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PRODEJ RD 4+1 s pozemkem 585 m2,
ulice Bezručova, Roztoky u Prahy
Vážení Roztočtí,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o prodeji rodinného domu na Vrškách v ulici
Bezručova. Objekt se nachází na pozemku obdélníkového tvaru o výměře 585 m2,
vzhledem k umístění domu v přední části pozemku, zbývá dostatek místa pro
volnočasové aktivity.
Dům jako takový je napojen na plyn, vodovod, kanalizaci, elektřnu a disponuje ústředním
topením (možnost výběru: elektrický kotel, plynový kotel a kotel na tuhá paliva). Dům i
jeho zařízení jsou funkční, umožnující bydlení, nicméně ve stavu před rekontrukcí. Půdní
vestavba je možná bez zásadnějších stavebních úprav.

Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát
byl maximálně účinný, proto
velmi dbáme na jeho tiskovou
kvalitu. K tomu ale potřebujeme
vaši spolupráci. Věnujte prosím
před zasláním podkladů pro vaši
inzerci pozornost níže uvedeným
technickým parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit
kvalitu vaší prezentace a tím
i její účinnost.
Hotové podklady:
Adobe Acrobat – ve formátu
PDF v tiskové kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).
Bez přímých barev.
n Doporučená minimální velikost
písma je 6 bodů.
n Velikost zpracovaného inzerátu
musí přesně odpovídat rozměru
uvedenému v objednávce.
Podklady nelze dále upravovat.

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

n

K domu dále náleží garáž, dvě terasy, bazén,
skleník a drobné kůlny. Vše zapsáno v katastru
nemovitostí bez jakýchkoliv právních vad.
Ulice Bezručova se nachází v původní
zástavbě horních Roztok na takzvaných
Vrškách a nabízí bydlení ve velmi klidné
lokalitě s výbornou dostupností na Tyršovo
náměstí.
Více informací o této nemovitosti získáte na
našich stránkách www.judrkren.cz, na mailové
adrese info@judrkren.cz nebo na tel. +420 734
740 755

n

 odání obrázků
D
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)
b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)

Jsme rodinná realitní kancelář působící na trhu s nemovitostmi od roku 1997. Členem
Asociace realitních kanceláří jsme od roku 2003 a naši certifikovaní a proškolení makléři
mají dlouholetou praxi v oboru.

Kontakt
Mob: +420 734 740 755
E-mail: info@judrkren.cz
Dr. Zikmunda Wintra 10/834,
160 00 Praha 6 - Bubeneč
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V dubnu a v květnu se každoročně probouzí nejen příroda,
ale i společenské dění v Roztokách. Kulturní kalendář, který
se v zimě v Odrazu krčil na několika řádkách, se nyní stěží vejde na jednu stránku a na těch dalších je to jeden plakát vedle
druhého. Doufejme, že si lidé za dva roky covidových omezení
neodvykli chodit na kulturu a bavit se. Nabídka je opravdu
velmi široká.
Máme v Roztokách řadu schopných organizátorů z řad spolků i jednotlivců a město je poměrně štědře podporuje svými granty a dotacemi.
Na soukromé sponzory v této nelehké době nelze moc spoléhat, většinou mají dost
co dělat, aby se sami uživili, anebo část ze svých volných zdrojů nasměrovali na pomoc ukrajinským běžencům.
Některé aktivity nepochybně mají vztah k blížícím se volbám do městského zastupitelstva. Touto dobou se obvykle začínají ozývat někteří, o nichž člověk čtyři roky
neslyšel. Ale buďme spravedliví, o některých třeba nebylo slyšet, protože jenom neměli potřebu se zviditelňovat na Facebooku a jiných sociálních sítích, nebo na to
neměli čas, měli dost jiné, důležitější práce.
Ať tak či onak, to vše je normální a je to v pořádku. Patří to zkrátka k běhu života
v našem městě a je třeba na to hledět s porozuměním a s chápavým úsměvem.
Z nového čísla Odrazu si dovolím upozornit na zajímavý článek Jaroslava Huka
o pozoruhodných údajích, které se týkají roztocké minulosti i současnosti. Vaší pozornosti by neměl také uniknout rozhovor s Janou Klementovou ze Středočeského muzea, autorkou nové výstavy Archevita – Stopami věků. Výstavu jsem viděl
a mohu ji jenom doporučit. Představuje zcela nový styl ve způsobu prezentace muzejních expozic.
A určitě si vyberete i z dalších akcí, které Odraz anoncuje. Na některých se třeba
potkáme. Žijeme tu spolu a sdílené zážitky lidi sbližují.
l
Krásné dny přeje 
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periodický tisk územně samosprávného celku
Vychází 11x ročně.
Místo vydávání Roztoky.
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jak jste si patrně všimli, některá volební
uskupení již začala s kampaní do zářijových obecních voleb.
Volby bývají nazývány svátkem demokracie, a pokud jsou
férové, nosí to pojmenování oprávněně. Máme štěstí, že
žijeme v době, kdy o výsledku voleb rozhoduje jenom přízeň
občanů, nikoli kádrový posudek nebo příslušnost k té jediné
správné straně. Volíme svobodně, ne pod hlavněmi samopalů
a za neúčast u voleb není nikdo popotahován, neboť je to
jeho právo.
Samozřejmě i volební strana TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov, za kterou jsem
byl již třikrát zvolen do funkce starosty, se
bude opět ucházet o hlasy roztockých voličů. Domníváme se, že jsme v uplynulých
letech dokázali, že víme, jak město vést
k úspěšnému rozvoji, že za námi je vidět
kus poctivého díla.
A teď budu muset přejít do osobní roviny. Jak možná víte, vychovávám se svou ženou čtyři děti. Někdy s trochou nadsázky
říkám, že Roztoky jsou moje páté dítě. Byd-

lím tady přibližně osmnáct let, z toho dvanáct let dělám starostu a za ta léta můj vztah
k Roztokám přerostl v srdeční záležitost.
Poslední rok pracuji také jako poslanec
Parlamentu České republiky, od posledních voleb jsem předsedou poslaneckého
klubu TOP 09. Musím potvrdit, že skloubit
povinnosti starosty s prací ve sněmovně je
velmi složité a dlouhodobě téměř nemožné. Cítím, že bych našemu nádhernému
městu nedokázal i nadále dávat tolik, kolik
by si zasloužilo. Narazil jsem na časový li-

mit (den má prostě jen 24 hodin) a fyzické
síly člověka mají také své hranice. Proto
jsem se rozhodl, že do místního zastupitelstva budu kandidovat, ale nikoli jako lídr
a kandidát na starostu. Na této pozici se
objeví jméno, které možná někoho překvapí, ale které považuji za záruku pokračování nastoupeného kurzu. To jméno zatím
neprozradím, i když jsem si dobře vědom,
že „u nás se všechno vykecá“.
Stejně jako ostatní strany i my vás budeme seznamovat s našimi vizemi do budoucna. Všem stranám přeji férovou volební kampaň, aby si našly své voliče a aby
svátek demokracie u nás v Roztokách proběhl důstojně a s výsledkem, který bude
l
pro naše krásné město dobrý.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Rekordně krátké jednání zastupitelstva
Ve středu 27. 4. 2022 se konalo pravidelné zasedání
městského zastupitelstva. Na programu bylo jen vesměs
nekonfliktních 17 bodů, takže již po hodině a třičtvrtě bylo
hotovo.
Čím dál tím více se projevuje, že se blíží
konec volebního období, takže zastupitelé
již se nechtějí pouštět do větších akcí
a dlouhodobější záměry už přenechávají
na rozhodnutí příštímu zastupitelstvu.
V úvodu zasedání proběhla obvyklá volba pracovních komisí, kontrola zápisu
a usnesení. Vrchní strážník Petr Vevera
předložil zprávu o činnosti městské policie
za uplynulý měsíc a odpověděl na doplňující dotazy některých zastupitelů.
Důležitým bodem bylo schválení obsahu
změny územního plánu. Při jeho schvalo-

vání bylo ponecháno několik nedořešených lokálních problémů. Stalo se tak v zájmu schválení celého nového územního
plánu, přičemž se hned zastupitelé shodli,
že k oněm problematickým místům se ještě
vrátí. Změna bude pořízena ve zkráceném
postupu.
Zastupitelé vzali na vědomí stav čerpání
městského rozpočtu za první čtvrtletí. Příjmy i výdaje se zatím vyvíjejí podle předpokladů.
Dalším bodem programu bylo stanovení
počtu zastupitelů pro příští volební období.

Z jednání rady města

V půlce dubna zasedla městská rada v poněkud oslabené
sestavě, ale usnášeníschopná.

Nájmy pozemků a bytů

Probrala se dvacítkou bodů a věnovala se
například pravidelnému přehledu daňových příjmů, dále souhlasila s prodejem
malého pozemečku v Žalově (9 m2) parc
č. 3695, souhlasila s ukončením nájemní

4

smlouvy pozemku č. 1527/10 či s pronájmem části pozemku č. 1527/10 pro provozování předzahrádky na Tyršově náměstí.
Radní prodloužili nájemní smlouvu
v obecním bytu v Braunerově ulici dlouholetému nájemci o jeden rok a souhlasili též

Město naší velikosti může mít zastupitelstvo v rozmezí 11 až 25 členů, tradičně to
v Roztokách bývá 21 osob, a zůstane to tak
i nadále.
V majetkovém bloku došlo k prodeji několika přeplocených nebo zastavěných malých pozemků.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo přijetí
krajských dotací na počítače do městské
knihovny a na Slavnost levého a pravého
břehu.
V úplném závěru zasedání byly předloženy zápisy ze dvou posledních jednání
rady města a po zodpovězení několika
drobných dotazů z řad opozičních zastupitelů byla schůze ukončena.


l

Jaroslav Drda

s uzavřením smlouvy dočasné v obecním
bytu na Masarykově třídě. Radní vznesli
podnět správci místního poplatku zastoupenému odborem financí k prominutí
místních poplatků exulantům z Ukrajiny.
Vzhledem k tomu, že se nedorazila žádná
nabídka na výrobu Odrazu pro roky 20222026, rada zadávací řízení zrušila a rozhodla, aby bylo v souladu se zákonem zahájeno
zadávací řízení se stávajícím výrobcem.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
Odraz bude v budoucnu
i v elektronické podobě
Radní probrali možnost vydávat krom papírové verze Odrazu též verzi elektronickou s tím, že články v elektronické verzi by
byly vždy předem projednány v redakční
radě. Tištěná verelektronické verzie Odrazu by byla zachována.

Šéf odboru životního
prostředí jmenován
Radní jmenovali Pavla Flenera vedoucím odboru životního prostředí na dobu neurčitou
(dosud byl jmenován pouze na dobu určitou).

Výstavba v obci

V bloku stavební komise souhlasili radní se
stavbou rodinného domu v Chelčického
ulici 846 podle projektu Jany Zacharové
a též s výstavbou přístřešku pro automobil
vedle domu 1912 dle projektu arch. Šindelové. Radní konstatovali, že s ohledem na
velmi obtížné technické řešení v současné

době město neuvažuje o vybudování kanalizace v Únětické uličce.
Rada se probrala též záměrem novostavby rodinného domu na parcele č. 337 a odložila ji. Uložila místostarostovi M. Hadrabovi jednat se stavebníkem a městským
architektem o dalším řešení projektu.
Místostarosta Z. Richter vyložil záměr
připojení bytového domu č. 313 v Suchdole k roztocké kanalizaci a rada vyslovila
s tímto činem souhlas.

Bleší trhy budou zaštítěny

Radní v závěru jednání udělili záštitu bleším trhům konaným 7. května a 11. června
a vzali na vědomí pobyt ukrajinských exulantů ve skautské základně. Junák koordinuje zdejší krátkodobé pobyty potřebných
běženců se skupinou RoztokyPomáhají.  l
Tomáš Novotný
místostarosta

Rekonstrukce stanice
v Roztokách se blíží
ke zdárnému konci
Od dubna můžete využívat další části
nádraží, a to konkrétně části nástupiště
č. 1 a 2 a zcela nový podchod, jehož finální podobu ještě ladíme.
Covid a válka na Ukrajině ztížily přístupy
k materiálům, a tak se i my potýkáme
s problémy s jejich dostupností. Přesto
se nám daří nádraží postupně uvádět
do provozu.
Během června by mělo dojít k plnému
otevření nástupišť. Výtahy budou
instalovány později z důvodu opožděné
dodávky o cca 3 měsíce. Na část dodávky
jsme byli nuceni využít zahraničního
dodavatele.  
Věříme, že dále už nám nic nezabrání
ukončit stavbu dle plánu v průběhu září.
Za způsobené komplikace se omlouváme
l
a děkujeme za pochopení. 

Martina Herkusová

Správa železnic

Výstavba a omezení provozu v Nádražní ulici
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Jak jste si jistě již všimli, je zahájena výstavba nových domů v ulici Nádražní, v proluce
po bývalé herně a bytovém domě, který
„čouhal“ do ulice. Jedná se o stavbu soukromých investorů. O výsledné podobě jsme
informovali již v některém z minulých Odrazů, jen připomenu, že ve smlouvě s městem se investoři zavázali posunout původní
„čouhající“ dům na uliční čáru a rozšířit tak
chodník. Skrz domy zároveň vznikne průchod na nádraží. V přízemí domů bude též
prostor pro obchodní jednotky.
V rámci stavby samotné nyní dochází
k omezení provozu jednak na přilehlém

květen 2022

chodníku, jednak na lávce na nádraží. Situace se má tak:
n Do doby, než bude hotova hrubá stavba,
je nezbytně nutné ponechat uzavřený
chodník přilehlý k výstavbě. Vzhledem
k tomu, že fasády domu přiléhají těsně
k ulici, byl by pohyb chodců bezprostředně
pod probíhající výstavbou velmi nebezpečný.
n Na stejnou dobu a ze stejných důvodů
bude též uzavřena lávka na nádraží. Přístup na nádraží je možný z neuzavřené části po provizorních dřevěných schodech
a kolem dřevěné čekárny k vlakům.

imobilní občany a maminky s kočárky se přístup na nádraží tímto značně
zkomplikoval. Toho jsme si vědomi. Aby se
i oni dostali bezpečně na nádraží, bude
v horní části ulice Nádražní zřízen provizorní přechod, aby bylo možné se relativně
bezpečně dostat z Kroupky na druhou
stranu ulice. Ve chvíli, kdy čtete tento článek, by již měl být hotový.
Obě tyto uzávěry budou trvat přibližně rok,
do prázdnin příštího roku (2023). Jsme si samozřejmě vědomi nepříjemností, které tato
stavba občanům způsobuje. Bohužel, jiná cesta, jak tyto objekty bezpečně realizovat, neexistuje. Stavebníci samozřejmě platí městu
za zabrané prostranství zákonné poplatky.
Bohužel je nutné se připravit na to, že
nepříjemná situace v ulici Nádražní touto
stavbou neskončí, ale záhy nastane i výstavba obytného souboru na druhé straně.
Odměnou ovšem na konci bude o mnoho
hezčí (a širší) ulice Nádražní.
Přijměte, prosím, omluvu za způsobené
nepříjemnosti. Pevně věříme, že stavebníci
jsou si zátěže pro občany vědomi a že budou
stavět slušně a kultivovaně, s ohledem na životní prostředí. Bdí nad nimi stavební úřad.


l

Michal Hadraba
místostarosta města
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Konzultační den
Konzultační den pro občany města Roztoky
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ pí. Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje, že ve středu 29. června 2022
v době od 8.00 do 12.00 hod. bude přítomna
ve velké zasedací místnosti MěÚ paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ 
Praha-západ.
Paní Průšová je připravena s vámi konzultovat vaše problémy a otázky týkající se
důchodového zabezpečení.               
Těšíme se na vaši návštěvu.

l

Bezbariérová doprava
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o bezbariérové
dopravě na objednávku pro držitele průkazů
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území
obcí v těsném okolí Prahy.  
Objednání dopravy je možné prostřednictvím
formuláře na webu: www.bezba.cz či e-mailem
na bezbadoprava@ropid.cz, případně telefonicky na čísle 234 704 572.
Cena za jednu jízdu, kdy alespoň jeden
z bodů jízdy (počáteční nebo koncový) je
na území obcí Středočeského kraje, které
obsluhuje Bezba doprava: dospělý: 70 Kč, dítě:
40 Kč. Součástí ceny je i nástupní taxa 10 Kč



l

Ing. Kateřina Lukášová

vedoucí oddělení sociálního a DPS,
OVSV, MÚ Roztoky

Dopravně preventivní akce
Jablko nebo citron
Na přelomu měsíců května a června plánuje Městská policie Roztoky ve spolupráci
s Policií ČR a Základní školou Zdenky Braunerové Roztoky dopravně preventivní akci
Jablko nebo citron na vytipovaných místech v katastru obce Roztoky a za účasti
žáků a pedagogů základní školy. Akce bude
zaměřena na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích řidiči motorových vozidel.
Do prováděné kontroly se zapojí i přítomní žáci, kteří budou poučeni o pravidlech
silničního provozu a za dohledu strážníků
a policistů odmění kontrolované účastníky
silničního provozu příslušným druhem
ovoce. V případě, že kontrola zastaveného
vozidla proběhne bez zjištění prohřešku,
obdrží jeho řidič od dětí jako poděkování
za respektování pravidel silničního provozu jablko. Řidičům, u kterých budou
zjištěny nedostatky, předají děti kyselý
citron. Zároveň bude po takovýchto řidičích požadováno policisty nebo strážníky
zjednání nápravy. 
l

Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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Věnovat se lidem a rodinám je nejlepší forma
prevence kriminality a rizikového chování
Naše město není zaplať bůh vyloučenou lokalitou, kde bují kriminální chování, tvrdé
drogy či prostituce. Nicméně se nás tyto
jevy také dotýkají. Vzhledem k tomu, že
jsme na trase Kralupy–Praha, zkušenosti
s dealerstvím lehkých drog jako obec
máme, týká se to i mladistvých. Např. sprejerství v poslední době ubližuje vzhledu
města, porušování nočního klidu či občanského soužití a drobné krádeže – toto se
nám také nevyhýbá. Jako všude jinde je
největším oříškem, jak zaujmout a podpořit mládež, která nechce organizovanou
činnost. Na dotace na nízkoprahová zařízení však ani při sebelépe zpracovaném
plánu prevence nedosáhneme, právě proto,
že Roztoky nejsou vyloučenou lokalitou
a není tu úplně nejhůře, což je vlastně pozitivní zpráva.
Nicméně je třeba podotknout, že se město dlouhodobě věnuje prevenci rizikových
jevů. Jsme si vědomi, že nejdůležitější prevencí je práce s rodinami a dětmi, kde vše
začíná. Historicky a kontinuálně podporujeme rozmanité volnočasové aktivity napříč věkovými skupinami a také napříč zájmovostí. Pravidelně pořádáme vzdělávací
přednášky o výchově a rodině. Na jednu
takovou vás zveme ve čtvrtek 9. 6. od 18.30
do městské knihovny. Tentokrát na téma:
Jak vychovávat děti pro život (viz plakát).
Spolupráce sociálního oddělení, skupiny
prevence kriminality a rizikových jevů se

školskými zařízeními, zvláště pak se Základní školou Zdenky Braunerové, se především za poslední dva roky výrazně posunula a rozvinula a jsem tomu velice ráda.
Vážím si práce, kterou všichni odvádějí,
a zvláště komunikace, jež je velmi důležitá,
abychom dovedli účinně předcházet negativním jevům v naší obci, nejenom je v krizi hasit.
Abychom posílili účinnost preventivních kroků, vytvořili jsme pracovní pozici
na sociálním oddělení: koordinátor prevence kriminality a rizikového chování.
Naše koordinátorka, sociální pracovnice,
má nacházet nejúčinnější pomoc jak jednotlivcům, tak i rodinám v nejrůznějších
složitých životních situacích, má na starosti propojení spolupráce školy, školek, rodiny, OSPOD, policie, psychologů, poraden,
spolků…
Dnes opět přinášíme další články z řady
Co se stane, když… a také články přímo ze
školního prostředí, které jsou příkladem
jen jedné z cest, jak s prevencí pracuje naše
základní škola a také jak městská policie
aktivně spolupracuje se školou.


l

Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Hlasujte pro Dobré nápady
Milí občané Roztok a Žalova, v době, kdy
čtete Odraz, již probíhá hlasování o Dobrých nápadech. Na stránkách dn.roztoky.cz
najdete v galerii projektů realizovatelné nápady vašich spoluobčanů. Určitě si je pročtěte!
Na stejných stránkách najdete možnost
hlasování. To je možné pouze online formou, probíhá od 1. května a skončí 31. května.

Jak na hlasování?

Stačí vyplnit váš e-mail, jméno, příjmení
a adresu trvalého bydliště. Odkliknete, že
nejste roboti a souhlasíte se zpracováním
vašich údajů pro potřeby Dobrého nápadu.
A poté už jen vyberete projekty, které se
vám líbí. Máte k dispozici 3 hlasy. Jednomu

projektu můžete dát pouze jeden hlas. Nemusíte využít všechny 3 hlasy – můžete
hlasovat pouze pro jeden či dva projekty.
Poté už dáte jen potvrdit hlasy, objeví se
vám malá rekapitulace vašich hlasů a máte
hotovo.
Je to velmi jednoduché. I tak, v případě
potřeby, jsem k dispozici na koordinator@
roztoky.cz.
Děkujeme za každý hlas, který může rozhodnout, jaký projekt město realizuje.
Připomenu, že se v letošním Dobrém
nápadu rozděluje celkem 200 000 Kč.
Tak hlasujte!


l

Lukáš Hušek
koordinátor Dobrého nápadu

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 31. 3. do 27. 4. 2022:
n 31.

3. oznámena krádež zboží v prodejně
Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá
osoba byla zadržena – na místě zjištěno, že
podezřelá osoba si úmyslně na samoobslužné zboží namarkovala vážené zboží
a označila v nabídce levnější zboží, které
neodpovídalo váženému zboží, čímž rozdílem ceny způsobila Tescu škodu, jak bylo
od obsluhy zjištěno, tak tuto osobu měli již
vytipovanou, protože v poslední době to
udělala již několikrát, podezřelá osoba se
k tomuto podvodnému jednání doznala,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, přestupek byl
s podezřelou osobou vyřešen uložením
blokové pokuty v příkazním řízení na místě;
n 2. 4. oznámen nález odložených dvou
kusů dětských kol a dětské koloběžky
v místě u žalovského nádraží v ulici U Zastávky – hlídka na místo, zajištěny dvě dětská jízdní kola a dětská koloběžka, uloženy
na MP Roztoky jako nález, téhož dne zjištěna majitelka a této byly nalezené věci
předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 3. 4. oznámeno, že v ulici Hálkova došlo
k poškození betonové patky sloupu veřejného osvětlení – na místě zjištěno, že
v nočních hodinách došlo k poškození této
betonové patky pravděpodobně otáčejícím
se vozidlem, zadokumentováno, provedeno šetření, poškození oznámeno řediteli
TS Roztoky;
n 4. 4. oznámen nález průkazky Dopravního podniku hl. m. Prahy v autobuse PID
jedoucím z Prahy do Roztok, kterou oznamovatelka donesla na MP Roztoky – zajištěno na MP Roztoky jako nález, vlastníkem tohoto průkazu je cizí státní příslušník,
provedenou lustrací v dostupných evidencích se nepodařilo zjistit místo pobytu
v ČR a vzhledem k tomu, že se nikdo k tomuto průkazu nepřihlásil, byl tento průkaz
v následujících dnech odeslán vydavateli
tohoto průkazu;
n 4. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena platební karta Raiffeisenbank – nalezená platební karta uložena na MP Roztoky jako nález, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky, v následujících
dnech odeslána příslušnému bankovnímu
ústavu;
n 4. 4. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány na Tyršově náměstí v Roztokách dvě
osoby, které poškodily okrasný strom před
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hotelem Academic – zadokumentováno,
oznámeno OŽP MÚ Roztoky;
n 5. 4. oznámeno v pozdních nočních hodinách, že neznámá osoba přelézá oplocení
a vnikla na cizí pozemek domu v ulici
U Zastávky v Roztokách–Žalově – hlídka
na místo, na místě od oznamovatelky zjištěno, že podezřelá osoba mezitím z pozemku utekla, provedena prohlídka objektu, provedeným šetřením nezjištěno, že by
se něco ztratilo či bylo poškozeno, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě
s negativním výsledkem, na místě též hlídka PČR Libčice;
n 6. 4. oznámena havárie vozidla tov. zn.
Dacia Sandero na křižovatce ulic Bernáškova a V Solníkách s tím, že řidič vozidla
z místa utekl – na místě zjištěno, že vozidlo
narazilo do sloupu veřejného osvětlení, havarované vozidlo zůstalo na místě, ale řidič
vozidla z místa utekl, zjištěn popis řidiče
vozidla, provedeno místní pátrání, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn
provozovatel vozidla, vyžádáni policisté
skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov na místo, provedeným pátráním
zjištěn výskyt podezřelé osoby – řidiče vozidla na autobusové zastávce na Tyršově
náměstí v Roztokách, ve spolupráci s policisty PČR Libčice, kteří se také dostavili
na místo, byla podezřelá osoba, jež utekla
z místa dopravní nehody, zadržena, mezitím se na místo havárie dostavili policisté
skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov, kteří si havárii vozidla společně
s podezřelým řidičem vozidla převzali k jejich realizaci zadokumentování dopravní
nehody, o poškození sloupu veřejného
osvětlení vyrozuměn ředitel TS Roztoky;
n 7. 4. oznámena havárie vozidla Citroën
Berlingo v místě dělicího ostrůvku komunikace ulice Lidické v místě u Tesca, kdy
řidič s vozidlem narazil do tohoto ostrůvku a poškodil dopravní značení a s poškozeným vozidlem ujel z místa havárie –
hlídka na místo, na místě od svědka havárie
zjištěna r. z. vozidla, dále zjištěny na komunikaci stopy úniku motorového oleje, dle
těchto stop provedeno místní pátrání a vozidlo nalezeno odstavené v ulici Lederova,
zjištěn řidič vozidla, provedena orientační
dechová zkouška u řidiče na přítomnost
alkoholu s negativním výsledkem, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních
nehod PČR Praha-venkov, vzhledem
k úniku provozní kapaliny z poškozeného

vozidla Citroën Berlingo na místo též přivolán hasičský záchranný sbor, který provedl zasypání místa absorpčním materiálem a dále na poškozeném vozidle provedl
opatření proti dalšímu úniku provozní kapaliny, na místě předáno policistům skupiny k jejich realizaci zadokumentování dopravní nehody, o poškození dopravního
značení na dělicím ostrůvku u Tesca vyrozuměn ředitel TS Roztoky;
n 7. 4. oznámen nález peněženky s doklady, platební kartou a finanční hotovostí
na Tyršově náměstí – hlídka na místo, nalezená peněženka zajištěna jako nález, zjištěna majitelka, téhož dne jí byla nalezená
peněženka předána, majitelka touto cestou
by chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 8. 4. oznámeno, že v řece Vltavě v místě
u prostředního ostrova u plavební komory
se ve vodě nachází živá srna – na místě zjištěno, že srna stojí ponořená ve vodě v místě, kde ji nelze vytáhnout z vody jinak než
z člunu, na místo přivolán hasičský záchranný sbor, hasiči na člunu vytáhli srnu
z vody a poté ji vyndali na břeh, srna nezraněna, byla vypuštěna do volné přírody,
do lesa;
n 9. 4. oznámeno, že v domě v ulici Husova
se nachází mladistvá osoba v celostátním
pátrání, která utekla z diagnostického ústavu, informace o tom, zda je osoba v pátrání
a na útěku z diagnostického ústavu, ověřena cestou PČR Libčice – hlídka na místo,
v jednom z pokojů domu zjištěn výskyt
osoby, zjištěna její totožnost, jednalo se
o osobu, která je v pátrání, tato zajištěna,
předána PČR Libčice k jejich dalším úkonům;
n 9. 4. oznámena žádost o prověření situace, že na pomezí obcí Statenice a Únětice
v místě u jednoho z horních rybníků v ulici Černovolská vytéká odpadní voda z čističky v k. o. Statenice – na místě zjištěn
pracovník 1. Vodohospodářské společnosti, který prováděl opravu čističky, jež se vinou prudkého deště ucpala, v době příjezdu hlídky na místo nebyly v okolí žádné
nečistoty a ani nebyl cítit zápach;
n 9. 4. oznámen nález svazku klíčů
ve schránce důvěry MP Roztoky – uložen
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky;
n 11. 4. oznámena krádež zboží v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměst-  ➔
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nanci prodejny – na místě zjištěno, že podezřelá osoba vzala zboží z regálu a toto
ukryla u sebe a pronesla přes pokladny,
aniž by jej zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena zaměstnanci prodejny,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží bylo
vráceno na prodejnu, přestupek proti majetku vyřešen uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
n 13. 4. oznámena žádost rychlé zdravotnické pomoci o asistenci při převozu agresivního pacienta do nemocničního zařízení FN Motol, a to z ulice Puchmajerova
– agresivní pacient naložen do sanitního
vozu a za asistence strážníka MP Roztoky
převezen do nemocničního zařízení FN
Motol;
n 14. 4. nález OTP od vozidla Mercedes
Benz Sprinter ve schránce důvěry MP Roztoky – nalezené OTP uloženo na MP Roztoky jako nález, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, v následujících
dnech nalezené OTP odesláno příslušnému registru vozidel;
n 14. 4. nález průkazu pojištěnce OZP
ve schránce důvěry MP Roztoky – nalezený průkaz pojištěnce uložen na MP Roztoky, proveden pokus o vyrozumění majitele,
nález zveřejněn na webových stránkách
MP Roztoky, průkaz pojištěnce v následujících dnech odeslán na příslušnou zdravotní pojišťovnu;
n 15. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen průkaz ISIC – uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, v následujících dnech
odeslán nalezený průkaz ISIC vydavateli;
n 19. 4. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
poškozená závora v místě vedle Žalovské
vodárny na cestě směrem na Holý vrch –
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, poškození oznámeno řediteli TS
Roztoky;
n 19. 4. oznámeno, že v ulici Vltavská se
pohybují dvě podezřelé osoby, které nesou
nějaké věci – hlídka na místo, provedeno
místní pátrání dle získaného popisu podezřelých osob, jejich výskyt zjištěn v prostoru vlakového nádraží ČD Roztoky, zjištěna
totožnost těchto osob, informována PČR
Libčice, která se ale vzhledem k zaneprázdněnosti v souvislosti s jinou trestnou činností nemohla dostavit na místo, provedeno šetření, jak se osoby dostaly k věcem,
které měly u sebe, dle jejich tvrzení je nalezly, věci zajištěny, provedeným dotazem
na PČR Libčice bylo zjištěno, že tyto věci
nejsou nahlášeny jako odcizené, provedeno šetření v okolí ulice Vltavská a nebylo
zjištěno, odkud byly nalezené věci odcizeny, v ulici Vltavská v místě poblíž Bike par-
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ku byla nalezen pohozený kompresor, tento byl také zajištěn, nalezené věci uloženy
na MP Roztoky, informace předány PČR
Libčice, po dohodě s nimi byly osoby propuštěny, a to i vzhledem k tomu, že jsou to
osoby dobře známé PČR Libčice s tím, že
další šetření se k tomuto případu provede
z jejich strany, následující den provedeným
šetřením zjištěn majitel části zajištěných
věcí, tento nalezené zajištěné věci poznal,
dále jeho vytěžením bylo zjištěno, že věci
mu byly před deseti dny odcizeny ze dvora
firmy v ulici Vltavská a že odcizení ani nehlásil, odcizení zadokumentováno jako
podezření z přestupku proti majetku, v následujících dnech zjištěna majitelka zbylé
nalezené věci;
n 20. 4. v rámci hlídkové činnosti nalezeno
na parkovacím místě v ulici Zvoncová odstavené vozidlo tov. zn. Opel Meriva evidentně dlouhodobě neprovozované – zadokumentováno, provedenou lustrací
v evidenci vozidel zjištěno, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních
komunikacích, v evidenci vozidel byl zjištěn provozovatel vozidla, na vozidlo vylepena výzva, tato zaslána i provozovateli
vozidla, nález oznámen Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n 21. 4. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v parku na Tyršově náměstí osoba,
kdy při kontrole zjištěno, že osoba prochází databází pátrání po osobách – předvedena na PČR Libčice, kde byla předána policistům PČR Libčice k jejich dalším
úkonům;
n 21. 4. oznámena havárie vozidla BMW
v serpentině – na místě zjištěno, že řidič
vozidla narazil s vozidlem do lampy pouličního osvětlení, na místo též hlídka
PČR, dále přivoláni policisté skupiny dopravních nehod, na místě usměrňování dopravy, policisty PČR provedena orientační
dechová zkouška u řidiče s pozitivním výsledkem, dopravní nehodu si na místě převzali policisté Skupiny dopravních nehod
PČR Praha-venkov k jejich realizaci zadokumentování dopravní nehody;
n 22. 4. oznámena rvačka na parkovišti naproti hotelu Academic na Tyršově náměstí
– hlídka na místo, na místě mezi zaparkovanými vozidly leželo na sobě více osob

a rvaly se, na místě vyzvány, aby tohoto
jednání zanechaly, výzvy hlídky MP uposlechly a jednání zanechaly, provedeným
šetřením bylo zjištěno, že jedna z osob
před restaurací hotelu Academic na ulici
stříkla jiné osobě pepřový sprej do obličeje
a následně vznikla rvačka, dvě osoby byly
zraněny, jedna z osob si stěžovala na pálení
v oblasti obličeje po zásahu pepřovým
sprejem, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která na místě ošetřila
zraněné osoby, na místo též PČR Libčice,
jež si na místě událost i se zúčastněnými
osobami převzala k jejich realizaci zadokumentování;
n 23. 4. oznámeno poškození státní vlajky
Ukrajiny, která byla vyvěšena na plotě
domu v ulici Opletalova – na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel nastříkal
černým sprejem na vyvěšenou vlajku
Ukrajiny hákový kříž, zadokumentováno,
provedeno šetření, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku;
n 23. 4. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru ulice V Úvozu – na místě zjištěn zdroj hluku, a to z pozemku jednoho ze zahradních domků, kde
probíhala oslava a účastníci této oslavy se
nahlas mezi sebou bavili a hrála reprodukovaná hudba, hovořeno s odpovědnou
osobou, tato upozorněna na rušení nočního klidu a vyzvána ke zjednání nápravy,
této výzvě vyhověno, hudba vypnuta a osoby se přesunuly do vnitřku chatky, podezření z přestupku proti veřejnému pořádku
vyřešeno na místě domluvou;
n 28. 4. v ranních hodinách oznámeno, že
neznámá osoba trhá živý plot oplocení
domu v ulici Obránců míru – hlídka
na místo, podezřelá osoba zadržena, poškození zadokumentováno, vzhledem
k výši způsobené škody uvedené poškozeným událost i s podezřelou osobou předána PČR Libčice ke jejich zadokumentování
jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
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Žije nás tu už přes devět tisíc
Ta veliká akce v hodnotě více než dvou miliard korun
v koronavirové mizérii skoro zanikla a za další rok se na ni
málem zapomnělo. Bude řeč o Sčítání lidu, domů a bytů,
jehož rozhodným dnem byl 26. březen 2021. K tomuto
datu jsme všichni měli vyplnit dotazníky a online je odeslat
na místo, kam nám Český statistický úřad přikázal. Velká
většina lidí to skutečně provedla, za těmi zbývajícími se
vydali pracovníci ČSÚ a dílo uzavřeli 11. května roku 2021.
A pak se vyhodnocovalo. Pokud si myslíte,
že v 21. století by měl sednout k počítači
jeden úředník, natáhnout data do společného serveru a druhý úředník pak vysypat
data, a to v řádu hodin či nejvýše dnů, myslíte si to špatně. Samozřejmě že bylo nutno nejdřív ta „ručně“ sesbíraná data nahrát
do počítače, a pak se objevilo ještě mnoho
dalších komplikací. ČSÚ zpočátku těmi
zprávami zásoboval speciální složku
„SLDB 2021“ na svém webu a pak se také
odmlčel, s poněkud výhrůžnou zprávou, že
data ze Sčítání začne prezentovat od počátku roku 2022.
Počátkem roku 2022 se data konečně objevila, ovšem zdaleka ne v celém rozsahu,
anebo aspoň rychle po sobě. Dvoumiliardová akce se musí, jak by řekli policisté,
vytěžit, v tomto případě vytěžit mediálně.
A tak ČSÚ v lednu vypustil s velkou publicitou základní data za Českou republiku
a po krajích, a pak nastal opět klid. Až
na apríla se objevila část dat „ve větším
územním detailu“, tedy po obcích, a ještě
„uživatelsky nekomfortně“, nepropojeně
s Veřejnou databází, takže si člověk musí
jednotlivé statistiky o obci hledat pod příslušným okresem anebo ORP a nemá je
pohromadě. Zbytek? Zase někdy příště.
Ale v té první várce bylo asi to, co lidi
v Roztokách zajímá nejvíc: kolik nás je
a jak ten počet roste, kolik tu žije dětí a seniorů, jaké národnosti nebo kolik je tu
domů.
Ale ještě dřív, než uvidíte data, je třeba
vysvětlit, jak se obyvatelstvo počítá. Český
statistický úřad má totiž dva metry. Ve Sčítání lidu, domů a bytů se lidé vyjadřují
k „místu obvyklého pobytu“, zatímco Veřejná databáze ČSÚ pracuje s daty z registrů obyvatel. Jinak řečeno, jestliže v některé
obci (a je to běžné třeba na Slánsku) vyjde
k přibližně stejnému datu více osob ve Veřejné databázi než při Sčítání, svědčí to
o tom, že ve vsi je hodně prázdných domů,
jejichž majitelé jsou sice lidé trvale k pobytu v obci přihlášeni, ale „obvykle“ bydlí jinde. V okolí Prahy je tomu naopak – žije zde
ve skutečnosti víc osob, než je trvale při-
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hlášených. A tak s těmi daty o obyvatelstvu
začneme.

Čtyři sta mrtvých duší, možná víc

To nejzajímavější číslo ze Sčítání říká, že
k 26. březnu 2021 mělo „obvyklý pobyt“
v Roztokách 9216 lidí, z toho 4495 mužů
a 4721 žen. Sčítání se provádí už od roku
1869, a tak se můžete podívat, jak nás
v Roztokách přibývá. Jen poznámka: ta
data jsou srovnatelná, zahrnují ve všech letech území současných Roztok.
Časové srovnání ukazuje, že stejně dramatický růst obce, jehož jsme byli svědky
v posledních dvou desetiletích, tu už jednou byl, ve dvacátých letech minulého století, kdy se počet obyvatel Roztok za deset
let zvýšil skoro dvakrát. Stagnace trvala
pak od šedesátých let až zhruba do roku
2000.
Do stejného grafu jsou vyneseny i počty
domů. To, že před sto padesáti lety bydlelo
v jednom domě (a to byl obyčejný domek,
maximálně vila v Tichém údolí) v průměru deset lidí, je prostě historický fakt. Dnes

jsme se dopracovali ke čtyřem lidem na jeden dům a tohle průměrné číslo je samozřejmě hrubě zkresleno činžáky a paneláky. Stavební boom ve dvacátých letech
minulého století byl impozantní, počet
domů se za deset let více než zdvojnásobil
a pokračoval až do války a krátce po ní, ovšem obyvatel mezi roky 1930 a 1950 už přibývalo pomalu.
Na druhém grafu vidíte „ta druhá data“,
z Veřejné databáze, tedy z registrů obyvatel, která přesněji popisují růst roztocké
populace (trvale k pobytu přihlášených
osob) v posledních padesáti letech.
Nejrychlejší vzestup se odehrál v prvním
desetiletí tohoto století, po roce 2011 nás
přibývá již menším tempem. A porovnání
údaje z Veřejné databáze k 31. 12. 2020
(8783 obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu) a ze Sčítání k 26. 3. 2021 (9216
obyvatel s „pobytem obvyklým“) ukazuje,
že se u nás „obvykle“ vyskytují zhruba čtyři stovky lidí, kteří s námi žijí, ale trvale
jsou k pobytu hlášeni jinde. A tam „jinde“
také tečou na ně sdílené daně i jiné místní
poplatky.
Setkal jsem se s názorem, že 400 nepřihlášených k trvalému pobytu neodpovídá
skutečnosti. Inu, může to být pravda. Data
z registrů obyvatel jsou jasně dána, ale to,
co napsali lidé jako „místo obvyklého pobytu“, záviselo jen a jen na nich. Takže se
nedá vyloučit, že nějací lidé napsali „obvyklý pobyt Praha“, i když většinou žijí
➔
v Roztokách.

Vývoj počtu obyvatel a domů v roztokách
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téma měsíce
Věková struktura obyvatel města, okresu a kraje k 26. 3. 2021 (%)

věk

Roztoky

Okres Praha-západ

Středočeský
kraj

Předproduktivní
(0–14 let)

21,0

20,6

17,9

Produktivní
(15–64 let)

62,0

63,4

63,3

Poproduktivní
(65 a více let)

17,0

16,0

18,8

celkem

100,0

100,0

100,0

Index stáří*/

0,81

0,78

1,05

Průměrný věk

39,6

39,6

41,6

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0–14 let
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2021

Dětí je víc než seniorů

Okolí hlavního města je věkově nejmladším z celé České republiky. Průměrný věk
v okrese Praha-západ (tedy v ORP Černošice) je pod 40 let, v celém Středočeském
kraji o dva roky vyšší a průměr celé České
republiky byl v březnu 2021 ještě vyšší,
42,7 roku.
V Roztokách žije víc dětí ve věku pod
15 let (1931) než seniorů nad 65 let (1566).
V porovnání s daty ze Sčítání v roce 2011
u nás přibylo sice seniorů, ale vzrostl i podíl dětí mladších 15 let, a tak se průměrný
věk ani index stáří příliš nezměnily.

Ani jeden stoletý

Je to tak: v březnu 2021 nežil v Roztokách
ani jeden člověk, jemuž by bylo sto nebo
více let. Není to ovšem statisticky vzato
překvapivé zjištění. V celém okrese Praha-západ s více než 160 000 obyvateli je stoletých a starších pouze sedm. K tomu je třeba připojit jednu metodickou poznámku.
Statistici měří věk skutečně jako „dovršený
rok“. Vykazují proto například děti ve věku
0 let. To jsou všechny, které ještě neměly
první narozeniny.
Graf, v němž jsou zobrazeny „desetileté
věkové skupiny“, ukazuje, proč je v populaci

obyvatelstvo podle desetiletých věkových skupin a pohlaví
1000

Roztok a podobně v celé české populaci víc
žen než mužů (v Roztokách bylo v roce 2021
mužů celkem 4495 a žen 4721). Muži prostě
tak dlouho nevydrží. Příroda to tak zařídila
a zubatá (povšimněte si toho rodu) nemá
na všechny stejný metr. Tedy stejnou kosu.
Nejpočetněji zastoupenou „desetiletou
věkovou skupinou“ jsou čtyřicátníci. To je
dáno jednak poměrně vysokou porodností
v sedmdesátých letech minulého století
(„Husákovy děti“), ale také tím, že mnoho
z dnešních roztockých čtyřicátníků se před
patnácti dvaceti lety stěhovalo k nám
na Solníky a zakládalo tady rodinu.
ČSÚ zveřejnil i podrobnější data, po „pětiletých skupinách“. V grafu by tohle rozdělení už bylo nepřehledné, ale pár zajímavých dat stojí za zmínku.
Adeptů stovky, tedy lidí, kterým je přes
pětadevadesát, máme v Roztokách osm.
Asi nepřekvapí, že jsou to všechno ženy.
Údaje o počtech našich nejmladších spoluobyvatel ukazují, že nejsilnější skupinou
jsou z nich deseti - až čtrnáctiletí (699), následuje skupina pěti - až devítiletých (663),
pak skupina 15 až 19 let (598) a až potom ti
nejmladší do pěti let (569). Pro posouzení
nároků na místa ve škole a v mateřských
školách by byla užitečnější data z veřejné
databáze, tedy z registrů obyvatel, protože
povinnosti má město vůči těm, kteří jsou
zde trvale přihlášeni k pobytu, a musíme
brát v úvahu i to, že nevíme, jak poctivě
lidé obvyklý pobyt vyplňovali, nicméně se
zdá, že největší nápor na místa v základní
škole prožíváme právě teď.

Lidí s vysokoškolským
vzděláním přibývá

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2021

Struktura populace podle nejvyššího dosaženého vzdělání se zjišťuje po obcích jen
jednou za deset let, právě při Sčítání, ale
statistikové z výsledků SLDB 2021 zřejmě
nadšeni nebudou. Na otázku neodpovědělo téměř 6 % lidí, a to už je hodnota, která
může výsledky významně zkreslit.
Ze 7285 lidí s obvyklým pobytem
v Roztokách, kterým bylo k 26. 3. 2021
nejméně 15 let, neuvedlo odpověď na nejvyšší dosažené vzdělání 363. Ve městě je
podle statistiků 31 osob bez vzdělání
a dalších 690 se vzděláním základním, dohromady desetina patnáctiletých a starších. To je v porovnání se Středočeským
krajem nebo republikou výrazně podprůměrný podíl, a naopak 2639 lidí s vysokoškolským diplomem (dalších 134 má VOŠ
nebo konzervatoř, to statistikové dávají
do jiné kategorie) je prakticky dvojnásobek celostátního průměru.
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téma měsíce
Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (%)
Bez vzd. +
základní

vyučen

Mat. + VOŠ

VŠ

Roztoky

9,9

15,3

33,5

36,2

Okres Praha-západ

10,8

22,1

34,8

27,9

Praha

8,1

17,0

35,1

33,7

Středočeský kraj

12,7

30,5

34,3

16,9

ČR

13,2

31,0

32,5

17,6

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2021, dopočty v řádcích do 100 % – nezjištěno)

Obyvatelé Roztok podle státní příslušnosti

Státní příslušnost
Česká republika

Počet obyvatel
8415

Ukrajina

162

Rusko

142

Slovensko

132

Vietnam

16

Polsko

13

Německo
Ostatní
Nezjištěno

9
196
27

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2021, „ostatní“ dopočteno

Svobodných je víc než
ženatých a vdaných
To je zjištění možná překvapivé, ale Roztoky touto skutečností z krajského nebo republikového průměru nijak nevybočují. Je
to celorepublikový trend, ještě před deseti
lety bylo ženatých + vdaných nepatrně více
než svobodných.
V Roztokách bylo v březnu 2021 zjištěno
4321 svobodných mužů a žen a 3561 ženatých a vdaných, rozvedených bylo 832
a vdovců a vdov napočítali 452. Do celkového počtu 9216 osob s obvyklým pobytem v Roztokách chybí padesát, což jsou
jednak ti, kteří neodpověděli, a pak statistikové do této skupiny zařadili také osoby
s registrovaným partnerstvím, protože
na ně dosud nevytvořili zvláštní škatulku.
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(Nejméně) dva tisíce věřících

V loňském Sčítání byla položena jako nepovinná otázka týkající se víry. Před deseti
lety vzbudily odpovědi na tuto otázku velký rozruch a mnoho médií referovalo
o dramatickém poklesu podílu lidí věřících. Byla to ovšem metodická chyba, nikoli ČSÚ, který data interpretoval správně,
ale novinářů. Na otázku totiž před deseti
lety neodpovědělo asi 45 % dotázaných,
a tak spekulace o poklesu počtu věřících
byly nesmyslné, protože z dat, kde chybí
bezmála polovina odpovědí, se nedá poznat vůbec nic.
Také v loňském Sčítání byl podíl lidí,
kteří si víru „nechali pro sebe“, poměrně
vysoký, celorepublikově přibližně 30 %,
u nás v Roztokách asi 27 %. Z roztockých
obyvatel se přihlásilo k nějaké konkrétní

víře 1131 lidí, z toho nejvíc k římskokatolickému vyznání (487), k Církvi československé husitské 65 a Českobratrské církvi
evangelické 60 (jiné víry data ČSÚ neuvádějí) a dalších 942 obyvatel Roztok využilo
v dotazníku možnost „věřící nehlásící se
k církvi nebo náboženské společnosti“.

Cizinců je mezi námi
sedm stovek
Z obyvatel Roztok má české občanství
8415 a jiné 697 osob, z toho z členských
zemí EU 211 a z nečlenských 486. Zbylá
zhruba stovka obyvatel s „obvyklým pobytem“ v Roztokách (do celkového počtu
9216) státní občanství neuvedla anebo má
občanství dvě. Těch skoro 8 % lidí s nečeskou státní příslušností je nad průměrem
okresu Praha-západ (asi 6 %), ale není to
údaj v našem okolí nejvyšší, v pětitisícových Horoměřicích je cizinců téměř šest
set a v největším městě okresu, Jesenici
(má podle Sčítání 10 645 obyvatel, následují Hostivice s 9787 obyvateli, Roztoky
jsou v okrese třetí), je cizinců přes 1300.
Údaje o tom, jaké jiné než české státní
občanství naši spoluobyvatelé uvedli, jsou
neúplné. Dostupná data ČSÚ totiž uvádějí
jen šest vybraných zemí a z údajů pro Roztoky je zřejmé, že vedle tří poměrně četně
se vyskytujících státních příslušností
(Ukrajina, Rusko a Slovensko) jsou u nás
asi dvě stovky obyvatel s jinou státní příslušností, než jsou ČSÚ vykazovány.
Následující otázka na národnost byla nepovinná a také podle toho výsledek dopadl
– k české (6377), moravské (46) a slezské
(8) národnosti se dohromady přihlásilo
o dva tisíce méně osob, než je v Roztokách
lidí se státní příslušností České republiky.
Hodně lidí na otázku neodpovídalo vůbec,
a tak spíš jen pro zajímavost: k slovenské
národnosti se hlásí 195 našich spoluobčanů, k německé 35, romské 14, polské 17
a vietnamské 15 osob. Rusů podle národnosti je v našem městě 142 a Ukrajinců jen
100. Vypadá to tedy, že u nás žije pár desítek lidí, kteří mají sice ukrajinskou státní
příslušnost, ale jsou to podle národnosti
Rusové. Jako na Ukrajině…

l

Jarda Huk

11

rozhovor

Rozhovor nad stopami věků
22. dubna byla za přítomnosti hejtmanky Středočeského
kraje Petry Peckové a dalších vzácných hostů slavnostně
otevřena nová archeologická expozice Archevita – Stopami
věků Středočeského muzea v budově bývalé stodoly
v areálu roztockého zámku. Je třeba připomenout, že
předchozí archeologickou expozici, tehdy v přízemí zámku,
zcela zničila před dvaceti lety povodeň.
Při této příležitosti jsem položil několik
otázek hlavní autorce expozice a vedoucí
archeologického oddělení Středočeského
muzea Mgr. Janě Klementové.
Příprava nové expozice, ale i rekonstrukce budovy bývalé stodoly trvala několik let. Na jejím půdorysu proběhl též
předstihový záchranný výzkum. Pokud
vím, zajistili jste při něm cenné nálezy.
Můžete je blíže čtenářům Odrazu přiblížit?
J. K.: Nejzajímavější je určitě skutečnost, že
jsme v objektu odkryli další dvě polozemnice (obydlí částečně zapuštěné do terénu,
pozn. S. B.) prvních Slovanů, vč. typických
pecí z lomového kamene. Dnes je tedy již
zřejmé, že v 6. a 7. století se slovanské sídliště, v minulosti zachycené podél železniční
trati a v linii nové silnice na Prahu, nacházelo i v prostoru dnešního zámeckého areálu. Ale nejen Slované, ještě před nimi zde
sídlili i lidé doby bronzové a železné. Ti
všichni nám zde zanechali předměty denní
potřeby. Mluvím o velkém množství keramiky, ale třeba i o výrobcích z kamene,
bronzu a kostí.
Jak dlouho tento archeologický průzkum
probíhal?
J. K.: S první fází archeologického výzkumu jsme začali již na sklonku roku 2010
a po docela dlouhé pauze jej dokončili
na konci roku 2018.
Nová archeologická expozice je instalačně velmi moderní a využívá nejrůznější
poznatky moderní techniky, včetně virtuálních projekcí a hologramů. Na straně
druhé je i velmi názorná a sdělná. Najdeme zde i hospodářská zvířata v životní
velikosti, jaká chovali naši předkové před
mnoha tisíci lety. Pro jaké návštěvníky je
expozice v prvé řadě určena?
J. K.: Opravdu upřímně doufám, že své návštěvníky nalezne ve všech věkových a zájmových skupinách. Expozice byla realizována tak, aby si každý v ní našel to své.
Malé děti určitě zaujmou hravé prvky, starší děti a studenty středních škol třeba zase
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Mgr. Jana Klementová s rodinou pozdní doby kamenné

nové technologie a projekce. A kdo bude
mít chuť se dozvědět více o životě našich
předků a poznat, jak byli zruční, tomu je
určena zejména patrová galerie, kde jsou
představeny poklady našich sbírek – poklady v přeneseném i reálném smyslu slova!
Stojí za to i poznamenat, že jsme nemuseli
žádat o žádné zápůjčky sbírkových předmětů jiných institucí a všechny vystavené
exponáty jsou ze sbírkového fondu Středočeského muzea. Stejně tak všechny nalezené předměty hmotné kultury byly ošetřeny
v konzervátorských dílnách našeho muzea.
Připravujeme i řadu programů pro školní
skupiny, takže je opravdu na co se těšit.
Expozice je vlastně procházkou dějinami
od doby kamenné až po raný středověk.
Kromě rekonstrukcí pravěkých obydlí,
zvířat a také pohřbů zde návštěvník nalezne také množství velmi cenných exponátů. Na co byste zejména návštěvníky
upozornila a přilákala?
J: K.: Myslím si, že pro návštěvníky budou
asi nejlákavější naše bronzové depoty (hro-

madné nálezy, pozn. S. B.) dokládající vysokou úroveň řemeslného zpracování
a poklad mincí z mladší doby železné. Je
zde ale vystavena i řada dalších velmi cenných sbírkových předmětů, počínaje sekerkami, sekeromlaty, jantarovými a skleněnými korálky, bronzovými a stříbrnými
sponami, římskými importy i předměty
z drahých kovů. Velkému zájmu se již první den těšila rekonstrukce pohřbu germánské „princezny“, odkrytého roku 2003
na katastru obce Hostivice. Je toho tolik, že
nejde vše vyjmenovat, a nejlepší je se přijít
podívat!
Nemohl jsem si nevšimnout, že většina
nádherných nálezů pochází z našeho regionu. Vypadá to, že jste zde v „archeologickém ráji“, že kdekoli v Roztokách
a okolí někde kopnete, určitě něco naleznete.
J. K.: Jistě, obecně jsou střední Čechy,
a tedy i Roztoky, označovány za region, kde
se, s lehkou mírou nadsázky, psala historie,
a to již v časech prehistorických, dávno
před příchodem Slovanů. Při archeologických výzkumech nalézáme četné památky
a doklady o životě v minulosti, nacházíme
předměty denní potřeby, předměty kultovní i třeba zbraně. Snažíme se z nich, i s pomocí nejmodernějších metod, vyčíst
všechny možné informace a zase o kousek
poodhalit tajemství každodenního života
našich předků.
Návštěvníka provázejí expozicí velmi
srozumitelně zpracované odborné texty,
ale počítá se i s rozšiřujícím výkladem
průvodců či archeologů pro skupiny zájemců?
J. K.: Určitě, jak jsem již zmínila, budou se
konat komentované prohlídky, programy
pro školní skupiny a i pro skupiny zvlášť
zainteresovaných návštěvníků, kteří budou chtít jít ve studiu exponátů do větší
hloubky.
Paní magistro, děkuji vám za rozhovor
a srdečně zvu čtenáře Odrazu k návštěvě
této skvělé expozice.
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Stanislav Boloňský
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Základní škola
Zdenky Braunerové

ROZTOKY
Město Roztoky a spolek Roztoky - město pro život

Vás zvou na seminář z cyklu o výchově, dětech a rodině

Vás srdečně zvou na slavnost

Jak vychovávat dě
pro život

DĚTSKÝ DEN
V pátek 3. června 2022 od 13 hodin
v parku na Tyršově náměstí

- Co chceme pro své děti a co opravdu potřebuji? Prospíváme jim?

Celým odpolednem Vás bude provázet

Jak děti podpořit, aby byly v dospělosti úspěšné a uměly se o sebe postarat?

BERUŠKA BAND
(zpívání, tancování, soutěže)

9. 6. 2022

VYSTOUPENÍ SBORU ROZTOCKÉ DĚTI

od 18.30 hod.
v městské knihovně,

15.00

DIVADÉLKO ROMANETO
TANEČNÍ SKUPINA ZUŠ ROZTOKY

Jungmannova 966

POUŤOVÉ ATRAKCE - vybrané atrakce zdarma

Vstup volný

DĚTSKÁ HISTORICKÁ STŘELNICE

Lektorka:

-

Ing. Jana Onderková

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY S ODMĚNAMI
VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ,
DĚTSKÝ KOUTEK, OBČERSTVENÍ
Vstup volný

Akce se koná pod záštitou starosty města Jana Jakoba
a s ﬁnanční podporou města Roztoky

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

ČLENSKOU SCHŮZI
v úterý 14. června 2022 od 16 hodin
v sále hotelu Academic
Program:
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2021 a plán činnosti na rok 2022,
nové a připravované akce
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2021
5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
6. Usnesení
7. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)
Účast přislíbili vrcholní představitelé města a pracovnice sociálního oddělení MÚ Roztoky.
Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

květen 2022

Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky
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Dubnová setkávání a potkávání … A pak že se nic neděje
Měsíc duben neboli apríl dostál svému jménu a počasím svou
proměnlivost naplnil.
Také společenský život našeho města byl
bohatý na zážitky různého druhu.
Den před prvním dubnem jsme se mohli potkat na již třetím setkání s Lucií Součkovou, se kterou jsme si povídali o tom,
„Co prožíváme s dětmi na prahu dospělosti“, velká účast potvrdila, že rodiče se o své
děti zajímají, že výchova tzv. puberťáků
není vůbec snadná, ale také že není beznadějná.
V sobotu 2. 4. jsme vítali jaro na Jarním karnevalu s Beruška Bandem v Academicu. Sešly se děti v krásných maskách, zpívaly, tančily, řádily a odměnou
jim byly krásné velikonoční perníčky
a ceny za masky od paní Moniky Maixnerové z Hraček a papírnictví na Tyršově
náměstí.
Ve čtvrtek 7. 4. v Klubu seniorů členky
SPCCH pod vedením Markéty Hrůzové
tvořily v rámci rukodělných dílen velikonoční věnce a dekorace, povídaly si o Velikonocích a o tom, jak je dobré se i ve zralém věku těšit a radovat z malých i velkých
věcí, a také o tom, že důležité je odpouštět.
V sobotu 9. 4. za naprosto aprílového
počasí jsme se mnozí sešli na Velikonočním jarmarku. Pletly se pomlázky, zpíval
sbor Roztocké děti, paní farářky církve československé husitské (Kristýna Ptáčková)
a církve evangelické (Anna Pokorná) nám
řekli pár slov o křesťanských velikonočních
svátcích, byla teplá medovina, občerstvení
z Perfekt cafe, vyráběly se velikonoční věnce a vajíčka ve výtvarné dílně, malé děti si

užily velikánské bublifukové bubliny i Velikonoční pohádku divadélka Romaneta.
I přes ne velkou přízeň počasí jsme si vlastně asi první větší venkovní akci společně
užili.
Na Zelený čtvrtek 14. 4. (místo „cederové“ večeře) se sešli zájemci z řad zastupitelů, aby si prohlédli pozemky města, které se
jeví jako možné k budoucí výstavbě domova seniorů. Toto setkání bylo přínosné pro
všechny přítomné, každá lokalita má své
klady i zápory. Rozhodovat, která je vhodnější, nebude snadné.
Velikonoční svátky proběhly v duchu
pomlázek, vajíček, slavnostních bohoslužeb, ekumenických setkání, Křížové cesty
pro děti i dospělé a i jen obyčejných rodinných sešlostí. Vše s vírou v to, že se vzkříšením přichází nový život a s ním i nová naděje. Naděje pro Ukrajinu, pro naši zemi,
pro celý svět.
Po Velikonocích se na Městském úřadu
konala hned dvě setkání seniorů, našich
roztockých a žalovských jubilantů s vedením města. Příjemné posezení a popovídání si o životě a o našem městě při kávě, čaji
a dortíku zpříjemnily opět svým vystoupením Roztocké děti.
Ve čtvrtek 21. 4. dopoledne jsme si při
pietní akci na Levém Hradci připomněli
květnové události roku 1945, transport
smrti a následně uctili i památku Židů u jejich pomníku na nám. 5. května. Je důležité
nezapomínat! Je důležité připomínat! Cítíme to nyní ještě více než dříve, protože

dění na Ukrajině se nás bytostně dotýká.
Ve čtvrtek 21. 4. v podvečer se vedení města setkalo po dvou covidových letech
na tradičním posezení v Únětickém pivovaru s učiteli a zaměstnanci všech našich
školských zařízeních. Bylo to alespoň malé
vyjádření díků a úcty za práci, kterou odvádějí pro naše děti, pro naši budoucnost.
V pátek 22. 4. proběhlo ve Středočeském
muzeu slavnostní otevření nového unikátního pavilonu, expozice archeologie „Archevita“ za účasti zástupců Středočeského
kraje, našeho města, VIP z odborné, umělecké i laické veřejnosti.
V sobotu 23. 4. přiletěly s předstihem
do Žalova Čarodějnice s nádherným počasím a nádherným programem pro všechny.
Účast i díky sluníčku byla hojná a nálada
výborná!
Ve čtvrtek 28. 4. proběhl v městské
knihovně další seminář z cyklu o výchově
a rodině, určený speciálně rodičům, „Poruchy příjmu potravy u dětí a mládeže“. Téma
vážné a důležité, o kterém je třeba mluvit,
abychom uměli takovým nežádoucím stavům a situacím nejen doma předejít.
Duben byl událostmi přímo nabitý. Popsala jsem jen události, kterých jsem se
účastnila buď jako organizátor, aktér či divák. Další jiné jsem už nestihla.
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Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Evropské Inovačním centrum společnosti Eaton
v Roztokách slaví 10. narozeniny!
Deset let je dlouhá doba, pojďme se tedy poohlédnout,
jak to vlastně začalo. Za oficiální datum založení našeho
inovačního centra považujeme 19. 1. 2012, kdy firma Eaton
světu svůj záměr oznámila a zároveň podepsala s firmou
Trigema nájemní smlouvu na prostory v nově vzniklém VTP
(Vědeckotechnický park – hnědá budova). To vše za účasti
představitelů vládní agentury CzechInvest a strategického
partnera pro vědu a výzkum, ČVUT Praha.
Je zřejmé, že samotnému podpisu předcházela dlouhá jednání. Výběru lokality Eaton
věnoval maximální péči a pozornost. S ur-

květen 2022

čitou hrdostí rádi přiznáme, že Roztoky
porazily nejen jiné lokality v České republice, ale také lokality v okolních státech

střední Evropy. Bezesporu se jednalo o velmi komplexní rozhodnutí, ale některé výhody Roztok jsou zjevné; už samotná Česká republika má strategickou polohu
ve středu Evropy. Roztoky samotné mají
jistou strategickou polohu. Všimli si toho
už naši předci, Slované, kteří si vybrali
meandr řeky Vltavy s jeho příkrými svahy
do údolí pro své osídlení. Je pravda, že je
k tomu nejspíš vedly jiné důvody než firmu
Eaton. Pro nás sehrála významnou roli
blízkost mezinárodního letiště Václava
Havla a celkově velmi dobrá dostup-  ➔
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nost a napojení na Prahu. Stěžejní byla a je
vysoká úroveň českých technických univerzit. V Roztokách v tu dobu již sídlilo
ČVUT Praha (Ústav vozidel udržitelné
mobility), strategický partner pro vědu
a výzkum. V neposlední řadě projekt Vědeckotechnických parků firmy Trigema byl
velmi dobře připraven a umožňoval realizaci ambiciózního plánu velmi rychle.
I díky městu Roztoky, které našlo shodu
s firmou Trigema a podpisem memoranda
umožnilo vzniknout nové budově, PV
(Park Vědy – bílá budova), kde inženýři
Eatonu mají potřebné laboratoře a prostor
pro další expanzi.
Cílem inovačního centra je vyvíjet technologie a produkty, které na globální úrovni rozvíjejí koncept udržitelné budoucnosti a dalších inovativních přístupů pro
efektivnější a bezpečnější řízení spotřeby
elektrické energie. V Roztokách inženýři
vyvíjejí špičkové produkty a technologie,
které pomohou řešit složité energetické

otázky budoucnosti, a to z velké škály oborů, které nás dennodenně obklopují. Pracují například na projektech zabývajících
se větší hospodárností spalovacích motorů, funkční bezpečností, inteligentními
prvky pro chytrou domácnost, spolehlivým spínáním a jištěním silové elektřiny,
nebo dokonce na pokročilých modulech
silové elektroniky, které najdou své uplatnění v moderních elektromobilech nebo
letadlech. V posledních letech se centrum
zaměřuje na oblast energetické transformace a věnuje se vývoji systémů pro mikrosítě hospodařící s energií generovanou
z fotovoltaických článků, která je následně
využívána např. pro zásobování energií bytových domů vč. nabíjecích stanic pro elektromobily.
Úspěchy centra jasně dokazuje skutečnost, že za svoji existenci požádalo centrum již o více než šedesát patentů a dvanáct z nich skutečně získalo. Jednalo se
hlavně o patenty za projekty z oblasti auto-

mobilového průmyslu, spínání a jištění silové elektřiny a průmyslové automatizace.
Celý rok 2022 je pro nás rokem výročním a plánujeme to patřičně oslavit několika akcemi pro naše zaměstnance, partnery
a v neposlední řadě se i v průběhu roku
v Roztokách objeví zástupci vedení společnosti z Evropy i ze zámoří.
Eaton se od počátku snažil začlenit
do dění v Roztokách. Přirozeně jak prostřednictvím našich zaměstnanců, z nichž
mnozí přímo v Roztokách nebo v blízkém
okolí se svými rodinami bydlí, tak i prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi a spolky přímo z Roztok a jejich finanční podpory. Protože nám na dění
kolem nás záleží, i v budoucnu bude naše
podpora směřovat zejména do Roztok
a blízkého okolí.


l

Ing. Luboš Tomiška,
Engineering Manager – Vehicle, Eaton

Tak je to za námi! A byla to jízda!
Konečně jsme se dočkali – 15. ročníku čarodějnic Roztok
a Žalova.

Vzpomínka
Dne 1. května 2022 oslavil své
významné životní jubileum roztocký rodák pan Václav Brajer.
K jeho krásným 80. narozeninám
přejeme hlavně pevné zdraví,
štěstí a plno životního elánu
do dalších let!
Jsme rádi, že tě máme! 

Lépe už to vyjít nemohlo, a to nejen díky
počasí a vysokému počtu návštěvníků, podařenému občerstvení, bohaté tombole
a velkolepému koncertu skupiny Abba
World Revival.
Velkou radost nám udělalo početné zapojení žáků druhého stupně ze ZŠ Zdenky
Braunerové do organizace her. Celé odpoledne pilně hlídali jednotlivá stanoviště
a pomáhali malým dětem při plnění hravých úkolů.
Naplňuje nás to nadějí, že budeme mít
v organizaci čarodějnic komu předat pomyslný štafetový kolík.
Ještě jednou velké díky sponzorům
a městu, bez jejichž příspěvků by se čarodějnice nemohly konat, Petře Laštovkové

jako hlavní organizátorce a celému jejímu
týmu dobrovolníků, kteří obětovali spoustu hodin svého volna k zajištění všeho potřebného.
Seznamy sponzorů i dobrovolníků najdete na našem novém webu www.CarodejniceRoztoky.cz. Můžete se přidat!
Na stejné adrese si můžete prohlédnout
fotogalerie z letošního i předešlých ročníků
čarodějnic od roku 2007.
Za rok se s vámi všemi těšíme na viděnou a možná, možná ještě dříve – už
na podzim na obnovené tradici žalovského posvícení. Tak nám držte palce, ať to
vyjde!


l

Ing. Klára Dvořáková

l

Děti a vnoučata
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Za Františkem Tomiškou
Pan Tomiška se stal pro nás všechny ideálem nejen toho, jak by člověk měl prožít
svůj život, ale i toho, jaký odkaz po sobě
může zanechat.
Dovolte, abych za všechny zde panu Tomiškovi a jeho rodině z celého srdce poděkoval.
Děkujeme za inspiraci k atletice, trénování, za lásku ke sportu...
Děkujeme za všechnu vaši dobrotu, která není vidět, ale která je v srdci moc cítit…
Děkujeme za vaši cestu životem a možnost vás poznat...

foto: Jaroslav Drda

Smutek a velké množství slz, to je to, co
mnozí z nás při smutné novině o úmrtí
pana Tomišky cítili. Bolest, která je v našich srdcích přítomná, vychází z pocitu, jak
moc jsme pana Tomišku měli všichni rádi.
Jaký jsme před ním, jeho rodinou a jeho
zázemím měli respekt. Celý atletický svět
vzpomíná na našeho čestného předsedu
oddílu.
Jeho život byl vždy plný sportu, statistik,
organizování všeho, čemu se dnes říká volnočasové aktivity. S podporou ženy Jarmily
a rodiny věnoval nekonečné hodiny, dny
a roky oddílu atletiky. Muselo to být nesmírně těžké žít s manželem, tátou, bratrem..., který má vlastně ještě jeden závazek. Závazek královny sportu, atletiky,
která ve svém ryzím a čistém pojetí ukazuje fair play a radost z pohybu. Nerozhodují
v ní známosti, peníze... Rozhodují v ní
sekundy, metry... Je spravedlivá, čistá, přátelská, zrovna taková, jako byl František
Tomiška.

Tak, jak je napsáno na smutečním parte
– kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut... My všichni zde nezapomeneme…

František Tomiška se starostkou České obce sokolské
Hanou Moučkovou při otevření nové atletické dráhy
v Roztokách

l

Martin Matas
oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky

inzerce

Pohled
zPět
Vojen
SyroVátkA
Beseda o knize
a životě
Sobota
14. 5. 2022 17:00
Ve vile
tiché údolí 125
roztoky

PSYCHICKÉ PROBLÉMY
MOHOU POTKAT KAŽDÉHO!
PATŘÍTE MEZI NĚ?
ZNÁTE NĚKOHO, KOHO TRÁPÍ
DUŠEVNÍ POTÍŽE?

JSME TU PRO VÁS A POMŮŽEME VÁM
PLNOHODNOTNĚ ŽÍT!
Podpoříme vás v oblasti práce, osamostatnění se od
rodiny, hospodaření s financemi. Pomůžeme vám při
vyřizování sociálních dávek nebo vyřízení invalidního
důchodu. Nabízíme různorodé volnočasové aktivity.
Inspirujeme vás k osobní realizaci v životě.
Budou pro vás pracovat zkušení sociální pracovníci
a svou situaci můžete konzultovat i s peer pracovníky –
lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
Zavolejte nám a domluvte si schůzku.
Rádi přijedeme i za vámi.
Veškerá podpora je zdarma.

Srdečně Vás zveme na besedu s Vojenem Syrovátkou,
evangelickým farářem.
Autor knihy Pohled zpět se s námi podělí o vzpomínky na život
v době komunismu i po sametové revoluci.
Knihu bude možné zakoupit na místě.

Komunitní tým
Dolní Povltaví
Bořanovická 10
(metro Kobylisy)
Centrum Střední Čechy

Kontaktní osoba
Jakub Marek
775 729 889
marek.jakub@fokus-praha.cz

WWW.FOKUS-PRAHA.CZ

květen 2022
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Pohádkový les
Roztocké turistické oddíly mládeže zvou opět
všechny děti do 7 let a jejich rodiče i prarodiče (věk neomezen)
na cestu tradičním pohádkovým lesem
Akce se koná v sobotu 28. 5. 2022 v Tichém údolí
Start kdykoli mezi 10.00–12.00 u vstupu do údolí,
za torzem Maxmiliánky
Na startu si můžete čekání zpříjemnit pohádkovou tombolou
a našimi atrakcemi. Nebudou chybět ani grilované buřtíky.
Přijďte, těšíme se na vás!

Pohádkový les sponzorují roztočtí a žalovští patrioti
Akce se koná za podpory města Roztoky
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Muzeum Roztoky
Kurz akvarelu

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

Komentovaná prohlídka
výstavy Čarovný svět vějířů
Archeologická expozice
Archevita – Stopami věků
byla slavnostně otevřena
Za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové proběhlo
v pátek 22. dubna otevření mimořádné
expozice, která je svým pojetím srovnatelná s obdobnými projekty v evropském
kontextu. Expozice je multimediální, doplněná o hologramy a projekce, které ji
oživují.

Včely a jejich svět

14. dubna – 4. září 2022
Herní výstavu o včelách určenou dětem
jsme doplnili o část, která nabízí důkladnější poznání skupiny žahadlových blanokřídlých. Není zaměřena jen na včelu medonosnou a představuje vybrané čeledi
včetně ukázek jejich zástupců.

26. května 2022 od 17 hod.
Výstavou věnovanou historickému a uměleckému vývoji vějířů provedou její autorky, Mgr. Ludmila Kotorová a Barbora Kobelová.

DESIGN LOCK

29. května 2022
Roztocký designový handmade market
s originální autorskou módou, šperky, kosmetikou, doplňky a skvělým street food.

Muzejní noc

9. června od 18 hod.
Tématem Muzejní noci bude nově otevřená archeologická expozice Archevita – Stopami věků. Kromě návštěvy expozice v mimořádném čase budou připraveny
workshopy.

Festival Zámeček

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

Svátky hudby

19. června 2022 od 17 hod.
Koncert Filharmonického komorního orchestru je připraven na neděli, jako sólisté
se představí Edita Keglerová – cembalo
a Vlastimil Kobrle – housle. Na programu
jsou skladby J. S. Bacha – koncert A dur
BWV 1055 pro cembalo a smyčce a A. Vivaldiho – Čtvero ročních období v kompletním provedení.

Festival Léto na zámku

23.–28. června 2022
Pestrý program nabídne na konci června
festival, který pořádáme v rámci akce Středočeské kulturní léto. Letos se můžete těšit
na Losers Cirque Company s akrobatickým projektem THE LOSER(S), představení Divadla Na Fidlovačce a Divadla A.
Dvořáka Příbram a našlápnutý koncert
N.O.H.A. K výročí 65 let od založení muzea vystoupí Voices a pro děti je připraveno
představení Divadla Minor. Program naleznete na webu, Facebooku a Instagramu
muzea.
l

Beseda s Marpem
Velkou událostí pro naši školu byla návštěva bývalého
žáka, úspěšného hudebníka a boxera, Otakara Petřiny,
který vystupuje pod pseudonymem Marpo.
Beseda se uskutečnila ve středu 26. 4. a trvala téměř dvě hodiny. Děti pokládaly
otázky z oblasti sportu i hudby a Marpo
na jejich dotazy odpovídal nejen ochotně,
ale také velice otevřeně a upřímně. Setkání
s bývalým žákem ocenili také učitelé, kteří
si na dobu, kdy byl Marpo jejich žákem,
rádi zavzpomínali. Náš host se s žáky i učiteli ochotně vyfotografoval a neodmítl ani
zástupy zájemců o autogram.

květen 2022

Čas, který měl Marpo pro nás vyhrazen,
rychle utekl a my mu do zápasu s Karlosem
Vémolou, na který se intenzivně připravuje, budeme držet palce.
Děkujeme paní učitelce Karolině Koubíkové, že nám tuto skvělou akci zajistila.
l

Monika Rambousková
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM květen–červen
25. 3. – 3. 7.
2022

Čarovný svět vějířů – výstava

Středočeské muzeum, Roztoky

1. 4. – 4. 9.
2022

Včela – cesta do včelího města, hravý výlet do včelího úlu

Středočeské muzeum, Roztoky

1. 4. – 31. 10.
2022

Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka – výstava v zahradě Braunerova mlýna

Středočeské muzeum, Roztoky

8. 4. – 29. 5.
2022

Jen tak – fotografie Táňa Pekárková
čtvrtek–neděle

Vratislavka Café, Kroupka 38

14. 5.
So

Myself Massage – celodenní kurz automasáže tibetskou mísou,
www.uzasno.cz/seminare, od 10.00 do 15.00 hod.

Café Vratislavka

14. 5.
So

Festival Zámeček,  
od 14.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

14. 5.
So

Beseda nad knihou Pohled zpět – s evangelickým farářem Vojenem
Syrovátkou, od 17.00 hod.

Vila čp.125, Tiché údolí

15. 5.
Ne

Evangelické bohoslužby,
od 10.30 hod.

Vila čp.125, Tiché údolí

15. 5. a 12. 6.
Ne

Kurz akvarelu,
od 10.00 do 16.30 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

26. 5.
Čt

Komentovaná prohlídka výstavy Čarovný svět vějířů,
od 17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

28. 5.
So

Pohádkový les – roztocké turistické oddíly mládeže zvou děti do 7 let na
cestu tradičním pohádkovým lesem. Start kdykoli od 10.00 do 12.00 hod.

Tiché údolí

28. 5.
So

Jarní víly – paličkovaná krajka,
od 15.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713,
Roztoky

29. 5.
Ne

Čtení s Myšičkovými pro Cestu domů,
od 17.00 hod.

Café Vratislavka

29. 5.
Ne

Design Lock – roztocký design lock a handmade market s originální
autorskou módou, od 10.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

6.
Pá

Dětský den – s Beruška bandem, divadélko Romaneto,
od 13.00 hod.

Park Tyršovo náměstí

5. 6.
Ne

Evangelické bohoslužby,
od 10.30 hod.

Vila čp.125, Tiché údolí

5. 6.
Ne

Local Vocal – koncert,
od 19.00 hod.

Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

9. 6.
Čt

Jak vychovávat děti pro život – seminář o výchově, dětech a rodině,
od 18.30 hod.

Městská knihovna Roztoky

9. 6.
Čt

Muzejní noc,
od 18.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

11. 6.
So

Dětský den s myslivci – občerstvení zajištěno,
od 8.30 hod.

Střelnice na Holém vrchu, Únětice

11. 6.
So

Rock Party – se skupinou Typáci – Správný český bigbít,
od 19.00 hod.

Letní scéna U Šraněk

11. 6.
So

Koncert k 50. výročí svého založení – komorní smíšený pěvecký soubor
ROSA, od 18.00 hod.

Kostel CČSH, Wuchterlova 3,
Praha 6

19. 6.
Ne

15. koncert Filharmonického komorního orchestru,
od 17.00 do 18.30 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 6.
Ne

Evangelické bohoslužby,
od 10.30 hod

Vila čp.125, Tiché údolí

23.– 28. 6.

Festival léto na zámku

Středočeské muzeum, Roztoky
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Město Roztoky a SPCCH Vás zvou
na pořad

Členky Klubu paličkování při SPCCH v Roztokách
Vás srdečně zvou na výstavu

Paličkovaná krajka V.

Stará láska nerezaví

JARNÍ VÍLY

vzpomínka na Richarda Adama

Kde: Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
Čas: každé pondělí a čtvrtek od 15 do 16 hodin

čtvrtek 23.6 2022 od 17 hodin

VSTUP ZDARMA

Na Richarda vzpomínají přátelé, kteří s nim prožili poslední léta jeho
kariéry nebo života: zpěvačka Dana Chy�lová, moderátor Jaroslav
Suchánek a herečka Ludmila Razimová. Připomeneme si zajímavos�
z jeho života a jeho bohaté profesní kariéry a nebudou chybět jeho
nejznámější písničky.

sál hotelu Academic
pro seniory vstup zdarma
rezervace Vlaďka Drdová 606 893 292

ROCK PARTY



ROZTOKY
Letní scéna U šraněk od 19°°hod

11.ČERVNA
ǁǁǁ͘ƚǇƉĂĐŝ͘ĐǌVstupenky je možné zakoupit

květen 2022

vpředprodeji u stánku

Občerstvení U Šraněk
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Poděkování a obdiv
Původně jsem se nechtěl zapojovat do tématu Ukrajina, je
toho kolem nás všude dost, ale nedá mi to. Sleduji trochu
zpovzdálí činnost našeho roztockého dobrovolnického
spolku RoztokyPomahaji.cz na Facebooku a v několika
whatsappových skupinách a musím složit obrovskou
poklonu. Ty (převážně) dámy odvedly za minulých skoro
8 týdnů neuvěřitelné množství práce. Přes skupiny neustále
létají organizační pokyny, co je třeba kam odvézt, komu
a od koho, co komu chybí atd. Věnují neuvěřitelné množství
času a energie tomu, aby „našim“ uprchlíkům zajistili
alespoň trochu důstojné žití. Navíc je třeba říci, že jejich
činnost je vysoce organizovaná, a navzdory tomu, že se
občas věci dějí náhle, fungují bez větších zádrhelů.
Vytvořili úžasně funkční systém, jak postupně uprchlíky ubytovat, zajistit jim základní potřeby, psychologickou podporu,
práci, případně stálé bydlení. Úřad města
se samozřejmě snaží též poskytovat podporu, jak to jen jde, některé úřednice
na pracovní dobu nehledí, ale bez pomoci
sdružení RoztokyPomáhají by to všechno
šlo jen velmi těžko.
Pro představu, máme dnes v Roztokách
324 uprchlíků, v sousedních Úněticích, se
kterými úzce spolupracujeme, je jich asi
54. To není úplně málo. Část jich je ubytována u občanů doma, malá část ve svých
bytech a nemalá skupinka je v Academicu.
Pro zajištění základních potřeb funguje
humanitární sklad s oblečením a jídlem
v soukromé garáži na Solníkách. Uprchlíkům je poskytována pomoc při vyřizování

dokladů, psychologická podpora, pomoc
při umisťování dětí do škol a školek, hledání práce a zejména mnoho obyčejného lidského porozumění. Organizační hierarchii
by jim mohl závidět kdejaký nadnárodní
korporát.
Dovolím si poděkovat jmenovitě – Zuzaně Šrůmové, hlavě celého sdružení, Ditě
Votavové, která se stará o základní potřeby
uprchlíků, Marii Kantorové, která zajišťuje
jídlo, oblečení a sponzory, Petře Fargalli,
která nějakým záhadným způsobem shání
pro uprchlíky byty a potom organizuje převoz různých lednic a praček a skříní a bůhvíjakého vybavení mezi nimi. Kam se hrabe pan Hrušínský ve známém filmu Kulový
blesk. Laďka Jakobová potom zajišťuje oficiální sociální podporu na úřadě a pomáhá
se spoustou dalších věcí, hodně nad rámec

své zákonné pracovní doby. Olga Rubešová, Ruska žijící již dlouho v Roztokách,
spolu s dalšími „místními“ Rusy a Ukrajici
pomáhá s integrací uprchlíků do místní
komunity.
Škola a školky pak v úzké spolupráci
s radní Vlaďkou Drdovou zajišťují ukrajinským dětem školní docházku. Mnoho kantorů i externistů vyučuje ukrajinské děti
dobrovolně v rámci svého volného času.
Dále je třeba zmínit Jakuba Rolce, který
slouží jako ochotný řidič na vožení všeho,
a manžele Boledovičovi, kteří ve své garáži
zřídili humanitární sklad (tzv. šatníček)
a jeho organizaci věnují hodně ze svého
času. V neposlední řadě patří poděkování
též panu Kalusovi, majiteli dodávek k zapůjčení, které jsou vidět po městě. Své dodávky nám zapůjčuje bezplatně a ochotně,
a dosud i s naftou, což jistě nebyl jeho původní podnikatelský záměr.
Co se jídla týče, podařilo se dohodnout
s velice ochotným manažerem místního
Albertu, který spolku předává přebytky
potravin. Ty jsou pak k dispozici uprchlíkům v již zmíněném šatníčku. Zkoušeli
jsme i Tesco a Lidl, ale tam jsme bohužel
narazili na (trochu hloupou) neprostupnost korporátní organizace.
Tedy všem výše zmíněným, i těm mnoha, kteří se sem již nevešli, patří obrovský
l
dík.
Michal Hadraba

místostarosta města

Roztocká ODS půjde do voleb spolu s KDU-ČSL
Vytvářet politickou aktivitu na malém městě je vlastně
spolková činnost jako každá jiná. Potkávají se lidé se
společnými zájmy a názory. Někdo rád ve volném čase
rybaří, někdo sportuje, někdo tancuje a někdo se zajímá
o politiku, zejména tu lokální. Aspoň v roztocké ODS mají
členové zájem primárně o dění v našem městě.
Doba před komunálními volbami je navíc
vždy časem, kdy se nám hlásí více nových
členů, a letos je zájem pravděpodobně ještě
umocněn úspěchem SPOLU v podzimních
parlamentních volbách. Jsme rádi zejména
za příliv mladých, které chceme co nejvíce
zapojit do komunálního dění, a zároveň
díky nim nemáme problém složit kandidátku, což je běžný problém zejména
v menších městech.
Kandidátku chceme stavět na lidech,
kteří mají ambici, elán a hlavně čas městu

22

se odpovědně věnovat. Děláme to ale se
zřetelem ke zkušenostem, odpovědně
a s rozvahou, protože letošní komunální
volby budou jiné. Pan starosta plní svou
misi v parlamentu a nevím, zda se bude
opět ucházet o pozici lídra. Aktuální nastavení neuvolněného starosty a mnoha dalších neuvolněných místostarostů, kterých
je, ani nevím kolik, není z našeho pohledu
pro Roztoky optimální. Chceme proto nabídnout kandidátku postavenou na kvalitních nových jménech, a nejen na lokálních

celebritách, kterou podpoří zkušení lidé
s historickou komunální pamětí. Prostě
chceme do čela postavit lídra, který bude
mít na případnou práci na radnici čas.
Abychom uspěli a oslovili jsme nejen
naše tradiční pravicové voliče, rozhodli
jsme se postavit společnou kandidátku
s místní KDU-ČSL, která několika zajímavými jmény posílí naše řady a pomůže
nám i třeba se sportovní částí našeho volebního programu.
Věřím, že budeme dostatečně relevantní
a sexy alternativou, která bude po volbách
dostatečně silná na to, aby rázně promluvila do dění na naší radnici. 
l
Roman Jandík



předseda ODS Roztoky

Jakub Ševčík
předseda KDU-ČSL Roztoky
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Ulice Kolaborantů
Jestlipak vás napadne, která ulice v Roztokách ještě v roce 2022 oslavuje porobu národů ruským (toho času bolševickým)
impériem? Ano, je to Obránců míru. Zákeřnost toho pojmenování se nám v poslední době opakovaně připomíná v novinových titulcích. V době, kdy píšu tento
text, například rezonuje médii výzva německých levicových intelektuálů k zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a k mírovým rozhovorům s ruským fašistickým
režimem. Hle, obránci míru! Odepření
dodávek zbraní bojující straně, která je jinak co do zdrojů ve výrazné nevýhodě, sice
znamená faktickou pomoc Rusku, ale věřme, že němečtí levicoví intelektuálové tak
činí jen proto, že prostě nepatří mezi nejostřejší tužky v penále, a ne z důvodu přímé
kolaborace.
Appeasement prostě nefunguje. Nefungoval nikdy. Naše zkušenost z roku 1938

(a v jistém smyslu i z roku 1968) by měla
varovat. Jediná možnost, jak nastolit mír, je
dát agresorovi přes držku. A když to nepochopí, dávat mu znovu a znovu. A znovu. Si
vis pacem, para bellum. Tím spíše, pokud je
agresorem chudičká zaostalá orientální
despocie. Nenechme se zmást mapou, HDP
Ruska je (resp. byl – před sankcemi) srovnatelný se španělským, poloviční proti německému, menší než HDP samotné Kalifornie.
Co tedy s těmi obránci a mírem? Ne, fakt
nevolám po přejmenování jedné z nejlid-

natějších roztockých ulic. Jednak by to
zbytečně zkomplikovalo život příliš mnoha
lidem, ale hlavně si myslím, že všechny ty
pomníky nebo čestná občanství masových
vrahů jsou otiskem doby a dokumentují,
co se našim předkům honilo hlavou, resp.
co jim tam lila dobová propaganda.
A především: naše ulice Obránců míru
má perfektní vysvětlující tabulku, která vše
uvádí na pravou míru, stran kontextu nenechá nikoho bezradným a nerozpoutává
nadbytečnou polemiku. Je skvělá a podobné bych instaloval i do všech ostatních ulic.
Např.: nám. 5. května: „5. květen není
v dubnu.“, Školní náměstí: „Ema má
maso.“, a samozřejmě Za Cihelnou jedině:
„Před Cihelnou, Za Cihelnou nikdo nesmí
stát“. Co víc udělat pro obranu míru?


l

Tomáš Šalamon
místopředseda ODS Roztoky

Co se stane, když…
… jsme svědkem nevhodného chování rodiče k dítěti, známe dítě, o které není
dobře postaráno, případně vidíme dítě v doprovodu osoby, která je zjevně pod
vlivem alkoholu?

Každý z nás se může, bohužel, dostat do situace, kdy slyší od sousedů častý křik
a pláč, potká rodiče, který se sotva drží
na nohou a vláčí za sebou své dítě, případně se mu dítě samo svěří, že se k němu někdo chová špatně. Možností řešení je několik a vždy je potřeba promyslet, co se nám
jeví jako nejlepší v dané konkrétní situaci.
Pokud znáte rodinu, o kterou se jedná,
znáte alespoň jméno dítěte či adresu, kde
se rodina zdržuje, je nejlepší oznámit dané
jednání na orgán sociálně-právní ochrany
dítěte, tedy OSPOD. Oznámení lze podat
v podstatě jakoukoli formou – písemně, e-mailem i telefonicky. OSPOD je vždy povinen se vaším oznámením zabývat, a to
i v případě, že danou věc oznámíte anonymně. Snažte se uvést vždy co nejvíce informací, které znáte. Můžete tím usnadnit
práci všem zúčastněným složkám.
Pokud chcete obdržet informace o tom,
jaké kroky byly ze strany OSPOD učiněny,
sdělte to v rámci svého oznámení. Toto lze

žádat i v případě, že nechcete, aby se kdokoli dozvěděl, že jste oznámení učinili právě vy. Stačí napsat jednoduchou větu jako
např: „Žádám, abych byl vyrozuměn
o tom, jaké kroky byly z vaší strany učiněny, a zároveň žádám, aby bylo mé oznámení založeno do podkladové složky spisu
a nikdo nebyl seznámen s údaji i mé osobě.“
Pokud vám osoba dopouštějící se nevhodného chování vůči dítěti není známa
a vy jste jednání zrovna přítomen (např.
osoba v podnapilém stavu či agresivní osoba, která pečuje o dítě), kontaktujte PČR,
která na místo vyšle hlídku, osobu ztotožní
a věc oznámí příslušnému OSPOD.
Co bylo napsáno výše, se řídí zákonem
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, a dává vám zákonnou možnost oznámit nevhodné chování vůči dítěti. Ale pozor – máme zde i zákon 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, který nám všem ve svých
§ 367- § 368 vymezuje situace, kdy jsme

vázáni oznamovací povinností, a pokud
bychom nic nekonali, sami sebe bychom
vystavili nebezpečí případného trestního
stíhání. Toto vymezení zahrnuje například i týrání svěřené osoby (§ 198), mějme tedy na paměti, že není v pořádku nad
některým chováním jiných lidí zavírat
oči.
Doufejme, že se nikdo z nás nebude muset podobným oznámením zabývat, ale
pokud ano, a vy si nebudete jisti, jak postupovat, neváhejte na OSPOD zavolat a konzultovat s nimi konkrétní situace, případně
se obraťte na Linku důvěry Dětského krizového centra na číslech 241 484 149 nebo
777 715 215 (linka je dostupná 24/7), kde
s vámi může pracovník probrat následný
postup.
Děti mohou být v náročných situacích
často osamocené, někdy dokonce mohou
mít pocit, že je to jejich vina a nemají tedy
právo volat o pomoc. Buďme k dětem všímaví a naslouchejme jim. V každé době je
přece tolik důležité ty slabší z nás ochraňovat a bránit.


l

Bc. Tereza Králová

Rodiče pozor! Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí!
Co mám dělat, když jsem svědkem šikany?
Myslíš, že je někdo v tvém okolí šikanován,
a cítíš, že je potřeba mu pomoci?
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Možná váháš, jestli to není žalování nebo
„bonzování“. Zkus přemýšlet tak, že ten,
kterému ubližují, si sám neumí pomoci, ale

ty mu pomoci můžeš. Jestliže cítíš, že se
mezi spolužáky děje něco, co není v pořádku, promluv si o tom s někým. Nejúčinněji
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mu můžeš pomoci, pokud se obrátíš na dospělého, kterému důvěřuješ. Jestliže nikoho takového nemáš, můžeš kontaktovat
Linku bezpečí na čísle 116111 nebo Policii
ČR na lince 158.
Máte doma dítě školního věku? Mluvíte
s ním na téma šikana? Máte pocit, že vašeho dítěte se to netýká? Možná ano, ale co
když to tak není?

Co je šikana?
n jakékoli

chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu
lidí;
n zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití,
poškozování věcí druhé osobě, tak i útok
slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování;
n většina případů šikany mezi dětmi se
odehrává ve škole, na cestě do školy nebo
ze školy, případně v okolí bydliště;
n nebezpečí šikany spočívá především
v závažnosti, dlouhodobém působení
a s tím souvisejících následcích v oblasti
duševního a fyzického zdraví.

Druhy šikany

1. Fyzická agrese – agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě
předměty, kterými učiní útok důraznějším
(baseballová pálka, batoh apod.).
2. Slovní agrese a zastrašování – agresor
oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo ji zastrašuje.
3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi
– agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si
věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).
4. Násilné a manipulativní příkazy – agresor nutí oběť k různým nepříjemným

činnostem a úkolům (např. psát za někoho
domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu
či kapesné).
5. Kyberšikana – agresor využívá informační a komunikační technologie (počítače, tablety, mobilní telefony, sociální sítě,
e-maily apod.) k ublížení oběti (vydírání,
ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.). Jedná se o specifický druh šikany, při níž agresor zpravidla vystupuje anonymně, vystupuje pod
falešnými přezdívkami (nicky), vytváří
jednoúčelové e-mailové schránky nebo falešné profily na sociálních sítích a díky tomuto pocitu anonymity je posílena jeho
odvaha v použití agresivnější formy útoku.
Blíže ke kyberšikaně v závěru článku.

Kdo bývá dětskou
obětí šikany?
n Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.
n Dítě,

které se jakýmkoli způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle,
přestěhovalo se, má nadváhu apod.).
n Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které
těžko navazuje osobní kontakt s ostatními
dětmi.
n Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší
v uvažování.
n Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny.
n Dítě nadprůměrně duševně vybavené,
dětský genius.

n Zdůrazněte,

že se nemusí bát o šikaně
otevřeně mluvit.
n Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni.
n Seznamte své dítě s širším okruhem
osob, na které se může v případě potřeby
obrátit.
n Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat druhým. Vhodné je použít nějaké
ukázky z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.
n Upozorněte dítě na kriminální pozadí
těchto skutků mezi dospělými a možnost
stíhání případných aktérů.
n Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou proti šikaně je dobrá parta a kamarádi,
kteří se nebojí pomoci jeden druhému
a projevy šikany oznámit.
n Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte nejen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte
v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.
n Promluvte o svých obavách s učitelem,
ptejte se učitele na jeho názor na šikanu
a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš
spojenec.
n Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně
postupují a zda sledují projevy chování
i mimo vyučování.


l

Na co upozornit
začínajícího školáka!
n Při

nástupu do školy informujte své dítě
o možném nebezpečí a jednotlivých projevech šikany, např. formou pohádky či příběhu.

Mgr. Rudolf Štis
(zdroj: www.policie.cz)

Vyhlášky
Nedávno jsem si otevřela stránky města
a do vyhledávání jsem zadala vyhlášky. Vyskočily na mě jen čtyři, ty, které jsou zrovna
na úřední desce. Po nějakém hledání jsem
zajásala. Objevil se dlouhý sloupec Obecně
závazných vyhlášek, Veřejných vyhlášek,
Dražebních vyhlášek, změn obecně závazných vyhlášek, zrušení dražebních vyhlášek
a jiné a jiné. Dohromady jsem jich napočítala 480. Jistě mi dáte za pravdu, že v tomto
množství dokumentů se těžce hledá jeden
konkrétní. Nakonec jsem se s tím vypořádala, ale přemýšlela jsem o tom, proč má
město tolik vyhlášek, když Sbírka zákonů
ČR na všechny tyto přestupky proti pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku

květen 2022

i o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek, myslí. Tudíž většina
těchto městských vyhlášek je duplicitní.
Shodou okolností jsem o Velikonoční
neděli odpočívala na zahradě, abych si odpočinula. Byla neděle, a ještě k tomu sváteční. Netrvalo dlouho a ozvala se sekačka.
Nevšímala jsem si toho, protože mě hluk
tohoto typu nevadí. Vzápětí se ozval další
zvuk nějakého, mě neznámého stroje a já si
vzpomněla na vyhlášky a říkala jsem si,
k čemu že jsou. Mám vzít mobil a telefonovat na policii? Je přece mnoho lidí, kteří
celý týden pracují a o víkendu potřebují
udělat něco na zahradě a na domě. Kdy jindy by to měli dělat. Nevím, ale mám do-

jem, že vyhláška je dobrý návod k udávání.
Tak trochu návrat do minulého režimu.
Také jsem přesvědčena o tom, že městská
policie má i tak spoustu práce, a kdyby
měla jezdit ke každé zapnuté sekačce či
křovinořezu, tak nedělá nic jiného.
A tak bych chtěla apelovat na vedení
města a vlastně na nás všechny zastupitele – pojďte se, prosím, zamyslet nad všemi těmi zákazy. 
l
Eva Sodomová
Cesta pro město
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Měsíc ve znamení sportu a zdraví
Duben byl na prvním i druhém stupni Základní školy Zdenky Braunerové ve znamení sportu a zdraví. Celý měsíc měly děti
možnost vyzkoušet si v rámci tělesné výchovy a velkých přestávek různé sportovní
výzvy.
Splnění sportovní výzvy o velké přestávce bylo odměněno razítkem na herní kartu
a následně v rámci losování cenou spor-

tovního charakteru. Žáci druhého stupně
řešili vědomostní kvíz se sportovní tematikou, který pro ně každý den připravovala
paní učitelka Lenka Veselá. Na úspěšné řešitele čeká na začátku května pěkná odměna, i když jak se říká: Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.


l

Monika Rambousková

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Po dlouhých dvou letech se na začátku letošního dubna uskutečnily prezenční zápisy do 1. tříd pro příští školní rok. Samotným zápisům předcházela registrace

Okénko školské rady

V rámci svého druhého dubnového zasedání školská rada podepsala nový jednací řád.
Na žádost rodičů nás Vladimíra Drdová seznámila se všemi bezpečnostními opatřeními, která byla zavedena, i s těmi zamítnutými u nové budovy ZŠ Cihelna. Paní
ředitelka Olga Janoušková představila dokument Vize školy do roku 2030+, který byl
prezentován v Odraze, školské komisi
a radě města. Jde o velmi obsáhlý a živý dokument, který bude vycházet i z postupné
evaluace dílčích kroků k naplnění všech
cílů. Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. – školní psycholožka, vedoucí školního poradenského pracoviště a hlavní garant projektu
Začleňování ukrajinských žáků, nás seznámila s aktuální situací. ŠR děkuje všem, kte-

pomocí aplikace Škola online, do které své
děti zaregistrovalo 142 rodičů.
Většina dětí se zápisů zúčastnila, ale některým nemoc nedovolila přijít předvést
všechno, co se ve školkách a doma naučily.
Pro tyto děti, případně pro opozdilce, kteří
v řádném termínu k zápisům nedorazili,
byly k dispozici ještě další náhradní termíny.
Protože se jedná o velký zlom a slavnostní událost v životě budoucích školáků, ale
i jejich rodičů, všichni jsme se na tento den
náležitě připravovali. Ve škole se dětem věnovaly více než dvě desítky paní učitelek,
vychovatelek a asistentek. Děti pod jejich

vedením plnily zadané úkoly, ve kterých si
vyzkoušely své znalosti barviček, poznávaly geometrické tvary, recitovaly básničku
apod. Po splnění všech úkolů si domů odnesly pamětní list a malou sladkou odměnu.
Všechny děti se moc snažily, přesto
po pečlivé úvaze některé nastoupí do školy
až v dalším školním roce. Všem dětem i jejich rodičům moc děkujeme za účast
a v září se budeme těšit na shledanou.

ří se jakkoli podílejí na pomoci uprchlíkům. Především pedagogům a externistům,
kteří učí děti v Roztokách zcela zdarma.
Po dlouhých dvou letech se 6. dubna
uskutečnily prezenční zápisy do 1. tříd pro
následující školní rok. Samotným zápisům
předcházela registrace pomocí aplikace
Škola online, přes kterou své děti zaregistrovalo 142 rodičů. Ve škole se dětem při
samotných zápisech věnovaly více než dvě
desítky paní učitelek, vychovatelek a asistentek na celkem 29 stanovištích.
Mezi další diskutovaná témata patřila
pravidla pro pořádání ŠVP, lyžařských výcviků a školních výletů či Pravidla pro dělení na výuku jazyků. Po vzájemné dohodě
byl stanoven termín dalšího zasedání

na úterý 17. 5. 2022 od 17.30 hod. v ZŠZB
na Školním náměstí.
Až budete před sebou držet toto vydání
Odrazu, tak mnozí žáci 9. ročníků již budou vědět, jak proběhly přijímací zkoušky
do dalšího stupně jejich vzdělávání. Zároveň budou znát rozhodnutí i žáci z nižších
ročníků vzhledem k přijímacím řízení
na víceletá gymnázia.
Všem, kteří uspěli a byli se svým výsledkem spokojeni, GRATULUJEME!
l

Škola a prevence s O2 Chytrá škola
V rámci projektu O2 Chytrá škola se v dubnu žáci 4. a 8. ročníků zúčastnili besedy s Janem Kršňákem z organizace Digiděti. Cílem besed bylo seznámit žáky
naší školy se zodpovědným zacházením s digitálními technologiemi.

Beseda zaměřená na Prevenci sextingu pro
žáky 8. ročníků otevřela nejen téma nebezpečí sextingu – proč neposílat fotografie
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a videa s vlastní nahotou, ale žáci mezi sebou také sdíleli osobní zkušenosti ze sociálních sítí a počítačových her. Beseda byla




l

Mgr. Šárka Kovaříková
zástupkyně ředitelky

Petra Kazdová, DiS.
předsedkyně školské
rady při ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz

pro všechny zamyšlením nad tím, jak chytré telefony ovlivňují naše každodenní myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe,
jaké problémy a rizika to přináší, jak se
s nimi vyrovnat.
Ve 4. ročnících žáci společně hovořili
o vlastní zkušenosti s digitálními technolo-
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giemi – Youtube, počítačové hry, sociální
sítě, a seznámili se se zásadami bezpečného pohybu v kyberprostoru.
Jana Pazderová

Uplynulé dva roky jsme během distanční
výuky trávili mnoho času před obrazovkami. Často, zejména zpočátku, jsem si jako
pedagog kladla otázku, do jaké míry jsou
technologie prospěšné pro druháky? Jak to
dělat, když nějaká doba sledování obrazovky je prostě nevyhnutelná, jak by tato doba

měla být dlouhá, jaký vliv má a bude mít
zacházení s technologiemi na vývoj dětí?
Co se v nich odehrává? Jak děti díky obrazovkám objevují svět? Díky programu Digiděti si naše třída kladla podobné otázky
a sama přicházela na možné odpovědi.
Když po úvodním kruhu a hrách opadl
první ostych, povídali jsme si o tom, co
na obrazovkách a sociálních sítích vídáme,
popisovali jsme osoby, které známe ze sociálních sítí, děti měly za úkol vysvětlit, co
si o jejich příbězích myslí. Pomalu jsme se

dostávali k tématu potenciálních nebezpečí, která na sítích mohou číhat, jak je možné se jim vyhýbat a jak se zachovat, když
bohužel tato nebezpečí neodhalíme včas –
neboť i to se může stát a prostě se i stává.
Diskuse se protáhla, téma bylo z pohledu všech zúčastněných zajímavé, současné
a přínosné. Pro nás bylo navíc inspirací
k další podobné třídní debatě.
Jitka Ramdanová, 4. E



Roztoč (se) v květnu

Drahokamy z letošní
práce Sdružení Roztoč

foto: Jakub Souček

Roztoč se odvalil o další rok dopředu, nebo tak to s příchodem jara cítíme.
Máme za sebou další rok v covidovém oslabení, který jsme přežili díky
mnohým dárcům a podporovatelům – a děkujeme za to, protože to vůbec
nevnímáme jako samozřejmou věc a jsme si vědomi toho, jak je existence
kulturních a uměleckých organizací křehká.

25 let Masopustu

Mnohé máme za sebou. Byť se to v současném dění zdá pradávno, byl Masopust. Doprovázela ho obrovská práce dobrovolníků
včetně fotografické výstavy z 25 let Masopustu. Fotografie na výstavu darovali Josef
Mirovský, Markéta Luskačová, Jiří Pekárek,
Gyorgy László, Lucie Šarkadyová, Jan Faukner, Vít Švajcr, Vojtěch Vlk, Jakub Sedlák,
Jan Hromádko, Jakub Souček a Jan Žirovnický a my jim za to moc děkujeme. Stejně
jako kavárně Vratislavka za skvělý prostor
a Táně Pekárkové za obrovskou pomoc s výběrem a instalací.

Kurzy češtiny pro lidi
z UA & tvůrčí dílny
Roztoky pomáhají a Roztoč též. Roztoč má
trvale nastavenou podporu dětí/rodin, které si ze sociálních důvodů nemohou dovolit
hradit plnou částku kurzovného. Stejně tak
v tuto chvíli podporujeme odpuštěním kurzovného některé děti z Ukrajiny, protože

květen 2022

věříme, že umělecká činnost není nějakým
nedůležitým nadstandardem, ale pro mnoho lidí vytváří jejich identitu a je to jeden ze
základních způsobů, jakým se vztahujeme
ke světu. Což se ukazovalo i na uměleckých
dílnách, které někteří z našich lektorů pro
lidi z Ukrajiny připravili jako dobrovolníci.
Sdružení Roztoč také pořádá pro lidi
z Ukrajiny kurzy českého jazyka, které s týmem lektorů vede Karolína Šípalová. Kurzy v tuto chvíli běží čtyři, každý z nich v časové dotaci 4,5 hodiny týdně. Lektoři je
vedou jako dobrovolníci, učebnice zakoupilo město… a pokud byste nás chtěli
v naší práci podpořit, budeme moc rádi.

Morana je pryč

Vynášeli jsme Moranu, Smrtku a prostě zimici babici studenou pryč a udělali jsme to
pořádně, takže doufáme, že se nevrátí.
Folklorní kroužky Roztoč Kolečko, Kolíček
a Klobouček na tom pracovaly vydatně
a pevně doufají, že to až do příštího roku
bude stačit.

l

Blíží se nám konec školního roku a to je
pro nás období sklizně. Krásy, které
v kroužcích a kurzech vznikaly po celý rok,
se vynoří, projasní a ukážou nám všem.
A to je důležité.
Na konci kroužků a kurzů neděláme
zkoušky ani přehrávky. Rádi ale pomáháme novým dílům i malým umělcům vstupovat do světa a sdílet svůj um, píli a niternou krásu toho, co pod jejich rukama
vzniklo.
Zveme vás tedy hned na několik událostí, protože kdysi dávno se možná vše vešlo
na jednu Zahradní slavnost, ale dnes tomu
tak dávno není. A tak máte mnoho příležitostí přijít se něčím potěšit.

Našlapuj zlehka, příroda
je křehká – 5. června
Výstava výtvarných kroužků na půdě Středočeského muzea pro vás bude přichystána od 5. do 22. června a projít si ji můžete
kdykoliv v otevíracích hodinách muzea.

Roztočený Lampion – 13. června

Od 17.40 v Divadle Lampion v Kladně nás
čeká přehlídka tanečních a divadelních
souborů. Můžete se těšit na choreografie
tanečnic a tanečníků z Baletu, Máty a Tanlalé, včetně té oceněné na krajské přehlídce, a na představení Pimprlat, Madraťáku
a Jen tak na svačinku.

Zahradní slavnost – 21. června

Zveme vás na Zahradní slavnost plnou
krás z celého roku, jídla pití, hudby, divadla
a nadcházejícího léta.


Za Sdružení Roztoč

l

Zuzana Šrůmová
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Začátek jara v ZŠ Sedmihlásek
„Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se
objevují květy …“ (Pís 2:11)
Děti ze Sedmihlásku se o příchod jara přičinily zejména tím, že spolu se sborem Rezekvítek pod taktovkou Jany Vöröšové spálily Moranu a vyhnaly zimu. Stalo se tak
31. března na zahradě vily čp. 125 a byla to
poetická podívaná lahodící zraku i sluchu.

k rozebrání při vynášení Morany. Výtěžek
putoval k vybraným ukrajinským rodinám
žijícím v Roztokách.

foto: Jakub Souček

Rodiče vítáni

Plavecká škola v přírodě

A když jaro, tak hurá na školu v přírodě. Ta
naše byla v jižních Čechách a byla plavecká.
Celý týden děti dvakrát denně pod vedením
trenéra plavaly v bazénu. Vrcholem v tomto
ohledu bylo noční plavání v pyžamu – nácvik
záchrany tonoucího při pádu do vody v oblečení. Zbytek času byl vyplněn přípravou divadelních představení a výlety do okolí.

Zápis na příští školní rok

21. a 22. dubna proběhl zápis do první třídy na rok 2022/2023. Přijato bylo 17 dětí,

čímž je kapacita momentálně vyčerpána.
Pro tuto třídu nyní sháníme družináře/
družinářku na plný úvazek a anglického
rodilého mluvčího / rodilou mluvčí na plný
či částečný úvazek.

Tulipány pro Ukrajinu

No a pak je tu Ukrajina. Děti spolu s rodiči
šili flísové tulipány v ukrajinských barvách.
Výrobky pak byly za dobrovolný příspěvek

Naše škola získala certifikát Rodiče vítáni,
který uděluje společnost Wolters Kluwer.
Tato značka se uděluje školám, které usilují
o maximální otevřenost a mezi rodiči a pedagogy panuje důvěra a partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy
mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.
Pro více informací o škole, probíhajících
výběrových řízeních, registraci žáků apod.
navštivte stránky www.skolasedmihlasek.cz,
hledejte nás na Facebooku nebo pište na zs.
sedmihlasek@gmail.com.


l

Karolína Šípalová

Lexik pro ukrajinské děti i dospělé
Milí čtenáři, pro naše nové spoluobčany z Ukrajiny nabízíme zdarma výuku
češtiny, pro děti i ve formě adaptačních táborů, které právě připravujeme.
V tuto chvílí zjišťujeme, zda by byl mezi vámi o tyto tábory zájem.

Kurz češtiny pro
dospělé – již probíhá
n každou

středu od 17.30 do 19.00 hod.
výuka českého jazyka

n intenzivní

Kurz češtiny pro děti 14–18 let
n zahájení

předpokládáme během května
2022
n intenzivní výuka českého jazyka (2–4 hodiny denně v rozsahu 80 vyučovacích hodin)

n maximální

velikost skupiny 10 dětí
absolvování kurzu proběhne ověření
úrovně jazykových dovedností v českém
jazyce

n po

Adaptační prázdninové kurzy
(formou příměstského tábora)
pro děti 3–6 let a 6–15 let
n termín

červenec a srpen 2022
her, pohádek, dračí doupě apod.

n intenzivní

výuka českého jazyka
forma, aby učení děti bavilo
Prosíme rodiče dětí, kteří mají o výše
zmíněné aktivity zájem, aby nám vyplnili
online přihlášku, již najdou na našich
webových stránkách na www.lexik.cz
ve formě Google formuláře (kurzy-přihlášky a formuláře).
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz
nebo info@insignis.cz anebo volejte
l
na 733 643 642, 739 035 000.
n zábavná

Bc. Jana Janoušková

n formou

koordinátorka

Lexik для українських дітей та дорослих
Шановні читачі, для наших нових співгромадян з України ми
пропонуємо безкоштовні уроки чеської мови для дітей у формі
адаптаційних таборів, які мі зараз готуємо.
Курс чеської мови для дорослих вже
триває
n щосереди з 17:30 до 19:00
n інтенсивне навчання чеської мови
Курс чеської мови для дітей 14-18 років
n мі очікуємо, що він почнеться протягом травня 2022 року
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n інтенсивне

навчання чеської мови
(2-4 години на день, загалом 80 годин)
n максимальний розмір групи 10 дітей
n після закінчення курсу буде перевірено рівень володіння чеською мовою
Адаптивні курси відпочинку (у вигляді заміського табору) для дітей 3-6 років та 6-15 років

n термін

проведення – липень та серпень 2022 року
n в форматі ігор, казок та казкових героїв
n інтенсивне навчання чеської мови
n весела форма навчання у вигляді ігор
Просимо батьків дітей, які цікавляться вище зазначеними групами та навчанням, заповнити онлайн-заявку, яку
можна знайти на нашому сайті за адресою www.lexik.cz у розділі “курси-за-
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явки та форми” у форматі Google-форми.
Завчасно дякуємо за співпрацю.
Більше на www.lexik.cz, www.insignis.cz
та на Facebook. Якщо у вас виникли за-

питання, пишіть на poradna@lexik.cz,
info@lexik.cz або info@insignis.cz або телефонуйте за номерами 733 643 642,
739 035 000.


Яна Яноушкова
координатор
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Mužský volejbal potvrdil svoji krajskou úroveň. Jsme vícemistry!
Další sezona je za námi. Statisticky by se
dalo říct, že družstvo mužů TJ Sokol Roztoky muselo ke svému 2. místu v ročníku
2021/2022 „nasázet“ soupeřům 2 577 bodů.
To jsou servisy, smeče a bloky, které budí
respekt. Družstvo tak ve velmi složité sezoně, covidem stále ještě poznamenané, potvrdilo odolnost a sílu. Druhé místo za velmi silným týmem Tuchlovic, který si
po právu zahraje baráž o postup do 2. ligy,
potvrdilo dlouholetou kvalitní formu a výsledky tvrdé (tzv. suché) přípravy mužstva.
A právě proti pozdějšímu vítězi soutěže
z Tuchlovic hrálo družstvo Roztok svůj poslední domácí zápas sezony. Domácí hráli
v nejsilnější sestavě – nahrávač Záhoř, bloky
Douda st. a Slabihoud, smeč Chalupa st.,
Douda ml. a na univerzálu Havlík, libero
a rebel v jedné osobě Michal Tomášek zvaný „Můra“. Náhradníci Kuptík, Demeter,

Dejmek, Šplíchal a Váňa. Těžko říct, koho
pochválit z družstva nejvíc. Zda skokansky
disponovaného Doudu ml., nebo chladnokrevně blokujícího Slabihouda (Jumpera).
Každý, kdo hrál volejbal, nakonec uzná, že
individuality jsou dobré, ale vyrovnané zápasy vyhrává týmový duch a bojovnost.
Všechny tyto esence kvalitního sportu zápas proti Tuchlovicím nabídl. Za zmínku
stojí zejména třetí set prvního zápasu, který vyhráli roztočtí 34-32 po velmi dramatické koncovce. Tímto vyhráli celý zápas
3-0. Na vítězné vlně se pokračovalo i v odpoledním zápasu, a to stejným skóre 3-0!
Gratulace všem hráčům a poděkování fanouškům za podporu. (tab. 1)
Velmi smutným momentem sezony bylo
úmrtí našeho dlouholetého kustoda a fanouška roztockého volejbalu Bedřicha
Němce. Čest jeho památce!

Nejen muži táhnou volejbal...
Ano, jsou tu i ženy! Roztockým ženám jen
těsně unikla kvalifikace do TOP 6 v kraji.
Zejména nešťastně ztracený zápas proti
Dobříši předznamenal 4. místo v základní
skupině, a tím pádem zápasy ve skupině
o umístění. Tuto skupinu ženy ovládly
a skončili výsledně 7. (tab. 2)
Poslední, nikoli však neméně důležití,
byli v letošním roce junioři. Ti hráli turnajovým systémem a dotáhli to ke krásnému
druhému místu v kraji. Rád bych touto cestou poděkoval manželům Šturmovým
za jejich dlouholetou práci a oddanost „hře
pod vysokou sítí“. (tab. 3)
Velké poděkování za podporu volejbalu
TJ Sokol Roztoky patří zejména firmě
Ecolifts-Výtahy 1, městu Roztoky, firmě
M Companies a restauraci Prima Pizza.  l

Tab. 3

Tab. 2

Tab. 1

(legenda – zápasy/vítězství/porážky, sety vyhrané/prohrané, body v zápasu, celkové body)
1.

VK Tuchlovice

32

28

4

87

:

23

2615

:

1965

2.

TJ Sokol Roztoky

32

25

7

80

:

30

2577

:

2109

82
74

3.

KV Dobříš

32

19

13

70

:

50

2664

:

2451

59

4.

Volleyball Nymburk

32

19

13

68

:

52

2598

:

2541

55

5.

TJ EMĚ Mělník

32

16

16

58

:

64

2594

:

2653

48

6.

TJ Sokol Dobřichovice B

32

15

17

60

:

68

2711

:

2787

45

7.

TJ TATRAN Sedlčany

32

11

21

42

:

71

2277

:

2468

35

8.

TJ Sokol Vlašim

32

6

26

39

:

82

2453

:

2770

21

9.

TJ Jiskra Zruč nad
Sázavou

32

5

27

24

:

88

1897

:

2642

13

1

Kladno volejbal cz

20

17

3

52

:

21

1694

:

1504

57

2

FC Malibu Mladá Boleslav

20

14

6

46

:

35

1773

:

1698

49

3

TJ Sokol Benešov

20

9

11

41

:

39

1758

:

1644

43

4

T. J. Sokol Brandýs nad
Labem

20

8

12

33

:

44

1551

:

1737

34

5

VK Tuchlovice

20

7

13

33

:

44

1616

:

1664

34

6

KV Dobříš

20

5

15

30

:

52

1696

:

1843

26

7

TJ Sokol Roztoky

20

15

5

54

:

28

1850

:

1601

48

8

TJ EMĚ Mělník

20

10

10

40

:

40

1687

:

1715

40

9

TJ Baník Příbram B

20

8

12

37

:

43

1668

:

1767

28

10

TJ Sokol Komárov

20

8

12

33

:

42

1603

:

1638

25

11

VK Benátky nad Jizerou

20

9

11

33

:

46

1662

:

1751

23

12

TJ Neratovice

20

6

14

31

:

47

1553

:

1720

22

1

TJ Sokol Řevnice

14

9

5

29

:

16

1014

:

883

29

2

TJ Sokol Roztoky u Prahy

14

6

8

20

:

26
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TJ Sokol Komárov
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Martin Matas
TJ Sokol Roztoky

květen 2022
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inzerce

Řádková inzerce
n Hodinový

manžel.
Tel. 723 424 701

n Máte nemovitost zatíženou
dluhy, které rostou? Pomůžeme

vám. Staly se z vašich půjček
postupně exekuce, které na vás
tlačí a nutí vás brát si další
půjčky? Banky už vám ale se
špatnými registry nechtějí
půjčit? Máme cestu, jak vám
pomoci zpět k normálnímu
životu a běžné hypotéce.

Nejde nám o získání vaší nemovitosti.Ozvěte se na:
zachrananemovitosti@email.cz
n Pronajmu

v Roztokách zahrádku. Cena smluvní. Nejraději muži, kutilovi.
Tel. 737 028 284
l

inzerce

od 11. července 2022

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT

podle počasí = venku nebo v tělocvičně

PRÁZDNINOVÝ BODYSTYLING
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 18-19h
Karimatky a čistou sportovní obuv s sebou.

nebo

CENA 100,- Kč za jedno cvičení
PERMANENTKA 6 vstupů za 500,-Kč, PERMANENTKA 12 vstupů za 900,- Kč,
PERMANENTKA PRO ČLENY SOKOLA 12 vstupů za 200,- Kč.

TJ SOKOL - víceúčelové hřiště, Tyršovo náměstí 480 - w w w.sok roz.cz

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
L ÁT KOV É R O L E T Y
Dlouholetá praxe–30 let na trhu!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
e-mailem nebo
SMSkou, tentýž
den obdržíte
cenovou nabídku.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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SLEVA 15 % z celkové ceny.
13.02.22 13:09
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Rozhodli jsme se opět kandidovat
v podzimních komunálních volbách.

Potkejte se s námi v proluce
mezi Kavárnou Kofííí a Pivotékou
Pivííí v Nádražní ulici
v čase 17 - 19 h ve dnech
24. května, 21. června a 9. srpna.
Kromě špekáčků nabízíme diskusi
o volebním programu, zajímají nás
Vaše připomínky k dění v Roztokách.
Seznamte se s našimi kandidáty.
Již nyní si zapište do diáře
9. 9. 2022 od 16 h na Tyršově náměstí.
Dě
Jsme tu pro VÁS. za kuejem
podp e
oru!
www.proroztokyazalov.cz
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ZAMĚSTNÁNÍ
Do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozice:

Asistentka / recepční
Do našeho přátelského kolektivu
hledáme milou a zodpovědnou
asistentku, která nám pomůže
s administrativou a telefony.

Vývojový a servisní technik
Instalace, servis a vývoj.
Je Vám tato trojice slov blízká?
Jste technik s nadšením pro věc?
Máte zájem o technické obory?
Nejsou vám cizí inovativní technická řešení?
Pak hledáme právě Vás!

Tel: +420 224 811 900
Email: euroclean@euroclean.cz
Úprava vody pro průmysl a domácnosti
Lidická 1348, 252 63, Roztoky

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

SPECIALISTA NA MONTÁŽ
A SERVIS VENTILŮ TPMS

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

WWW.AUTOHOUSER.CZ

