (sloužícího škole), který 
zde majitel nechá postavit. Mělo jít o pří-
zemní pavilon se dvěma třídami. Když 
jsme o tom jednali ve školské radě, navrhli 
jsme, aby objekt byl alespoň patrový s dvoj-
násobnou kapacitou, neboť je to prostoro-
vě i  ekonomicky výhodnější. Navržená 
kupní transakce byla z  hlediska zákona 
o  obcích poněkud nestandardní, což na-
štěstí obě smluvní strany včas pochopily, 
a tak nakonec došlo jen ke koupi samotné-
ho pozemku. Projektová příprava školního 
pavilonu však pokračovala. Byla zpracová-
na hmotová studie, z níž vyplynulo, že ob-

jekt je umístěn na ploše pozemku tak ne-
šťastně, že znehodnocuje velkou část 
zahrady. Mělo to i objektivní příčinu v tom, 
že lepšímu umístění momentálně překáží 
trafostanice (a  na  její přemístění údajně 
nejsou peníze ani čas). Tehdy vlastně jsme 
se začali zabývat na  návrh zastupitele R. 
Jandíka (z  3. 1. 2018) alternativním řeše-
ním, spočívajícím v  umístění dočasných 
montovaných objektů, které by bylo možné 
po  překonání kapacitní krize školy zase 
odstranit a  zahradu tak revitalizovat. Ně-
kolik z nás hledalo varianty řešení od pro-
nájmu modulů až po jejich koupi. Zajíma-
vé a  finančně velmi výhodné řešení pak 
nalezla místostarostka M. Šlancarová, když 
přišla na nabídku koupě zánovních kontej-
nerů za cenu cca 5,5 mil. Kč. K  tomu jen 
podotýkám, že zděný pavilon měl přijít 
na cca 12 mil. Kč a modulové novostavby 
(ve  vyšším standardu) nebyly kupodivu 
levnější. 

Rozhodující bylo 
stanovisko školy
Navíc vedení školy upozornilo na  to, že 
vzhledem ke kapacitní krizi školy čtyřtříd-
ní pavilon nic zásadního neřeší. V  tom 
okamžiku se většina zastupitelů (i  členů 

školské rady a komise) přiklonila k varian-
tě kontejnerové, v dobré víře, že výstavba 
nové školy v Žalově proběhne tak, aby bylo 
možné 1. září 2020 přestřihnout pásku. 
Modulová alternativa má samozřejmě i své 
slabiny. Kontejnerové třídy nebudou žádná 
krása a nejsou příliš prostorné ani provoz-
ně ekonomické. Jde o podobný typ objek-
tu, jaký jsme měli v Palackého ulici (MŠ), 
kde jsme platili nekřesťanské peníze 
za energie. Ale jako přechodné opatření se 
toto řešení jeví jako nejméně špatné.

Cena není malá, ale školní zahrada má 
také svůj význam a  kvalitu. Nelze samo-
zřejmě vyloučit, že časem i  tam vyroste 
nový objekt, ale snad lépe navržený i šetr-
něji umístěný. Anebo to také bude úplně 
jinak, až vznikne studie sanace a přestavby 
sousedního objektu MŠ Havlíčkova, který 
už má svá nejlepší léta tak říkajíc za sebou. 
Možná bychom si pak drbali hlavu nad pa-
vilonem, tak jako v  současnosti nad ne-
šťastnou trafačkou.

l

Stanislav Boloňský
člen	školské	rady
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Na dodatečných opravách pak stavba stála 
o  dost víc, než kolik byl původní záměr. 
Ono to ani jinak nešlo. Pokud by byla vy-
brána jiná než nejlevnější nabídka, měli 
bychom dnes trestně stíhaného starostu 
a možná i všechny zastupitele, kteří by ho 
podpořili. Zúčastňovali jsme se tehdy s ko-
legou z  kontrolního výboru kontrolních 
dnů. Líbilo se mi, jak stavební dozor šel 
po staviteli jako „slepice po flusu“. Papíro-
vě vše sedělo. Ale že bychom s  kolegou 
měli zajít do sprch a vylít tam na zem vodu, 
abychom zjistili, zda je podlaha správně 
vyspádovaná, tak to nás fakt nenapadlo. 
Na to, že není, se, stejně jako na jiné záva-
dy, přišlo až za provozu. Prostě kvalita od-
vedené práce odpovídala ceně. Nabídka 
byla navíc tak levná, že pro opravy závad 

zjištěných za provozu školy nešlo dohledat 
viníka nekvalitní práce. Byli to vše subdo-
davatelé a  mnozí se po  dokončení školy 
záhadně ztratili. A tak se alespoň tím fliko-
váním přiživili místní řemeslníci. Místní-
ho podnikatele je možné při reklamaci do-
hledat a zejména, protože je místní, odvede 
práci kvalitně, aby neměl ostudu. U  vel-
kých zakázek to bohužel nejde.

Ze svého kolegy z  kontrolního výboru, 
který svou politickou dráhu v  Roztokách 
zahájil jako bojovník za  kvalitní školu, 
jsem si tehdy dělal legraci, že je v  zájmu 
města, aby škola byla, myšleno kvalitou vý-
uky, co nejhorší. Teď už to ale přestala být 
legrace. Dostavbu školy tehdy město dofi-
nancovalo prodejem nemocnice. Teď už 
ale žádnou nemocnici nemáme. Zvládnout 

to, že „Husákovy děti“ z  celé republiky 
chtějí rodit „Husákova vnoučata“ v  Praze 
a  jejím bezprostředním okolí, je nad naše 
síly. A  nejen naše. Podobně na  tom jsou 
i  ostatní obce v  okolí Prahy. Kdo by měl 
pomoci? Stát? Kraj?

Ne. V případě silniční nehody platí veš-
kerou škodu ten, kdo nehodu způsobil. 
A co je příčinou toho, že se nám děti neve-
jdou do školek a školy? To, že jsme periferií 
Prahy. Naši občané jezdí Praze zvyšovat její 
finanční úroveň. Až tak, že je jedním z nej-
bohatších regionů Evropy. Ale to, kam bu-
dou chodit jejich děti do školy, řeší zastupi-
telé v  obcích bydliště. A  jejich rozpočet 
není nafukovací.

Jedna Roztocká výzva už tu byla. S  na-
ším městem neměla nic společného, jen to, 
že hotel Academic pronajal jejím signatá-
řům sál. Ale co takhle Roztocká výzva, aby 
Praha finančně řešila problémy, které své-
mu okolí způsobuje?� l

Škola
V	hutném	a	nosném	„tématu	měsíce“	v	minulém	čísle	tohoto	časopisu	mne	
zaujalo,	že	se	zase	jeden	projekt	dává	k	ledu.	Zhruba	před	sedmi	lety	jsem	byl	
na	zastupitelstvu	přímým	účastníkem	diskuse,	zda	peníze	za	projekt	na	ško-
lu,	který	nechalo	vypracovat	předchozí	vedení	radnice,	„vyhodili“	ti,	kdo	jej	
zadali,	nebo	ti,	kdo	jej	zavrhují.	Místo	školy	nejen	s	více	třídami,	ale	i	aulou	
a	podzemními	garážemi	pro	učitele	se	tehdy	zastupitelstvo	rozhodlo	jít	cestou	
dvojnásobku	peněz,	které	byl	ochoten	dát	tehdejší	ministr	financí.	Na	místě,	
kde	původně	měla	stát	budova	honosná,	stojí	tedy	budova	skromná,	která	svou	
kapacitou	nedostačovala	krátce	po	slavnostním	otevření.

Ing. Michal Hadraba
předseda	komise		
stavební	a	rozvoje	města

kách, kde je plánován dům s pečovatelskou 
službou, který potřebujeme neméně. Poze-
mek je navíc svým tvarem a polohou pro 
školu nevhodný. Dále město vlastní po-
zemky kolem stávajících městských budov, 
pro novou školu samozřejmě nepoužitelné. 
Se školou je územním plánem počítáno 
na Dubečnici, kde se zatím s developerem, 
vlastníkem pozemků (Ekospol), nerýsuje 
žádná dohoda. 

Další podobný pozemek je na Solníkách, 
bohužel, ve vlastnictví té samé společnosti.

Několik čísel závěrem
Pozemek školy na  Školním náměstí čítá 
(včetně budov) cca 13  000 m2. To se jeví 
ke škole dané velikosti cca 27 tříd jako op-
timální. Pozemek školy na  Žalově  
(cca 8 tříd) má 1800 m2 včetně budovy, 
k  tomu má místo zahrady přilehlé dětské 
hřiště o  ploše 2700 m2, celkem tedy  
4500 m2. Prostým přepočtem vychází  
cca 500 m2 pozemku na jednu třídu (samo-
zřejmě velmi orientačně), tedy pro školu 
o  30 třídách potřebujeme cca 15  000 m2 
parcely. Cenu takové parcely si jistě dokáže 
každý představit. 

Idea rekonstrukce školky v  Havlíčkově 
ulici s tím, že by se z části vybudovala ško-

la, jak prosazuje pan předseda ODS Jandík, 
je též od reality dosti vzdálená – pozemek 
této školky, včetně dětského střediska 
a  parkoviště je 6500 m2. To je v  poměru 
k  výše uvedeným číslům, navíc s  tím, že 
mateřská škola tam samozřejmě musí zů-
stat, zcela evidentně málo.

Nápad zrekonstruovat prázdné VTP si 
snad ani nezaslouží komentář – jednak 
ve  skutečnosti není prázdné (nevím, kde 
k  tomuto zjištění paní Sodomová přišla) 
a  jednak změnit administrativní budovu 
na školní provoz je neskutečně složité, ne-li 
nemožné.

V neposlední řadě potřebujeme hlav-
ně finanční prostředky na vlastní školní 
budovu. Velmi hrubý odhad je 180 až 
250 milionů korun (včetně jídelny, tělo-
cvičny a  dalších potřebných prostor). 
Jen pro ilustraci – kompletní rozpočet 
města na  rok 2017 je 190 mil., z  toho 
na  kompletní investice 62 mil., na  rok 
2018  250 mil., z  toho na  investice  
115 mil. Kč. Zmíněný investiční balík 
zahrnuje také nutné rekonstrukce silnic, 
vodovodu, kanalizace atd., jež nelze jen 
tak vyškrtnout. Nechci tím samozřej-
mě říci, že je to neřešitelné, způsobů fi-
nancování je celá řada, ale rozhodně to 

nebude tak jednoduché, jak se nyní 
mnozí tváří.

Ve světle výše uvedeného se idea vestav-
by „čtyřtřídky“ na  školní pozemek může 
jevit jako jedno z  mála možných řešení. 
Navíc by bylo možné ji v budoucnu zvětšit, 
pokud by se podařilo vymístit trafostanici. 
Nejsem úplně ortodoxním zastáncem této 
varianty, hlasoval jsem nakonec pro poza-
stavení tohoto projektu, ale nemyslím si, že 
jde o  naprosto scestnou ideu, jak dnes 
z mnoha chytrých úst zaznívá.

Je třeba si uvědomit, že prosazované pro-
vizorní řešení ze stavebních buněk může 
zůstat na školní zahradě drahnou řádku let 
a na provozních nákladech (zastupitelstvu 
zatím nikdo nepředložil relevantní propo-
čet) můžeme za pár let utratit majlant. 

Rozhodujeme se mezi špatnou a  ještě 
horší variantou, nebude to jednoduché 
a budoucími rozhodně oslavováni nebude-
me, ať už padne rozhodnutí jakékoli.  l

Vít Calta
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Nepatřím k  zastupitelům, kteří se musí 
hlásit ke každému bodu, a tak jsem se ani 
k této očekávané smršti nepřidal. Ale s od-
stupem měsíce bych tak rád připsal pár od-
stavců.

Jsem rád, že se ani dvouhodinová, urput-
ná, ale korektní debata na  březnovém za-
stupitelstvu neobrátila ve výčitky, kdo měl 
kdy co udělat jinak. V  letech 2010–2014 
jsem sice v zastupitelstvu nebyl, ale nebudu 
machrovat, že bych byl tím prozíravým, 
který by velel postavit dostavbu ne s deseti, 
ale s  dvaceti třídami. Popravdě ani škola, 
taky v  důsledku neuspořádaných poměrů 
ve svém tehdejším vedení, nebyla v těch de-
batách o dalších dostavbách moc a hlavně 
včas slyšet. Prostě musíme teď hrát s tím, co 
máme. A v Žalově s tím, co je po úpravách 
vyprojektováno, ve hře je příliš mnoho pe-
něz a čtyři patra tam stejně postavit nemů-
žeme. V cestě je územní plán.

Zadali jsme zpracování demografické 
studie – ale neslibujme si od  ní zázraky. 
Demografové umějí spočítat všechno 
na  dvacet let dopředu a  na  tři desetinná 
místa, pokud ovšem nenastanou „vnější 
okolnosti“. A pokud nastanou (třeba nová 
zástavba a  příliv nových obyvatel anebo 
ještě zvrhlejší reforma, která požene 
do  mateřských škol i  jednoleté děti), jsou 
vedle. Anebo vám dají tři varianty. To 
zvládneme taky. Koneckonců ta starostova 
asi tři roky stará prognóza počtu žáků ne-
byla matematicky špatně. Chybělo jen to, 

aby vedle něj při sepisování materiálu pro 
zastupitelstvo stál zkušený ředitel nebo 
učitel a  upozornil ho, kolik tříd se musí 
na výuku dělit, kolik odborných učeben se 
nesmí zanedbat, jak velké musí mít škola 
zázemí pro personál i žáky.

Z toho vyplývá, že u všech dalších, dou-
fejme, že už koncepčních řešení, musí mít 
silné slovo kantoři. Ne samozřejmě slovo 
zcela dominantní, protože jejich představy 
musí korigovat ti, kteří umějí projektovat, 
stavět a  shánět peníze. Myslím si však, že 
neformálně fungující „pracovní skupina“, 
která se v  posledních měsících utvořila 
(s omluvou, že bez titulů a že určitě neuvá-
dím všechny – Šlancarová, Janoušková, 
Čelikovská, Jandík, Kazdová, Boloňský) je 
s podporou úřadu zárukou, že tahle spolu-
práce a rovnováha bude fungovat.

Ze všech možností, kam co přistavět 
nebo postavit, je jedna možnost výjimeč-
ná. Základní škola má obrovskou půdu, 
před dvanácti lety vysvobozenou od holu-
bů živých i mrtvých a několika kontejnerů 
nábytku. Asi předčasně jsme po  nepříliš 
vlídném statickém posudku tu myšlenku 
půdu upravit opustili a měli bychom se k ní 
vrátit. Úprava na učebny či kabinety nebu-
de stát pět milionů, jak padlo na  jednání 
zastupitelstva, bude to možná dvakrát 
nebo třikrát víc, ale selský rozum velí, že 
nevyužít tenhle prostor by v  naší pozem-
kové nouzi byl postup přinejmenším nelo-
gický.

A ještě jedna věc je nesporná. Kapacita ma-
teřských a základních škol spolu těsně sou-
visí. Nejen tím, že děti z  mateřských škol 
pokračují ve škole základní, ale taky proto, 
že hlavní školní areál, vymezený ulicemi 
Havlíčkova a 17. listopadu, je jim společný. 
Jeho plocha je už přeplácaná, jenže neúčel-
ně, a jediným způsobem, jak škatulky roz-
hýbat, je postavit někde jinde něco velké-
ho. Urychlenou výstavbu velkokapacitní 
mateřské školy Na Panenské se zatím vede-
ní města dojednat nepodařilo, ale bez těch 
125 míst (i  když část z  nich samozřejmě 
zaberou děti nových obyvatel lokality) se 
sotva povede odstavit staré třídy v Havlíč-
kově, aby ustoupily nějaké nové budově, 
která by kapacity školských zařízení po-
kryla na  další léta a  taky byla důstojnější 
vizitkou centra města.

V současné situaci jsou po ruce jen pro-
vizorní řešení. Budiž, dva tři roky v provi-
zoriu škola fungovat může. Dlouhodobě 
ale ne. Času do komunálních voleb je málo 
a  tahle garnitura zastupitelů už žádnou 
skutečně velkou stavbu školy nedotáhne. 
Měla by však svým následníkům předat 
svou představu, koncepci, jak postupovat 
dál. Je sice nedobrým zvykem mnoha na-
stupujících vlád všechno „staré“ shodit 
pod stůl, ale stejně to za pokus stojí. Bylo 
by to užitečnější zakončení čtyřleté práce 
než efektní stříhání pásky k dalšímu provi-
zoriu.  l

Když	se	scházela	redakční	rada	před	březnovým	číslem	Odrazu,	stala	se	nepří-
jemná	věc.	Vypadlo	nám	téma	měsíce.	Náhrada	byla	ovšem	po	ruce.	Do	čísla	
poslalo	několik	zastupitelů	i	občanů	svůj	názor	na	to,	co	je	tématem	roku,	ba	
možná	několika	let.	Názor	na	další	výstavbu	roztocké	základní	školy.

Poslední zvonění

V  minulém roce jsme uspořádali anketu, 
jestli obyvatelé Roztok stojí o  poskytnutí 
kompostérů. O výsledcích jsem vás již infor-
moval, jen zopakuji, že výsledek byl 108 pro 
a 1 proti. Vzhledem k tomu, že předcházení 
vzniku odpadů je pro naše odpadové hospo-
dářství (i EU) prioritou, vypsal i  letos SFŽP 
dotační titul, který se dotýká omezení vzni-
ku organických odpadů. Jednoduchou 
a  na  mnoha místech republiky osvědčenou 
formou je právě poskytnutí kompostérů pro 
občany. Stát je na nákup těchto zařízení ocho-
ten poskytnout dotaci 85 procent. Přihlášky 
je možné podávat od 3. 4. 2018. Se znalostí 
těchto informací jsem předložil komisi život-
ního prostředí návrh, aby doporučila radě 
města Roztok zúčastnit se tohoto programu 

a tím pádem požádat o dotaci (je nutné vzít 
v úvahu, že zpracování přihlášky zabere něja-
ký čas a  stojí určité úsilí – nebo peníze). 
K  mému velkému překvapení však návrh 
vzbudil spíše odpor některých členů komise. 
Námitky delší diskuse proti projektu lze shr-
nout následovně: kompostování je sice dobré, 
ale kdo chtěl kompostovat, tak už to dělá. Po-
řizování kompostérů je zbytečné utrácení 
peněz, za které je možno pořídit něco užiteč-
nějšího. Námitky pro: větší propagace 
kompostování spolu s poskytnutím zařízení 
(zdarma nebo za  velmi sníženou cenu) by 
zvýšily počet občanů, kteří kompostují, a tím, 
obdobně jako v jiných obcích, např. Sdružení 
obcí Jablunkovsko nebo v Prostřední Bečvě, 
by se snížilo množství vyváženého organic-

kého odpadu. Tím by město ušetřilo částku, 
která již v současnosti není zanedbatelná – 
690 534 Kč za svoz biopopelnic a 456 837 Kč 
za kontejnery,  celkem 1 156 371 Kč. Nabíd-
ka by mohla být zajímavá i  pro ty, kteří již 
kompostér mají a  ten již potřebuje obnovu, 
nebo chtějí své snahy znásobit.

Výsledek hlasování byl: pro účast na pro-
jektu dva, dva proti a dva se zdrželi.

Po rozčarování, které jsem po hlasování 
pocítil, přišla letargie – nebudeš s tím mít 
už žádnou práci, řekl jsem si, ale nevydrže-
lo mi to. Pořád si myslím, že vynechat 
možnost, která se nám naskytla, je škoda. 
Zvláště když za odpady město, a tedy i my, 
platí stále více a více peněz.  l

Martin Štifter

Je poskytnutí kompostérů občanům v Roztokách opravdu zbytečné?

Jarda Huk
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Chování dnešních dospěláků je ale trošku 
podobné. Tendence různých skupin lidí 
vychovávat a práskat na ty druhé nabývají 
na síle. Vidíme to v seznamech různých zá-
konů, vyhlášek a předpisů, které jsou přijí-
mány v mnoha případech naprosto zbyteč-
ně, aby nás ochránily tu proti zlu korporací, 
tu proti sousedům, nebo dokonce proti 
nám samým. 

Ani roztočtí zastupitelé nejsou většinově 
jiní. Hesla „Stát je služba. Ne šikana obča-
nů“, kterými byly Roztoky oblepeny před 
parlamentními volbami, se asi na Roztoky 
nevztahují nebo jsou to asi jen předvolební 
tlachy. Jinak si nedovedu vysvětlit, že vede-
ní radnice trvá na  velmi restriktivní pro-
tihlukové vyhlášce, která omezuje běžné 

činnosti, například sekání trávy v  neděli, 
když dvě předcházející soboty například 
propršely. 

Samozřejmě lze rozumět nepříjemné si-
tuaci, kdy při rodinné oslavě soused vedle 
drnčí vrtačkou nebo túruje sekačku. Jsou-
-li ale lidé normální, tak se domluví sami 
a  žádnou vyhlášku k  tomu nepotřebují. 
Vím o  případech v  Roztokách, kde dřív 
právě ta domluva a  komunikace stačila 
a  občané používali slovní spojení „mohl 
bys prosím...“. Nyní ovšem frčí „musíš, 
protože je to zakázáno vyhláškou...“ Vzta-
hy už dle dotyčných nejsou takové jako 
dřív. Těžko říct, zda je vyhláška tím jedi-
ným důvodem, ale rád bych všechny po-
prosil, aby místo volání městské policie 

na souseda raději hledali domluvu a místo 
mávání vyhláškami hledali kompromis, 
který nám umožní dobré žití v našem pěk-
ném a tichém městě. Mně osobně je úplně 
jedno, jestli mě sekačka ruší v neděli nebo 
v sobotu. Je mi jasné, že soused posekat ně-
kdy musí a raději budu koukat na poseka-
ný trávník než na  divoké mlází. S  Jardou 
Hukem jsme se včera na březnovém jedná-
ní zastupitelstva pokusili potřetí vyhlášku 
změkčit, ale k úspěchu to nevedlo. Mít vy-
hlášku je prý výrazem vyspělosti naší spo-
lečnosti – aha. Tak abychom si začas nebě-
hali zazpívat do  Země krále Miroslava, 
protože u nás už bude jen stádo sterilních 
robotů pohybujících se v přesně definova-
ných mantinelech, které budou prudit ty 
slušné a ti neslušní se jimi stejně řídit ne-
budou. Pár hlasů na podporu se našlo, ale 
zdaleka to nestačilo, tak snad po volbách.

l

Zaujal mne článek „Vzpomínka na  únor 
1948“ místostarosty T. Novotného (Odraz 
3/2018) u příležitosti kladení pamětní des-
ky připomínající období totality 1948 až 
1989. V projevech byly vysloveny pochyb-
nosti o  demokratickém vývoji po  posled-
ních volbách a  vyjádřeny obavy o  demo-
kracii. Představitelé města jsou pro občany 
především reprezentanti státní moci, 
a  proto by měli respektovat výsledek de-

mokratických voleb, a ne jej zpochybňovat, 
dokonce na veřejnosti. Že naše země ztra-
tila státní suverenitu, že veškeré bohatství 
bylo rozkradeno, že originální český prů-
mysl byl rozprodán nebo zničen, že bylo 
zničeno bezplatné zdravotnictví, že naši 
lidé dřou na cizí firmy za koloniální platy, 
že statisíce lidí žijí na  pokraji bídy nebo 
pod mostem, že jsme ve vojenské alianci se 
zeměmi, jež udržují po  desetiletí svět 

na pokraji zničující války, o tom zjevně ne-
padla v projevech ani zmínka, i když je to 
jen omezená rekapitulace toho, čeho do-
sáhlo demokratické úsilí pravicových + le-
vicových vlád po roce 1989. My, prostí ob-
čané, smíme jenom doufat, že to někdo 
někdy napraví. Už čekáme skoro 29 let.

l

Ing. Bohumil Štíbr, Ph.D., DrSc.
bezpartijní	občan	Roztok

Práskači a Půlnoční království

Obavy o demokracii?

Žalobníčci	mi	nějak	vadili	už	na	základní	škole.	Takové	to	
„a	já	to	povím	mamince“	nebo	„	já	to	povím	paňučitelceee“.	
Však	to	znáte.	Ti	tvrdší	než	já	to	řešili	držkovou	a	tak	podob-
ně.	Každopádně	ani	přílišné	tvrďáctví,	ani	žalování	zrovna	
nepřispívalo	k	dobrým	vztahům	mezi	dětmi.	Tvořily	se	různé	
kamarádské	skupinky,	které	spolu	navzájem	moc	nemluvily	
a	neměly	se	v	oblibě.	U	dětí	je	ale	ledasco	omluvitelné	a	po-
chopitelné.

Ing. Roman Jandík
předseda	ODS	Roztoky

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

www.makler-filip.cz

Zdarma stanovíme tržní cenu nemovitosti 
v Roztokách a okolí pro účely dědického řízení

INZERCE
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n�Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku i  na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.
n�Hledám paní na úklid bytu v Roztokách, 
1x týdně. Tel. 777 282 720
n�Hledáme provozovatele pro prodejnu ta-
báku v  Roztokách na  Tyršově náměstí. 
V případě zájmu volejte na tel. 778 401 122 

nebo pište na e-mail: 
Ivana.vonraskova@traficon.cz
n�Prodám sedací soupravu + křeslo + sto-
lek. Skoro nová, levně. Dále nové postele 
2x, levně. Kuchyňské a jiné skříňky. 2x ply-
nové bomby. Dřevěné hranoly 10 x 10 cm.
Tel. 776 340 421
n�Potřebujete ZHUBNOUT, ale nemůžete, 
nechcete nebo nemáte čas sportovat? My 

také ne, a proto jsme tady – unikátní, rych-
lá, a přesto zdravá metoda hubnutí, garan-
ce hubnutí pouze z  tuků – vše ověřované 
týdně na speciálním přístroji. Vše bez jo-jo 
efektu, umíme vysvětit proč! Objednejte se 
na  nezávaznou konzultaci ZDARMA (ji-
nak cena 300 Kč) a udělejte si vlastní názor. 
Kontakt: lada.sulakova@itsmylife.cz,
737 210 220� l

Soukromá inzerce

Knihovna nám na hlavu nepadá. Mně tam 
tedy na hlavu nikdy nic nespadlo, ani panu 
vedoucímu Špačkovi (který to potvrdil 
na březnovém zastupitelstvu) tam na hlavu 
nic nespadlo. Jestli někomu jinému, je mi 
to líto. Některé články v Odrazu by tomu 
odpovídaly. 

Že má knihovna, likusák ze sedmdesá-
tých let, to nejlepší už dávno za sebou, to je 
jasné. Je zcela jistě v dlouhé frontě všeho, 
co by v  naší obci chtělo změnit, vylepšit, 
zmodernizovat, nově postavit. Ale šířit 
takhle poplašnou zprávu?

Na hlavu naopak padala (doslova) histo-
rická vila a  jsem velmi rád, že si roztočtí 

zastupitelé opakovaně poměrně jednoznač-
ně řekli, že ji nechtějí ani prodat, ani nechat 
chátrat. Školku a prostory pro spolky pova-
žuje pisatelka za nejistý účel? Rekonstrukce 
vily je v běhu, podle finančních možností 
města (na  kterých ovšem záleží téměř 
všechno…) je naplánovaná na tři roky. 

S tím broděním bahnem to v Roztokách 
také není tak zlé. Za posledních osm let se 
situace razantně vylepšila, to přece nelze 
nevidět. V  Žalově se postavila trojice no-
vých ulic, je před námi letní výstavba Brau-
nerovy ulice, budujeme chodníky…

S developery se jedná. O schůzkách pra-
videlně informují na veřejných zastupitel-

stvech pánové Hadraba, Richter, pan sta-
rosta… Že bychom něco nově povolili, to 
si nevzpomínám. Kde to paní vzala? Vím, 
že jsme se úporně bránili tomu, aby Rozto-
ky zaplavil pan Korec čtyřmi tisíci noclež-
níky a že nám jeho firma pravidelně vyhro-
žuje soudními žalobami. 

Nápad, že by nám vedení VTP odproda-
lo jednu z budov, z věžáků, podle kontextu 
zřejmě pro školní výuku, to je vážně bizár. 
Navrhuji ale postavit na tom volební pro-
gram. Budova je pořádný macek, bude to 
vážně s nadhledem. � l

Ve stínu skandálu firmy Facebook, kdy fir-
ma prodával velmi necitlivě data svých uži-
vatelů marketingové agentuře Cambridge 
Analytica, jsem se rozhodl napsat pár po-
střehů ke  skupině Roztoky. Tato skupina 
má k 29. 3. 2018 3602 členů. Členem skupi-
ny je pan starosta, několik radních, vý-
znamná část zastupitelů a „známých“ osob-
ností Roztok. Nemalou částí členů jsou 
i lidé z okolních obcí. 

Velmi často se zde diskutuje o marginál-
ních příhodách typu – „dostal jsem pizzu 
studenou a bez kukuřice“, na to kdosi kon-
truje „moje knedlíky chutnaly skvěle“, pří-
padně informace „rád se toulám po okolí, 
kdo se ke mě přidá?“. Neznám efektivnější 
nástroj, díky kterému se našlo tolik majite-
lů ztracených Lítaček, občanek a  dalších 
dokladů. V tom funguje tento informační 
kanál skvěle. Také se zde velmi často dozví-
te již z  předstihem, že váš vlak nepojede, 
neboť je problém na trati a rozzlobený uži-

vatel Facebooku dal světu najevo, že dnes si 
rozhodně na vlak počkáte.... To jsou pozi-
tivní případy. 

Negativní stránkou jsou, dle mého názo-
ru, příspěvky odrážející naše (snad poma-
lu mizející) „čecháčkovské“ vlastnosti. 
Proč administrátor nenapomene pisatele 
zprávy – „Zpomalte, na  Lidické radar“ 
apod.? Opravdu chceme, aby si dnes řidiči 
dávali pozor na policii a dnes zrovna zpo-
malili? Opravdu chceme, aby až bude cesta 
bez policie – znovu to mohou někteří řidi-
či rozjet tak, jak jsou normálně zvyklí. 
Chodci pak musí holt zrychlit, neboť když 
se policie nekouká, mohou jet závodníci, 
co to dá... Z  takových příspěvků je mi 
smutno a vedou mě k zamyšlení, co by se 
asi dělo ve  vyspělém světě, kdyby někdo 
podobně „varoval“ spoluobčany. 

Poslední kategorií je něco jako „Veřejný 
pranýř“. K němu se někdy uchýlí i pisatel 
tohoto článku, až ho to samotného potom 

zamrzí, jestli neměl býti politicky korekt-
nější (a post pak smaže). Naopak, když na-
psal někdo zprávu „jak dlouho ještě budou 
pod serpentinou koukat ty šrouby ze silni-
ce???“, byl jsem mile překvapen, jak radni-
ce rychle zareagovala, dala upozornění 
a značku opravila.

Na závěr bych chtěl skupině Roztoky po-
přát, ať si zachová svoji přirozenost a ne-
stane se pouhým marketingovým nástro-
jem, kde data o  uživateli a  jeho chování 
jsou tak předvídatelná (a  ovlivnitelná) 
v  závislosti na  rozpočtu toho, kdo chce 
ovlivnit její názor (v našem případě to asi 
nebude Cambrige Analytica, jež ovlivnila 
americké volby). l

Alarmistický	předvolební	článek	paní	Sodomové	je	vážně	
učiněný	mišmaš.	Z	velké	části	nepravdivý,	tu	a	tam	si	proti-
řečící.	

Svatá prostoto, kdyby to bylo tak jednoduché…

Facebook města Roztoky – dobrý sluha, špatný pán

Tomáš Novotný
Sakura

Mgr. Martin Matas
zastupitel	města	Roztoky
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 40 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

INZERCE

Letos jsem se po deseti letech z centra Roz-
tok přestěhovala na Žalov do oblasti Na Pa-
nenské. Doteď jsem netušila, že někteří 
zdejší majitelé čtyřnohých chlupatců trpí 
zvláštní nemocí, která způsobuje svalové 
ochrnutí a částečnou slepotu. Jinak si nedo-
vedu vysvětlit nejvyšší koncentraci psích 
výkalů na  metr čtvereční v  ulici Václava 
Havla (souběžná s ulicí Na Panenské blíže 
k Lidické), jakou jsem kdy v životě viděla. 
A  to pocházím z  Prahy. Nebo že by šlo 
o nějaké rafinované protestní vyjádření po-
litického přesvědčení? A tajně tady řádí ně-
která z diverzně-uměleckých skupin – Zto-
hoven nebo Rafani?

Ale teď vážně. Ulice Václava Havla je 
na  okraji obydlené zóny, za  deset let si ji 
pejskaři asi zvykli využívat jako záchod. 
Má nevýhodu, že je v ní úzký travnatý pás 
a  není v  ní ani jeden koš. Ten najdete až 
za rohem na Přemyslovské, ale bez pytlíků 

a s  lavičkou, pod kterou se také často na-
cházejí nečekané dárečky.
Je pravda, že v  centru Roztok je jich také 
dost, ale je to stále celkem v normě, není to 
tak katastrofální. Jednou v Masarykově uli-
ci se mi sice nepodařilo svého čtyřletého 
syna odradit od plazení v trávě a jedno h... 

se mu samozřejmě přilepilo na  bundu. 
Dílo zkázy završil tím, že se vysílením 
zhroutil na domovní dveře a na ně obtiskl 
výtvarné dílo ne nepodobné některému 
současnému modernímu umění. Kdyby se 
ovšem plazil ulicí V. Havla na Žalově, tak 
by byl za  pár sekund obalený od  hlavy 
k  patě. A  já měla o  zábavu pos(ta)ráno. 
Protože na  pár metrech čtverečních jsou 
jich desítky až stovky. Bohužel teď se k vý-
kalům a odpadkům přidává spousta kusů 
polystyrenu, které odfoukne vítr z přilehlé 
stavby řadových domů.

V ulici je vysázená stromová alej. Před-
pokládám tedy, že město počítá se zkultur-
něním tohohle místa. Zahájíme tedy dis-
kusi o  tom, jak se starat o  SPOLEČNÝ 
VEŘEJNÝ PROSTOR? A  uděláme pro to 
něco? Umístí město dostatek košů s igeli-
tovými sáčky? A  došlápne si na  stavební 
firmy, aby uklidily nepořádek v okolí stav-
by? A začnou být někteří pejskaři ohledu-
plnější? 

Jak Z TOHO VEN?� l

Lenka Blažejová

Stojí	to	na	Žalově	za	h...?	Co	má	společného	Václav	Havel	se	
psími	výkaly?	Jde	o	rafinovaný	tichý	protest	proti	modelu	
městečka	bavorského	střihu?

Jak ZTOHOVEN?

Pomohlo by umístění košů a cedulí?
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V uplynulých březnových týd-
nech se tanečnice Studia 
Po  špičkách zúčastnily čtyř 
různých přehlídek dětských 
skupin scénického tance 
(v Hradci Králové, Sedlčanech, 
Jablonci nad Nisou a  v  Praze)
a  získaly od  hodnotících od-
borných porot čtyři krásná 
ocenění:
n�4. skupina chor. Nosí pavouci 
štěstí – Za  práci s  živým dět-

ským hudebním doprovodem 
n�3. skupina chor. Tajemné 
keře – Za taneční připravenost 
n�2. skupina chor. Jarní touhy 
– Za citlivý taneční projev 
n�2. skupina chor. Galaktická 
setkání třetího druhu – Za spo-
jení pohybu s obrazem a vytvo-
řenou divadelní atmosféru

Všechny oceněné tanečnice 
si zaslouží velkou gratulaci!

  l

Touto cestou bych ráda poděkovala paní 
ředitelce MŠ Přemyslovská Haně Novotné, 
že pro pedagogy a  rodiče dětí uspořádala 
15. 3. 2018 certifikovaný Kurz první po-
moci u  dětí. Tento byl pro rodiče zcela 
zdarma, financovaný z operačního progra-
mu EU a MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání 2014–2020, šablona Odborně zaměře-
ná tematická setkávání a  spolupráce 
s rodiči dětí v MŠ.

Kurz vedl odborník na slovo vzatý Bc. Jo-
sef Odehnal, Dis., ze Zdravotníci s.r.o. 
U  dětí se vyskytují různá onemocnění 
a  úrazy vyžadující specifickou první po-
moc. Absolventi umějí dětem pomoci při 
různých typech úrazů a  akutních stavů, 
jako jsou laryngitida, vdechnutí cizího tě-
lesa, febrilní křeče a mnoho dalších… Veš-
keré úkony jsme si prakticky vyzkoušeli. 
Důraz byl kladen na  nácvik neodkladné 

resuscitace na resuscitačním modelu. Kaž-
dý účastník obdržel certifikát o absolvová-
ní kurzu, platný na 2 roky.

Jediné, nad čím jsem se pozastavila, je 
fakt, že do školky chodí 114 dětí. To je cca 
200 rodičů, za  předpokladu, že jsou 
ve školce sourozenci. 

Na kurz o 4 vyučovacích hodinách přišlo 
pouze 9 (!!!) rodičů, a to je alarmující. Jde 
přece o zdraví a život toho nejcennějšího, 
co máme, a to jsou naše děti.

Vím, že pedagogové v MŠ Přemyslovská 
jsou školeni 1krát ročně, tak jsem klidněj-
ší. Ale jak jsou na  tom rodiče kamarádů 
vašich dětí, kam si chodí hrát? Ptáte se? 
Zajímáte se, jak jsou na  tom s  první po-
mocí?

Osobně doufám, že pro dobro nejen na-
šich dětí, ale i ostatních spoluobčanů, mají 
aspoň staženou aplikaci Záchranka…

� l

Petra Kazdová
matka	2	holčiček	(5	let	a	1,5	roku),		

v	první	pomoci	se	pravidelně		
certifikovaně	školím	od	roku	2000

Jarní ocenění pro Studio Po špičkách

Kurz první pomoci u dětí

INZERCE
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DATUM	ZÁJEZDU:	 	MÍSTO:	 	CENA	(Kč) DATUM	PRODEJE

25.	4.	2018 Nové	Hrady	(Již.	Čechy),Terezčino	údolí	 350 16.	4.	2018

9.	5.	2018 Klášter	Kladruby	+	město	Stříbro	 320 30.	4.	2018

6.	6.	2018 Nové	Město	n.	Met.,	zámek	+	Dobruška 350 28.	5.	2018

18.	7.	2018 Čechy	pod	Kosířem	(Morava,	Haná)	 500 9.	7.	2018

22.	8.	2018 Milotice	u	Hodonína,	zámek	 500 13.	8.	2018

12.	9.	2018 Troskovice,	muzeum	panenek	+	hrad	Trosky	 300 3.	9.	2018

10.	10.	2018 Svijany,	zámek	a	pivovar 350 1.	10.	2018

7.	11.	2018 Dvůr	Králové	n.	Lab.	(výroba	foukaných	ozdob) 350 29.	10.	2018

14.	11.	2018 Polsko	 250 29.	10.	2018

5.	12.	2018 Adventní	zájezd	 150 26.	11.	2018

S příchodem jara jsme obnovily lekce Stro-
lleringu® v  Roztokách a  Žalově, Velkých 
Přílepech a  Libčicích. Co je Strollering®? 
Tak trochu jiná procházka. Je to soubor 
cvičení na  čerstvém vzduchu nejen pro 
maminky s dětmi v kočárku, na kole/odrá-
žedle nebo v šátku, které mají chuť během 
procházky s  potomkem udělat něco pro 
sebe a své zdraví. Čeká nás kombinace dy-
namické chůze, pilates, posilování proble-
matických partií s  ohledem na  diastázu, 
posílení pánevního dnaa středu těla (core), 

jógy, protahování a  hry s  dětmi. Skladbu 
lekce formujeme na místě dle složení věku 
dětí a s ohledem na počasí.

Proč se k nám přidat? Setkáte se s ostat-
ními maminkami, které jsou na tom stejně 
jako vy. Pohyb a cvičení na čerstvém vzdu-
chu a pod širým nebem je nejpřirozenější, 
skýtá nespočet benefitů v oblasti fyzického, 
psychického i  duševního zdraví člověka, 
posiluje náš kardiovaskulární i  imunitní 
systém. Sluneční paprsky, které si můžeme 
užít jen venku, potřebuje naše tělo k pře-

měně a tvorbě některých hormonů a vita-
minů. A co víc? Děti se nejlépe učí pozoro-
váním a  napodobováním dospělých, tak 
proč jim nenásilnou formou nevštípit, že 
pohyb na  čerstvém vzduchu je naprosto 
přirozený.

Více informací o lekcích: www.facebook.
com/StrolleringRoztokyZalovVelkePrilepy

Těšíme se na vás.� l

Petra Kazdová 
(lektorka	Strollering®)	se	Stellou		

(a	někdy	i	s	Nelou)

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava a vstupné zpravidla na základní prohlídkový okruh pro seniory nad 65 let. Zájezdy jsou plně obsa-
zeny členy spolku, a tak nečleny nemůžeme brát.
Přihlášky přijímá J. Pařízková na tel. č. 732 217 507.

n�17. 4. 2018 od 16 hodin – Členská schůze 
ve školní jídelně základní školy, Roztoky.
n�19. 4. 2018 v 15 hodin – Vernisáž výstavy 
Paličkovaná krajka, Pavla Sládečková
n�26. 4. 2018 od 16 hodin – Rukodělná díl-
na – výroba krabiček na  kapesníky 
(ubrousková technika)
n�3. 5. 2018 od 17 hodin – Cestopisné se-
tkání s Pavlem Bendou o jeho nedávné ces-
tě do Keni

Pravidelné aktivity:
n�Procházky po Roztokách s holemi Nor-
dic walking (sraz u Klubu seniorů), pravi-

delně každé pondělí s Blankou Humplovou  
(tel. 776 845 466)
n�soboty s  Lenkou Švecovou 21. 4., 5. 5.,  
26. 5., vždy od 9.30. Nutno potvrdit účast 
Lence Švecové (tel. 606 651 816).

Kurzy, do kterých se i průběžně stále mů-
žete hlásit:
n�Angličtina pro začátečníky a  pokročilé, 
úterý: info lektorka Ing. Adéla Kořínková 
(tel. 721 722 024)
n�Tanec pro radost (taneční sál ZUŠ), úterý 
10.00–11.00 hodin: info lektorka Lucie Ká-
rová Šrámková (tel. 603 833 786)

n�Cvičení kardiaků, úterý: info lektorka 
Blanka Humplová (tel. 776 845 466)
n�Zdravotní cvičení, úterý 15.00–15.45 ho- 
din: info lektorka Vlaďka Drdová  
(tel. 606 893 292)
n�Cvičení mozku a  paměti, úterý 17.00–
17.45 hodin: info lektorka Vlaďka Drdová 
(tel. 606 893 292)
n�Měření tlaku a cukru, každá první středa 
v měsíci, 15.00–16.00 hodin, zdrav. sestra 
Petra Zajícová, (tel. 736 766 445)
n�Plavání na Suchdole každý pátek od 16.00 
do 16.45 hodin

� l

 Vladimíra Drdová
	předsedkyně	ZO	SPCCH	Roztoky

Klubovna	seniorů	v	Havlíčkově	ulici	čp.	713	je	otevřena	každé	pondělí	a	čtvr-
tek	od	14	do	16	hodin.	Zde	také	probíhá	prodej	členských	a	sjezdových	
známek,	zájezdů,	vstupenek	na	cestopisné	přednášky,	vstupenek	do	divadel	
v	Praze	a	v	hotelu	Academic	(pí	Helena	Manhartová,	tel.	733	544	075)

Strollering® – cvičení nejen maminek s dětmi venku

Aktuální informace ze ZO SPCCH Roztoky

ZÁJEZDY ZO SPCCH ROZTOKY V ROCE 2018
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Ptá se Vlaďka Drdová a odpovídá Rudolf 
Šimek
Svého dobrého známého Rudolfa Šimka 
(1936) jsem se už dříve ptala, jak to pořád 
dělá, že má svaly, které mu mnohý, o dvě 
generace mladší muž, může závidět. O po-
znatky z našeho povídání, při kterém leží 
na  masérském stole a  nemůže se bránit, 
jsem se s čtenáři Odrazu již několikrát po-
dělila. Tentokrát jsme ale narazili na zvlášť 
závažné téma.

Jaro je tady, je čas myslet na svou posta-
vu, přitvrdíš i tentokrát v posilovně?
Určitě, ostatně hlásím, že ve Via Vestra při-
byla s jarem nejen mladá děvčata, ale i pár 
sedmdesátníků. 

Možná že to souvisí. 
No, rozhodně to těm pánům neuškodí. Po-
hled na hezké děvče zvyšuje mužům testo-
steron a ten je pro zpevnění svalů nenahra-
ditelný.

Děláš si legraci?
Ani moc ne. Muži mají v koedukovaných po-
silovnách lepší výsledky než v těch čistě muž-
ských. Je to potvrzeno několika studiemi. 

A co ty? Zkusíš letos něco nového?
Budu muset. Díky článku Jana Buriana 
v únorovém Odrazu jsem zjistil, že studio 
It’s my life je i v Roztokách. Vím, že mají 
skener In Body nové generace, který umí 
zjistit velmi přesně složení těla. Tak jsem 
tam ze zvědavosti zašel. Věděl jsem, že 
budu mít o  něco větší množství svalové 
hmoty, než je normální, a po zimě, bohu-
žel, i větší množství podkožního tuku, než 
bych si přál, ale zjistili mi i hraniční množ-
ství vnitrobřišního tuku.

Pod tím tvým hrudníkem se menší bříš-
ko schová.
Na  to už dlouho hřeším, ale tady nejde 
o  estetiku. Jakmile vnitrobřišní, přesněji 
viscerální tuk, přesáhne hraniční hodno-
tu, začne prorůstat do  vnitřních orgánů 
a v krátkém čase může způsobit cukrov-
ku, srdeční choroby i  řadu dalších one-
mocnění. Viscerální tuk, bohužel, odolá-
vá i  cvičení a  nedá se odstranit ani 
liposukcí. Naopak, při liposukci se od-
straní podkožní tukové buňky, a když se 
člověk nepřestane přejídat, logicky se mu 
začne zvyšovat právě množství viscerál-
ního tuku.

Tak co s tím budeš dělat?
Už dělám. Spolu s cvičením zkouším i die-
tu It’s my life. Zdá se mi rozumná, protože 
má vhodný poměr všech živin i  dostatek 
vitaminů i minerálů, aby odbourávání tuku 
nastartovala.

A jak to funguje v praxi?
Držím ji třetí den, tak nevím. Ale když 
uspěl pan Burian, snad uspěju také. Navíc 
nepřestanu cvičit, zatím na to mám i při té 
dietě dost energie.

Tak to jsem sama zvědavá, hlavně na úby-
tek toho viscerálního tuku. Až ten pokus 
dokončíš, tak tě znova vyzpovídám.

Připomínám, že Mgr. Rudolf Šimek do-
hodl na  mou žádost možnost cvičení pro 
členy SPCCH ve fitness centru Via Vestra 
za poloviční vstupné. Jednorázové vstupné 
místo 100 Kč bude tedy 50 Kč, permanent-
ka na  10 vstupů místo 800 Kč bude 
za 400 Kč. To se na jaře zvlášť hodí!

� l

Vladimíra Drdová

Zdravý životní styl

INZERCE

vždy v sobotu od 10 do 17 hodin

17.2., 10.3., 14.4., 12.5., 2.6. 2018  

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

PALIČKOVANÁ KRAJKA 
Pavla Sládečková paličkuje podle podvinků českých krajkářek.

místo konání: Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky

výstava je přístupna každé pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hodin

vernisáž: čtvrtek 19. dubna 2018 v 15 hodin
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n�Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero 
mužů na paletě života Zdenky Braunerové 
Výstava k 160. výročí narození malířky pre-
zentuje díla mužů výtvarníků, kteří protnuli 
profesní i soukromý život Zdenky Braune-
rové. Výjimečný soubor tak představí napří-
klad S. H. Pinkase, Julia Mařáka, Františka 
Ženíška, Antonína Chittussiho, Františka 
Bílka, Jožu Uprku, Arnošta Hofbauera a Mi-
loše Jiránka. Pouze po dobu prvního měsíce 
trvání výstavy bude vystavena plastika fran-
couzského sochaře a přítele malířky Augus-
ta Rodina Kovový věk, mužský akt, který 
způsobil na počátku století v Praze poprask. 
13. dubna – 12. srpna 2018
n�Vernisáž výstavy Příběhy Tichého údo-
lí / Osudy zpečetěné hákovým křížem, 
srpem a kladivem
26. dubna v 16.30 hod.
Výstava v  zahradě Braunerova mlýna ma-
puje historii čtrnácti roztockých vil z přelo-
mu 19. a 20. století spolu se složitými osudy 
jejich majitelů. Éru nejstaršího přípražského 
letoviska zpřetrhala druhá světová válka, 
kterou mnohé rodiny, zpravidla židovského 
původu, nepřežily nebo je události donutily 
k  emigraci. Vily, nejprve obsazeny Němci, 
byly po  válce z  většiny zkonfiskovány dle 
nařízení Benešových dekretů.  Jejich původ-
ní vlastníci se do nich již zpravidla nevrátili. 

Výstavu lze doplnit procházkou Tichým 
údolím. Mapu vil, některých chráněných 
jako kulturní památky, najdete u parkoviš-
tě nebo na webových stránkách muzea.
27. dubna – 28. října. Zahrada Braunero-
va mlýna, Riegrova ulice čp. 5., Roztoky 
n�Den Země
Den Země oslavíme vycházkou Tichým 
údolím přes Alšovu vyhlídku s  botaničkou 
Mgr.Veronikou Dlouhou a  zoologem 
RNDr.  Oldřichem Hovorkou, Ph.D., kteří 

poskytnou odborný výklad o  fauně a  floře 
Tichého údolí. Zájemci mohou pokračovat 
na Holý vrch za Tomášem Zděblem, který se 
zabývá ochranou cenných přírodních lokalit 
v okolí Roztok a Únětic.
21. dubna.  Vychází se za příznivého po-
časí v 9.30 hod. od muzea.
n�Představení Oldřich, Božena a ti druzí
Ochotníci Jižní Město o sobě říkají, že jsou 
divadelním spolkem nadšenců.  Proč Old-
řich nepojal za manželku ženu ze vznešené-
ho rodu? Jak byla Božena přijata hradní 
společností? Co na  to říkala Oldřichova 
matka…? Jak to skutečně bylo, nikdo neví. 
A tak mají herci dostatečný prostor pro své-
ráznou interpretaci. 
3. května od 19.00 hod.
n�Veteráni 2018 
Již 39. ročník tradiční soutěže elegance his-
torických vozidel pořádaný Veteran Car 
Clubem Praha a  naším muzeem se usku-
teční opět v Roztokách. Loňský ročník po-
prvé proběhl pod heslem Nehlaste se, 
přijďte. Věříme, že i  letos si k  nám najde 
cestu alespoň tolik účastníků a diváků jako 
v letech minulých.   
8. května od 10.00 hod.
n�Muzejní noc
Už jste někdy procházeli potemnělým 
zámkem? O co víc skrývá tajemství? A co 
sami dokážete poznat či vytvořit za úplné 
tmy? Přijďte si hrát, trochu se bát a  zažít 
naše muzeum všemi smysly. 
18. května od 19.00 do 22.00 hod.
n�Ateliér Zdenky Braunerové je po zimní 
sezoně opět otevřen. Stálá expozice přibli-
žuje prostředí, ve  kterém autorka tvořila 
a setkávala se s osobnostmi české a evrop-
ské kultury. Kromě výtvarných děl, soubo-
ru osobních či rodinných předmětů a foto-
grafií představuje tuto ženu i jako autorku 

české moderní grafiky, knižní výtvarnici, 
návrhářku či malířku skla.
Duben až říjen 2018

Stále můžete navštívit:  
n�Barevný svět 
Světelná laboratoř, barevná herna nebo 
světelná zvonkohra láká děti i  dospělé. 
Proč vidíme barvy? Kde se berou? Jak pes-
trý svět vidí zvířata? Jak dochází k míchání 
barev na malířském plátně nebo na obra-
zovce? Jak se využívaly přírodniny k barve-
ní látek? Na tato a další tajemství odpovídá 
interaktivní výstava, která může pomoci 
i doplnit učivo z oblasti přírodních věd.  
9. března – 8. července 2018. Doprovod-
ný program pro školy. 
n�Viděno rukama
Retrospektivní výstava děl sochařky, re-
staurátorky a medailérky Marie Leontovy-
čové představuje kromě jiného především 
jí blízké téma – plastiky zvířat. Právě ty na-
bízí autorka jako haptické exponáty, tedy 
i  k  osahání a  důkladnému prozkoumání. 
Po dobu výstavy je pro skupiny připraven 
i doprovodný program Odlijte si svého slo-
na.  
9. února – 20. května 2018 

Rezervace doprovodných programů: 
tel. 233 029 060, 
pokladna@muzeum-roztoky.cz 
Otevírací doba: 
středa až neděle 10.00–18.00 
www.muzeum-roztoky.cz � l

Iva Ježková
PR, tel. 603 210 592, 

jezkova@muzeum-roztoky.cz 
Středočeské muzeum v Roztokách 

u Prahy, p. o.

Aprílový čas ve Středočeském muzeu v Roztokách 

 

Osudy zpečetěné hákovým křížem,  

srpem a kladivem

Zahrada Braunerova mlýna v Roztokách

od 27. dubna do 28. října 2018

středa – neděle 10 – 18 hodin

www.muzeum-roztoky.cz
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KULTURA

BELETRIE
Brown, D., Počátek
Brzáková, P., Kryštof ADéHáDě
Harrod-Eagles, C. U  domácího krbu: 
za války, 1915
Jacobsová, A., Panský dům: počátek rodin-
né ságy 
Mornštajnová, A., Slepá mapa
Vondruška, V., Dračí náhrdelník

DETEKTIVKY

Cole, D., Hadrový panák
Delaney, J. P., Ta přede mnou
Granger, A., Smrt v sutinách
Persson, L. G. W., Umírající detektiv

PRO	DĚTI

Arredondo, F., Hasiči
Čech, P., Dobrodružství pavouka Čendy
Hidalgo, P., Star Wars. Poslední z Jediů: ob-
razový slovník
Martin, S., Budu inženýr 

Showalter, G., Alenka v říši zombií za zrca-
dlem 

NAUČNÁ

Gregor, M., Vejvodová, P., Nejlepší kniha 
o  FakeNews dezinformacích a  manipula-
cích!!!
Poláček, T., LacoDéczi: totálně vytroubený 
mozek: životní rozhovor
Young, M., Ogilvy o  reklamě v  digitálním 
věku
Wohlleben, P., Tajná síť přírody: jak stromy 
vyrábějí mraky a žížaly regulují divoká pra-
sata

Přešli jsme na  nový knihovní systém IKS 
KOHA, případné nesrovnalosti mi prosím 
hlaste, abych je mohl napravit. Přechod 
na  nový systém s  sebou vždy nese jistou 
míru zmatků, které je třeba napravit, a pro-
to o nich potřebuji vědět. 

PROGRAM	V	DUBNU
4. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
5. 4. Zabydlení se ve zdraví aneb zabydlení 
se v životě – seminář z cyklu BPW (10.00–
12.00) přihlášení na lenka.svecova@bpwcr.cz
6. 4. Deskohraní (15.00–19.00)
18. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
24. 4. Míla Linc – jak se píše fantastika

PROGRAM	V	KVĚTNU

2. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
10. 5. Jak na sebevědomí, seminář v cyklu 
BPW (10.00 – 12.00)
16. 5. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

Informace o programu a mnoho další-
ho můžete zjistit osobně v  knihovně, 
na  plakátovacích plochách města či 
na webu knihovna.roztoky.cz 

� l

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje
Nabízíme	vám	výběr	z	nových	knih,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	března	2018.

INZERCE

Čarodějnice 2018
27.dubna

Zveme Vás
na již 12-tý ročník sletu všech
čarodějnic a čarodějů bez rozdílu
věku zvaný - Čarodějnice 2018.
Termín: 27. 4. 2018 od 16:00 hod. do 22.00 hod. 
Kde: Roztoky - Žalov - místní hřiště a jeho okolí
Těšit se můžete opět na odpoledne plné soutěží, zábavy, her, hudby, 
dobrého jídla a pití zakončené večerním pálením čarodějnic. 

Akce se koná pod záštitou města Roztoky, za spolupráce mnoha 
dobrovolníků a s laskavou podporou společností:

Papírnictví a hračky Cyrani, SDH Roztoky, Dům Služeb Roztoky

Zveme Vás na

pondělí	30.	4.	2018	
od	19	hodin

Občerstvení	U	Šraněk
Plavidlo	86,	Roztoky

CARODEJNICE
s kapelou

Jaroslav Kasalický a František Jedlicka - kytary, 
Petr Marek - baskytara, Jaroslav Drda - housle,  
Jaromír Chaloupek - banjo, 
Petra Drdová - klávesy, flétny
Michal Jirán - bicí

a carodejka

Vladka Drdová - zpev

U ŠRANEK



27DUBEN 2018

KULTURA

9.	2.	–	20.	5.	2018
Viděno	rukama	–	hmatová	výstava,	sochařské	dílo	Marie	Leontovyčové,		
22.	3.	od	16.00	setkání	s	autorkou,	komentovaná	prohlídka,	vystoupení		
Sboru	sv.	Vladimíra	a	výtvarná	dílna	Odlijte	si	svého	slona	

Středočeské	muzeum,	Roztoky,	Malá	
výstavní	síň	

9.	3.	–	8.	7.		
2018 Barevný	svět	–	interaktivní	výstava,	Kouzlo	barev	v	přírodě	i	lidské	společnosti Středočeské	muzeum,	Roztoky,	Velká	

výstavní	síň

13.	4.	–	12.	8.	 Vysoce	ctěná	slečno	/	Můj	milý.	Desatero	mužů	na	paletě	života	Zdenky	Braunerové.	
Výstava	děl	výtvarníků	z	okruhu	Zdenky	Braunerové	k	160.	výročí	narození	malířky Středočeské	muzeum,	Roztoky

14.	4.
So

Hobby	výstava	aneb	„Jaké	máme	koníčky“	
Vstup	zdarma.	
Od:	10.00–15.00	hod.	

Sál	U	Korychů,	Velké	Přílepy

14.	4.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice.
Od:	10.00–17.00	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní	budo-
va,	Roztoky

19.	4.
Čt

Pavla	Sládečková	Paličkovaná	krajka	–	vernisáž	výstavy.		
Od:	15.00	hod. Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

21.	4.
So

Den	Země	–	sraz	u	muzea	
Od:	9.30	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

24.	4.
Út

Roztocký	babylon	–	5.	ročník	multiinstrumentálního	festivalu
Od:	18.00	hod. Multifunkční	sál	ZŠ,	Roztoky

24.	4.
Út

Posezení	u	cimbálu	s	Múzičkou	
Od:	15.30	hod. Zasedací	síň	MÚ	Roztoky

26.	4.
Čt

Pietní	vzpomínka	na	oběti	transportu	smrti	
Od:	11.00	hod.,	11.45	hod.	a	12.15	hod.

Levý	Hradec,	náměstí	5.	května	Roz-
toky,	vlakové	nádraží	Roztoky

27.	4.
Pá

Čarodějnice	2018	–	tradiční	slet	čarodějnic	s	bohatým	programem	pro	děti.	
Od:	16.00–22.00	hod. Roztoky-Žalov,	hřiště

27.	4.	–	28.	10. Příběhy	Tichého	údolí	–	výstava	mapující	historii	roztockých	vil Středočeské	muzeum,	Roztoky

29.	4.
Ne

Velikonoční	koncert	v	Husově	sboru	
Od:	15.00	hod. Husův	sbor,	Roztoky

30.	4.
Po

Čarodějnice	s	kapelou	Klikaři	
Od:	19.00	hod. Občerstvení	U	Šraněk

3.	5.
Čt

Oldřich,	Božena	a	ti	druzí	–	divadelní	představení	
Od:	19.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

8.	5.
Út

39.	ročník	soutěže	elegance	historických	vozidel	
VETERÁNI	2018 Středočeské	muzeum,	Roztoky,	areál

10.	5.
Čt

Jak	na	sebevědomí	–	seminář	
Od:	10.00–12.00	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

12.	5.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice	
Od:	10.00–17.00	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní	budo-
va,	Roztoky

12.	5.
So

Bleší	trh	–	více	na	www.blesak-roztoky.cz
Od:	9.00–15.00	hod náměstí	5.	května,	u	kostela,	Roztoky	

20.	5.
Ne Muzejní	noc Středočeské	muzeum,	Roztoky

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – DUBEN–KVĚTEN

Velikonoční koncert v Husově sboru
V neděli 29. dubna 2018 od 15.00 hod. se v Husově sboru Církve českoslo-

venské husitské v Roztokách koná velikonoční koncert. Hosté: Pražské dechové 
kvinteto (Jan Machat – flétna, Jan Hoďánek – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, 

Jan Vobořil – lesní roh, Miloš Wichterle – fagot). Vstup dobrovolný. 
Srdečně zveme roztockou veřejnost a přátele.

Jarmila Kučerová
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Vážení rodiče, 
letos asi opravdu platí beze zbytku pranos-
tika „Březen, za kamna vlezem, duben, ješ-
tě tam budem…“, přesto ale doufám, že 
s tímto číslem Odrazu k nám konečně při-
jde i to jarní hřejivé sluníčko, které meteo-
rologové slibují od poloviny dubna. Před-
pověď na  to, jak dopadnou dubnové 
přijímací zkoušky pro naše žactvo, bohužel 
nemáme, ale víme, že přípravě na zkoušky 
jsme jako škola věnovali mnoho hodin for-
mou seminářů z matematiky a českého ja-
zyka, kde si děti vyzkoušely i vzorové přijí-
mací testy z  minulých let a  zopakovaly si 
v kostce látku za celou svou školní docház-
ku. Proto jim určitě budeme držet palce 
a věřit, že to zvládnou. 

A my zase snad dobře zvládneme čtvrt-
letní klasifikaci a  zápisy do  prvních tříd, 
které se právě také v dubnu konají. Dětí je 
ve třídách čím dál tím víc, a proto je dobré, 
že ve  škole probíhají či budou probíhat 
preventivní programy zaměřené na bezpe-
čí obecně či bezpečné chování dětí v soci-
ální interakci. O  dvou z  nich si přečtěte 
níže. 

Jestli se tedy v dubnu vyplnila i pranosti-
ka „Na  Velikonoce jasno – bude laciné 
máslo“, to jste již zjistili, tak mně nezbývá 
než popřát hodně štěstí při přijímacích 
zkouškách dětem a dubnové jarní sluníčko 
nám všem. Na čtenou příště se těší 

Věra Zelenková

Projekt Bezpečná škola 
V  rámci dotačního programu Primární 
prevence, vyhlášené Středočeským krajem, 
škola požádala o dotaci na program, který 
budeme realizovat od dubna 2018 do červ-
na 2019. Cílem projektu je zrealizovat 
dlouhodobý program zaměřený na  před-
cházení rozvoje rizik, která směřují zejmé-
na k  rizikovým projevům v  chování žáků 

v naší škole. Naším dlouhodobým cílem je 
zajištění efektivní primární prevence, jež 
pomůže těmto rizikům předcházet, pří-
padně je včasně a efektivně řešit. 

S velkým nárůstem počtu žáků ve škole 
a  nedostatkem prostoru dochází v  tomto 
prostředí ke zvýšené psychické zátěži ne-
jen pedagogů, ale i žáků školy. Tato situace 
se nejen zdá, ale již je v současnosti riziko-
vá nejen z hlediska možného nárůstu soci-
álně nežádoucích jevů, ale i  rizik kolem 
bezpečného klimatu ve škole i rizikového 
chování žáků.

Velkou pozornost chceme věnovat žá-
kům 1. stupně, protože ty si škola může 
ještě postupně vychovat tak, aby pro žáky 
bylo standardem dodržování určitých no-
rem a  pravidel. Nebude opomenuta ani 
práce s žáky 2. stupně. Stejnou pozornost 
chceme věnovat i  práci s  rodiči, protože 
i ty si můžeme naklonit ke spolupráci. 

Spolupracujícími organizacemi budou 
Život bez závislostí, o. p., Magdaléna, Jules 
a Jim, z.s., a Odyssea, z.s.

M. Bartulíková

Preventivní program 
v pátých a osmých třídách 
Jednohodinového programu zaměřeného 
na  primární protidrogovou prevenci se 
spolu s  třídními učiteli zúčastnili žáci 
všech pátých tříd. Program jsem lektorova-
la spolu se sociální pedagožkou Bc. Tere-
zou Hejnou pod supervizí školní metodič-
ky prevence Mgr.  Václavy Kopecké. 
Program byl zaměřen na zjištění informa-
cí, které žáci o drogách již mají, a vyvrácení 
některých rozšířených mýtů. S  žáky jsme 
přemýšleli, co všechno můžeme považovat 
za drogy. Dále jsme se zaměřily na diskusi 
o  tom, co nám drogy mohou dát a  vzít 
s  tím, že jsme se pokusily žákům ukázat, 

v  čem je experimentování a  užívání drog 
nebezpečné. Poučily jsme žáky také o ně-
kterých rizikových situacích, např. „co dě-
lat, když najdeme použitou jehlu?“; „na co 
si dát pozor, aby nám někdo drogy nepod-
strčil třeba na diskotéce?“; „co můžeme dě-
lat, když nám někdo drogy nabízí?“. Žáci 
všech tříd se programu aktivně účastnili, 
sdíleli své znalosti a  živě diskutovali 
o všech otázkách. Zároveň se sami dotazo-
vali na detaily, které je zajímají, tím se kaž-
dá hodina stala originální. 

V osmých třídách jsem lektorovala dvou-
hodinový program zaměřený na  komuni-
kační styly a  trénink asertivity. Třídy byly 
rozděleny do  tří skupin. V  každé z  nich 
jsme si na začátku formou brainstormingu 
vyjasnili různé typy komunikace – pasivní, 
agresivní, manipulativní a  asertivní. Jed-
notlivé typy jsme si poté pustili na videou-
kázce, ve které se stejná scénka opakovala 
několikrát s tím, že hlavní postava střídala 
různé komunikační styly. S žáky jsme dis-
kutovali, které prvky jednotlivých stylů 
ve videu rozpoznali. Poté jsem žákům shr-
nula princip asertivní komunikace a  vy-
světlila základní asertivní techniky. V  po-
slední části programu si žáci sami zkoušeli 
jednotlivé způsoby komunikace hraním 
scének. Dva dobrovolníci dostali vždy za-
dání situace, např. „kamarád ti dluží peníze 
a ty je chceš vrátit“, a komunikačního stylu, 
který mají použít. Ostatní žáci poté dávali 
zpětnou vazbu k tomu, co konkrétně viděli 
a jak to bylo či nebylo účinné. Žáci se pro-
gramu zúčastnili s  různou mírou aktivity. 
Děkuji všem, kteří se odvážili zahrát si 
scénku před spolužáky, a také těm, kteří se 
aktivně zapojili do  konstruktivní zpětné 
vazby. 

Za školní poradenské pracoviště
 Mgr. Adéla Rudá, 

psycholožka

Školní okénko

MŠ PŘEMYSLOVSKÁ ROZTOKY HLEDÁ POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ 
NA 5 HOD. DENNĚ. 

PRACOVNÍ NÁPLNÍ JE PŘÍPRAVA SVAČIN NA PRACOVIŠTI V LIDICKÉ A 
DOVOZ OBĚDŮ Z MŠ PŘEMYSLOVSKÁ. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NUTNÝ. 

PRACOVNÍ DOBA : 8.30. - 13.30.
INFO : NA TEL.ČÍSLE 724 772 290, NEBO  E-MAIL : ms.roztoky-zalov@volny.cz

INZERCE
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

My v mateřské škole Havlíčkova také, ne-
boť jaro je období, kdy začínáme více žít 
v  přírodě. Chodíme a  jezdíme na  výlety, 
hodně pobýváme na naší zahradě, a to ne-
jen dopoledne, ale i  v  odpoledních hodi-
nách. V létě potom trávíme čas u bazénu.

Prvním zábleskem jara jsou letos veliko-
noční svátky. 

A k radosti nás dospělých, ale hlavně dětí, 
se naše letitá mateřská škola vyloupla 
do krásy. Skončila renovace všech tří pavi-
lonů, takže velikonoční výzdoba září jako 
nikdy předtím. Všechny paní učitelky se 
s  dětmi s  velkým zápalem pustily do  vý-
zdoby a výmalby zdí. Máme novou knihov-
nu s počítačem, po dlouhé zkušební době 

jsou konečně spuštěny nové webové strán-
ky (www.mshavlickovaroztoky.cz). V  mě-
síci červnu chystáme jarmark a  loučení 
s předškoláky. Těšíme se na zápis i den ote-
vřených dveří a  rádi přivítáme všechny, 
kteří chtějí nahlédnout do mateřské školy 
Havlíčkova v novém kabátě!  l

Mgr. Fialová Hana

Jaro v Havlíčkově

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH 
TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE DNECH:

STŘEDA 2. 5. 2018  
OD 14.00 DO 18.00
ČTVRTEK 3. 5. 2018  
OD 14.00 DO 18.00
S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ (možno 
obdržet v rámci „dnů otevřených dveří“ škol, dále bude 
k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol) –  
do každé mateřské školy je nutno dodat originál 
žádosti, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Mgr. Hana Fialová,  
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová,  
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná,  
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Jako	už	asi	většina	z	nás	se	po	dlouhé	době	těšíme	na	jaro.
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Tak už to začalo! A co? Rekonstrukce atle-
tického stadionu! Atleti brigádnicky vykli-
dili skladiště, nostalgicky se rozloučili 
s  dráhou a  starosta TJ Sokol Roztoky, 
Ing.  Martin Švarc, pomyslnou startovní 
pistolí vystřelil a rozjel rekonstrukci dráhy 
a sektorů. 

Držte nám prosím palce, ať vše dobře 
dopadne. Velké poděkování všem, a fotba-

listům SK Roztoky zvlášť, za trpělivost, že 
budou muset po dobu rekonstrukce snášet 
nepohodlí azylu. Poděkování patří také 
městu Roztoky a  Technickým službám 
Roztoky za pomoc při technickém zajištění 
této akce. 

 l

Mgr. Martin Matas
Atletika	TJ	Sokol	Roztoky

V  sezoně 2017–2018 se mužům podařilo 
obhájit bronzovou příčku z loňska. Ženy TJ 
Sokol Roztoky „B“ se výrazně zlepšily 
a  po  loňských „záchranářských“ bojích 
v soutěži dosáhly na skvělé 6. místo.

Velké poděkování sponzorům – zejména 
firmám Ecolifts a Sigma Consulting, městu 
Roztoky a  fanouškům za  podporu tohoto 
krásného sportu v Roztokách.
Tabulka muži:

Tabulka ženy:

� l

Mgr. Martin Matas
TJ	Sokol	Roztoky

Tenis je úžasný sport pro všechny genera-
ce, který poslední dobou opět získává 
na  popularitě. Na  tenisových dvorcích 
můžete potkat malé děti, jež získávají prv-
ní zkušenosti, i  nadšené seniory, kteří si 
pravidelně najdou čas a chuť na vzájemné 
setkávání. Tenis je o  něco technicky i  fi-
nančně náročnější než jeho raketoví kon-
kurenti squash a  badminton, ale má 
spoustu výhod včetně možnosti hrát okolo 
šesti měsíců venku pod širým nebem.

Pokud s  tenisem začínáte, je určitě 
vhodné využít alespoň na  několik úvod-
ních hodin profesionálního trenéra, který 
vám ukáže správné držení rakety i techni-
ku jednotlivých úderů. Špatné návyky už 
je později mnohem náročnější opravit než 
získat správné na začátku.

Americký odborník Jack Groppel našel 
dokonce 34 důvodů, proč hrát právě te-
nis. Od mnoha pozitivních vlivů na fyzic-
kou kondici až po rozvoj v oblasti psychi-
ky. Konkrétně několik příkladů: tenis 

rozvíjí rychlost, obratnost, zlepšuje reak-
ci, obecnou i  jemnou nervosvalovou ko-
ordinaci, posiluje kostní tkáň (u  dětí 
a mládeže), imunitní systém a koordinaci 
zrak–hrající paže, zlepšuje schopnost 
koncentrace, vede k systematičnosti…

Tenis je zkrátka ideálním sportem pro 
malé děti i pro všechny, kdo chtějí spor-
tovat ve zralejším věku. Je to zábava, kte-
rá vyžaduje techniku, kreativitu i nasaze-
ní a  dobrou kondici. Navíc se rozhodně 
jedná o zábavu, jež má společenský cha-

rakter, pánové se po  hře osvěží u  piva 
a dámy u sklenky vína. Pokud chcete také 
začít, nemějte strach, není nic snadnější-
ho.

V  areálu Žalov vám nabízíme vše po-
třebné – od výběru vhodné rakety a obutí 
po  služby profesionálního trenéra. Ven-
kovní sezonu začínáme 16. 4. (15. 4. bou-
ráme halu, tak se můžete přijít podívat) – 
pro bližší informace se můžete obrátit 
přímo na  mě: sramek@tenis-skola.cz;  
tel. 602 457 867.

Upozornění na  závěr: Nezapomeňte se 
včas přihlásit na naše letní akce a využít tak 
nejnižší cenu (intenzivní kurzy, letní tábor, 
tenisový kemp, soustředění pro dospělé) – 
více na http://www.tenis-skola.cz/sportov-
ni-akce/

� l

S přáním prosluněného jara
Jan Šrámek

TJ Sokol Roztoky – už se hrabe... A všichni se těšíme!

Muži bronzoví, ženy v TOP 6  

O tenise

Výsledky	volejbalistů	a	volejbalistek	v	1.	třídě	přeboru		
Středočeského	kraje.

1. Kladno	volejbal	cz

2. TJ	Sokol	Benešov	u	Prahy

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy

4. VK	Tuchlovice	A

5. VK	Dobříš	A

6. TJ	Sokol	Dobřichovice	B

7. TJ	Jiskra	Zruč	nad	Sázavou

8. TJ	Sokol	Vlašim

9. TJ	Slavoj	Český	Brod

10. SK	Volejbal	Kolín	A

1. VK	Benátky	nad	Jizerou

2. TJ	Sokol	Komárov	A

3. VK	Rakovník

4. TJ	Jiskra	Zruč	nad	Sázavou

5. TJ	Sokol	Benešov	u	Prahy

6. TJ Sokol Roztoky u Prahy B

7. TJ	Sokol	Družba	Suchdol

8. KV	Dobříš

9. VK	Tuchlovice	A

10. TJ	Neratovice

11. TJ	Sokol	Brandýs	nad	Labem

12. TJ	Auto	Škoda	Mladá	Boleslav

Náhled (zatím) na projektovém prkně, snad brzy naživo....
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SOUKROMÁ INZERCE

100% komunikativně
Internet, média i učebnice 

Systematicky i zábavně 
Flexi rezervační systém
Studentská online zóna 
Ceny které dávají smysl 

Pro práci i volný čas

Kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy

skupiny, miniskupiny, 
individuální - pro děti ZŠ, 

studenty, dospělé

www.englishhelp.cz

Volejte 731 107 640!

Začít můžete kdykoli! Učíme i v sobotu!

DELTA B,  Praha 6 - Ruzyně Holubice, Praha - západ

•  
•  
•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

70.000 KÈAŽ  

IV-Nakladatelství s.r.o. hledá pro svou pobočku v Praze 3 energické lidi s obchodním talentem, kteří rádi 
komunikují, mají pozitivní přístup k práci i k životu, kultivovaný hlasový projev, umí pohotově reagovat  
na dotazy a námitky zákazníků a přivítají možnost dobrého výdělku.

Věk nerozhoduje! Přivítáme jak maminky po RD, tak pracovníky z věkové skupiny 50+ i aktivní seniory.  
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby s menším hendikepem (prostory nejsou bezbariérové).

Zkušenost s telemarketingem není podmínkou, vše Vás naučíme.

Požadujeme:
•  minimální vzdělání – odborné bez maturity
•  češtinu jako mateřský jazyk
•  čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
•  fixní plat 25.000 Kč měsíčně + provize  

v neomezené výši
•  odměnu za nové zákazníky
•  odměnu za doporučení a přivedení  

nového kolegy

•  veškerá školení zdarma
•  pracovní smlouvu
•  příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,  

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
•  2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
•  každý měsíc sick day
•  vybavenou kuchyňku, teplé a studené  

nápoje zdarma
•  v call centru vlastní pracovní místo
•  výbornou dostupnost (PID, MHD)

Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala, napište nebo zavolejte na níže uvedené  
kontakty, rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

Tel: 222 745 468 (paní Trnčáková), e-mail: praha1@iv-nakladatelstvi.cz 

Více informací: www.iv-nakladatelstvi.cz



LETNÍ PNEU

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS: +420 220 911 128 AUTOSERVIS:  +420 233 910 042 PRODEJNA: +420 220 515 853

od AUTOHOUSER s bonusem

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

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

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

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD


