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~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ

>>  PRAVÝ HRADEC – VÝTVARNÉ DÍLNY • KEJKLÍřSKÁ 
A AKROBATICKÁ DÍLNA • JÍZDY NA KONÍCH • ZAHRADNÍ 

STřEDISKO HAVRAN – DÍLNY HISTORICKÉHO ŠERMU 
• HRY PRO DěTI • SKUPINA SACRAMENTO • KONĚ

<<  ÚNĚTICKÉ RYBIČKY • KOLÁČE OD LASÍKŮ  
• ÚNĚTICKÉ PIVO  • DOMÁCÍ POLÉVKA  • VENKOVNÍ HRY

• DOLSKÁ MEDOVINA  • ZÁBAVA PRO DĚTI A MLÁDEž  
• DALŠÍ OBČERSTVENÍ

www.slavnostibrehu.cz
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u přívozu 
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ÚVODEM

OBSAH: Vystupme ze své bubliny a inspirujme se
Tento Odraz vychází v čase dovolených a prázdnin, v době 
cestování a poznávání. Odpradávna patřilo cestování k žá-
doucí formě vzdělání, získávání zkušeností. Naši předkové 
se do světa vydávali na zkušenou, za prací, poznat, jak se co 
dělá jinde, přiučit se od mistrů svého oboru v jiných zemích. 
Ostatně jedním ze tří hlavních pedagogických cílů už Jana 
Amose Komenského bylo poznat sebe a svět. V našem století 
Evropané cestují především za poznáním pro zábavu. 

To ale neznamená, že i dnes nemůžeme sbírat zkušenosti, poznávat jiné kultury, 
obyčeje i názory. Zkrátka vystoupit ze své bubliny všedních starostí a podívat se, 
jak co dělají jinde. A je jedno, zda je to v českém regionu, nebo ve vzdálené zemi. 
Když budeme mít otevřené oči, inspiraci potkáme všude. 
Hoďme v letním čase své každodenní povinnosti a problémy za hlavu, pozná-
vejme, dívejme se, jak co kde dělají, přivezme si nové poznatky domů. Možná 
zjistíme, co by se dalo dělat jinak a lépe, anebo přijdeme na to, že v něčem by se 
jiní mohli přiučit od nás. Odraz je těmto postřehům – i kritickým – zcela otevře-
ný, mnohem více než jiná městská periodika. Je škoda, že nadcházející volby z něj 
dělají arénu zápasu ve volném stylu. 
Přeji všem pohodové léto, krásnou dovolenou a inspirativní prázdniny. Nashleda-
nou opět v září u každodenních povinností. l

� Eva�Frindtová
předsedkyně	redakční	rady

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.
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Uzávěrka	příštího	čísla	dne	30.	8.	2018
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Přebírání	obsahu	jinými	periodiky	a	servery	
se	řídí	autorským	zákonem.

Přebírání	označených	příspěvků	je	zapovězeno.

Nabídka�volebním�stranám
Všem	subjektům,	které	kandidují		
do	zastupitelstva	města,	poskytne	
Odraz	v	čísle	9/2018	zdarma	jednu	
tiskovou	stranu	pro	jejich	prezentaci.	
Větší	inzertní	prostor	je	možno		
objednat	jako	běžnou	placenou	inzerci.		
Podklady	prosíme	zaslat	do	data	
uzávěrky	30.	8.	2018.	V	této	souvislosti	
upozorňujeme,	že	z	prostorových	důvo-
dů	nebude	do	zářijového	čísla	zařazena	
rubrika	Názory,	komentáře.		 l
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Havárie�v�žalovské�škole
Dva týdny před koncem školního roku se 
stala v žalovské budově havárie. V prvním 
patře praskla hadička přívodu vody 
k  umyvadlu. Bohužel bylo vytopeno 
téměř kompletně celé přízemí včetně 
tělocvičny a  šatny v  suterénu. Rád bych 
v  první řadě poděkoval všem, kteří se 
na  zásahu podíleli, zejména hasičům 
dobrovolným i státním, městské policii, 
vedení školy, všem zaměstnancům 
ze  žalovské školy, technickým službám 
a  panu Skřivanovi, vedoucímu odboru 
správy a rozvoje města.

Nejprve musela být voda odčerpána 
a zajištěn provizorní chod školy do konce 
roku. Ihned jsme také záležitost řešili 
s pojišťovnou a zahájili vysoušení. V době, 
kdy píši tento článek, už byly opravné 
práce v plném proudu, ačkoli jsme pořád 
ještě vysoušeli. Věřím, že do  konce 
prázdnin budou interiéry žalovské školy 
krásně opraveny. Doufám také, že se nám 
podaří vyměnit starý povrch v tělocvičně, 
který při havárii také dostal zabrat. Samo-
zřejmě budeme myslet na  to, aby se zde 
i  nadále daly pořádat plesy a  podobné 
akce.

Nová�střecha��
roztocké�školy
Probíhá také výměna střešní krytiny 
na  staré budově roztocké základní školy. 
Jsem moc rád, že se tuto akci podařilo pro-
sadit. Kromě toho, že staré tašky byly již 
na  hraně své životnosti, dojde díky po-
kládce nových, lehčích tašek k výraznému 
odlehčení stavby. To by nám v budoucnu 
mohlo umožnit zrealizovat půdní ve-

stavbu. Nové třídy zde sice kvůli static-
kým normám být nemohou, ale tolik po-
třebné prostory pro pedagogy ano.

Opravy�ve�školce�Spěšného
Letos došlo i na významné úpravy ve školce 
ve Spěšného ulici. Probíhá celková rekon-
strukce kuchyně a jídelny. Kuchyně zde již 
byla ve velmi špatném stavu a kromě toho 
se zde budou vařit desítky obědů navíc pro 
naše nové budovy školky. Zároveň probíhá 

i  renovace kotelny. Zastaralý elektrický 
topný systém bude nahrazen novým, mo-
derním. Díky tomu dojde k výrazné úspoře 
provozních nákladů. I  nadále probíhají 
práce na nové budově školky za úřadem.

Braunerova�ulice
Sotva jsme dokončili velký projekt výstav-
by nových komunikací v  žalovských uli-
cích Krásného, Mühlbergerova, Pilařova 
a Příčná, vypukla rekonstrukce Braunero-
vy ulice a  parkovacích stání u  bytovek 
v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Obrán-
ců míru. Velký dík za  to patří panu mís-
tostarostovi Novotnému. Rád bych také 

poděkoval odboru správy a rozvoje města 
a našemu technickému dozoru panu Kun-
tovi, protože při stavbě výše zmíněných 
žalovských ulic se nám podařilo dosáhnout 
úspor ve  výši 11 procent vysoutěžené 
ceny, tedy více než 1,2 milionu Kč. V době 
všemožných vícenákladů věc nevídaná.

Pandořina�skříňka�
územního�plánu
S údivem jsem si v minulém čísle Odrazu 
přečetl zmínku místostarostky Šlancarové, 
že by byla rozhodně pro to, aby se město již 
nedrželo „dogmatu“, že stavební pozemky 
v  územním plánu nebudeme dál rozšiřo-
vat. Jejím záměrem je v budoucnu vykou-
pit nestavební pozemky soukromých vlast-
níků městem a ty pak změnit na stavební, 
abychom tam mohli postavit školu. Opo-
menu to, že stavět školu někde za městem 
je výrazně nepraktické, i to, že určitě exis-
tují i  jiné varianty, o  kterých osobně jed-
nám. Zásadní je, že by se tím otevřela Pan-
dořina skříňka územního plánu. Jen stěží 
by šlo udělat tak zásadní změnu bez širších 
vazeb a návazností. Město by jen stěží zdů-
vodnilo, že chce na  kraji města postavit 
školu a  vlastníci vedlejších pozemků tam 
nemohou stavět nic. Mám velkou obavu 
a varuji před těmito úvahami. Mohlo by to 
dopadnout tak, že výsledkem bude vý-
znamné rozšiřování zastavitelných 
ploch, což je pro mě nepřijatelné. Doteď 
jsem byl hrdý na všechny roztocké zastupi-
tele napříč politickým spektrem, že jsme se 
jednoznačně shodli, že v  územním plánu 
nebude ani metr čtvereční nově zastavitel-
ných ploch na úkor zeleně. Pevně doufám, 
že tomu tak bude i nadále.  l

 
S  přáním krásného a  klidného zbytku 
prázdnin

Vážení	spoluobčané,	prázdniny	jsou	v	plném	proudu.	Pro	nás	
to	ovšem	znamená,	že	musíme	stihnout	spousty	úprav	a	re-
konstrukcí	ve	škole	a	školkách,	které	nelze	udělat	nikdy	jindy	
než	o	prázdninách.

Slovo starosty

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Vysoušení v žalovské škole Výstavba nové MŠ za úřadem

Rekonstrukce Braunerovy ulice.

Rekonstrukce kotelny v MŠ Spěšného
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Stěžejním	a	očekávaným	bodem	červnového	zasedání	zastu-
pitelstva	byl	bod	týkající	se	kapacity	školy.

Prostorové�potřeby�školy
Právě na tomto zastupitelstvu se mělo roz-
hodnout o směřování další výstavby škol-
ních objektů. Tak se i  stalo. Po  půl roce 
bouří a  názorových střetů nebyla přijata 
ani varianta kontejnerového objektu, ani 
varianta výstavby trvalé se zapracováním 
poněkud překážející trafostanice. Zastu-
pitelé se jednomyslně shodli na variantě 
nové, kterou lze nazvat konsensuální.

V  mezičase jednala pracovní skupina, 
jež měla za  úkol nadefinovat prostorové 
potřeby školy do  budoucna. Byla přijata 
premisa, že v cílovém stavu bude zapotřebí 
6 tříd v každém ročníku. Současná kapacita 
(s  plánovanou přístavbou školní jídelny 
a družiny a přístavbou jedné třídy) roztoc-
ké budovy bude dostatečná pro 3 třídy 
v  každém ročníku. Proto jsme dospěli 
k názoru, že stavba objektu u roztocké ško-
ly, který by nepojmul dalších devět tříd, 
tedy první až devátou, není ideální. Na ta-
kovou budovu v areálu roztocké školy na-
víc místo opravdu není. Pro další výpočty 
a  úvahy přijala pracovní skupina za  svůj 
nápad zastupitele Macouna, aby se v  na-
šem městě postupně vystavěly 3 kampusy, 
které by v budoucnu mohly být (ale ne-
musely) samostatnými školami. V Rozto-
kách by byly již zmiňované tři třídy v kaž-
dém ročníku, současná žalovská budova, 
kde je nyní první stupeň, by se rozšířila 
tak, aby zde byla jedna třída v každém roč-
níku, a  budoucí žalovská škola, kde bude 
v příštích měsících postavena prvostupňo-
vá škola o dvou třídách v  ročníku a  tělo-
cvična, by byla rozšířena o  další objekt, 

který by pojmul druhý stupeň taktéž 
o  dvou třídách v  ročníku. Jinými slovy, 
v  roztocké škole by byly tři třídy v  kaž-
dém ročníku, v žalovské škole v ulici Za-
orálkova jedna a  v  žalovské škole v  bu-
doucím pokračování ulice Václava Havla 
dvě. Za práci v pracovní skupině je potřeba 
poděkovat všem zúčastněným, ale ze-
jména panu učiteli Slámovi a  paní 
Čelikovské.

V  tomto smyslu byla při zasedání za-
stupitelstva jednomyslně přijata nezbyt-
ná usnesení, zejména toto: „Zastupitel-
stvo města schvaluje koncepční záměr 
výstavby druhé budovy v ulici Zaorálkova 
a  pověřuje odbor správy a  rozvoje města 
okamžitým zahájením předprojektové pří-
pravy.“

Ještě bych si dovolil tři poznámky k otáz-
kám, které mohou ihned nastat. Nepřijde-
me o dětské hřiště naproti žalovské škole 
v Zaorálkově ulici? Rozhodně ne. Studie 
je zadána tak, že zachování hřiště je ne-
zbytnou podmínkou. Jakmile budeme mít 
studii k dispozici, seznámíme vás s ní. Kde 
by měl stát další objekt školy v bývalém 
areálu „Barumu“, když tam město ne-
vlastní žádný pozemek? Již několik měsí-
ců intenzivně jednám s vlastníkem přileh-
lých pozemků a troufnu si tvrdit, že jsme 
na nejlepší cestě, abychom se dohodli. Jak-
mile budou výsledky těchto jednání ve for-
mě návrhu vzájemné dohody, seznámím 
s nimi nejen zastupitele, ale i širokou veřej-
nost. Jak to bude s  rozdělením na  více 
škol a kdy k tomu může dojít? To je otáz-
ka k širší veřejné a zejména odborné dis-

kusi. Jako zastupitelé na  to můžeme mít 
různé laické pohledy, ale klíčový je pohled 
odborníků. Každopádně v  podmínkách 
více než padesátimilionové dotace na stav-
bu nové žalovské školy v  budoucí ulici 
Václava Havla, kterou s největší pravděpo-
dobností obdržíme, je, že nově postavený 
objekt musí být minimálně 5 let součástí 
nynější školy. Až poté bude možné vytvořit 
z něj nový právní subjekt – novou samo-
statnou školu. Tuto dotační podmínku sa-
mozřejmě nikdo z  nás neovlivní a  mít 
nebo nemít dotaci v  tak velké výši, to je 
nepochybně velký rozdíl.

Ostatní�body
Zastupitelstvo na  tomto zasedání ještě 
schválilo následující materiály:
n Využití atletického areálu Sokola pro vý-
uku tělesné výchovy základní školy
n Informace o  havárii v  žalovské budově 
škola (podrobněji viz Slovo starosty)
n Schválení dohody o podmínkách připo-
jení k veřejnému osvětlení (týká se lokality 
Dubečnice)
n Rozšíření dvou sběrných míst na tříděný 
odpad v lokalitě Solníky
n Příspěvek na  repasi oken v  Husově 
sboru
n Dohodu vlastníků provozně souvisejí-
cích kanalizací o čištění a odvádění odpad-
ních vod s městkou částí Praha-Suchdol

Zastupitelé dále vyslechli několik 
informačních zpráv (např. řešení havarijní 
situace Žalovského potoka, o výstavbě sta-
dionu v  sokolovně, o  dekontaminaci 
VÚAB či o budoucí rekonstrukci nádraží).

l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Červnové zastupitelstvo zejména o škole 

Městská rada rovněž vzala na vědomí aktua- 
lizaci složení povodňové komise a  také 
převedení částky  100 000 Kč z provozního 
na mzdový fond základní umělecké školy. 

Radní odsouhlasili smlouvu o provozo-
vání hřbitova a také smlouvu o nájmu jed-

né místnosti v budově márnice na Levém 
Hradci. 
Souhlasu se dočkaly i  odměny ředitelům 
škol v obci či smlouva na zajištění sanace 
skal v roztocké serpentýně. V bloku majet-
kových přesunů se radní zabývali výpůjč-

kami a pachtovními smlouvami na několik 
pozemků.

Rada odmítla připojení bytového domu 
v  Kamýcké ulici v  katastru Suchdola 
na roztockou čističku odpadních vod do té 
doby, než bude ve  věci infrastruktur uza-
vřena dohoda mezi naší obcí a  městskou 
částí Suchdol. 

Archeologové nám anoncovali cca 
dvousettisícovou částku za  provádění ar-
cheologického výzkumu při výstavbě le-
vohradeckého kolumbária – i  s  tím rada 
souhlasila.

Městská rada se v červnu zabývala celkem čtyřiceti body
Rada	souhlasila	s	navýšením	úvazků	v	městské	knihovně	
na	celkový	počet	3	pracovníků	a	dále	zohlednila	fakt,	že	
v	současné	době	není	možné	sehnat	na	některé	pozice	měst-
ského	úřadu	kvalifikované	zaměstnance.	Rada	svěřila	tajem-
níkovi	pravomoc	uzavírat	na	nezbytně	nutné	práce	dodava-
telské	smlouvy.

 ➔
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S  ohledem na  demografickou studii a  zá-
konné parametry, které určují nezbytné 
prostorové zázemí ve škole, pracovní skupi-
na došla k jasnému závěru. Ze současných 
34 kmenových tříd se naše škola v následu-
jících pěti šesti letech rozroste na 54 kme-
nových tříd. K tomu musíme přičíst odbor-
né učebny, dělené třídy, kabinety, šatny, 
tělocvičny a další.

Roztocká i žalovská budova naší základní 
školy čítají dohromady téměř tisíc žáků. 
V blízké budoucnosti se dostaneme na ka-
pacitu tisíc tři sta žáků. Již v  tuto chvíli 
máme největší základní školu v okrese Pra-
ze-západ. Za  několik let budeme jednou 
z  největších škol v  České republice. Bylo 
proto nutné hledat řešení, která do budouc-
na umožní rozdělení školy na dva až tři sa-
mostatné celky. S  ohledem na  podmínky 
dotace ve  výši 54 milionů korun, kterou 
jsme získali na výstavbu školní budovy ved-
le VTP v Žalově, není možné školu rozdělit 
na více subjektů po dobu dalších sedmi let. 
Pracovní skupina přistupovala k  hledání 
nejvhodnějšího řešení tak, aby v každé ško-
le byla zajištěna prostupnost tříd – tzn. aby 
byl vždy zachován 1. až 9. ročník – buď 
v jedné, či více paralelních třídách.

  
Jako nejvhodnější řešení se rýsují tři 
kampusy
1. Kampus Školní náměstí – ve  stávající 
budově roztocké školy, ve kterém budou tři 

paralelky od 1. do 9. ročníku. V kampusu 
se počítá s  přístavbou jídelny a  dalších 
dvou tříd, vestavbou zázemí pro učitele 
a personál v prostorách půdy nad stávající 
školní budovou a také dostavbou jedné tří-
dy „dřevěnky“ v zadní části školy.
2. Kampus Zaorálkova – ve stávající budo-
vě bude 1. až 5. ročník a na části školní za-
hrady vyroste budova pro 6. až 9. třídu. 
Předprojektové přípravy pro prověření této 
varianty již běží. Součástí budou stavební 
úpravy současné budovy – díky využití 
prostor dvorku vznikne prostorná knihov-
na a současně bude rozšířena jídelna.
3. Kampus VTP – první budova se začíná 
stavět. V budoucnu poskytne prostory pro 
dvě paralelky 1. až 5. ročníku. Pokud by se 
městu podařilo vykoupit pozemek vedle 
této budovy, zakončili bychom výstavbu 
škol budovou pro dvě paralelky 6. až 9. roč-
níku.  

Uvedená koncepce efektivně řeší dosta-
tek výukových prostor po dokončení byto-
vé výstavby v Roztokách. Vytváří dostateč-
né, tolik potřebné zázemí pro děti, učitele 
i další personál. Pokud se nám podaří tuto 
cestu zrealizovat, v  následujících patnácti 
dvaceti letech budou mít dostatek důstoj-
ného prostoru děti, učitelé, asistenti i další 
pracovníci školy.

Nová budova vedle žalovských VTP má 
přijmout první žáky ve  školním roce 

2020/21. Pevně věřím, že se nám do dvou 
let podaří dostavět kampus v  Zaorálkově 
ulici, rozšířit školní jídelnu v žalovské škole 
a v prostorách dvorku vybudovat knihov-
nu. V příštím školním roce se rozšíří roz-
tocká jídelna a nad ní přibudou dvě další 
třídy. Stejně tak třída „dřevěnky“ by měla 
být hotová. Díky těmto krokům bychom se 
měli vyhnout dříve avizovanému plánu 
pevné stavby čtyř tříd, která by zabírala 
prostor na školní zahradě v Roztokách.   

Velké poděkování patří všem členům 
pracovní skupiny. Nasazení bylo opravdu 
vysoké a  propočítávání využitelnosti tříd 
při prověřování nejrůznějších variant stálo 
některé členy pár bezesných nocí.

Vedle dostatečných prostor bychom si 
měli také ujasnit, kam by naše škola (nebo 
školy) v budoucnu měly směřovat. V září 
proto proběhne setkání zástupců školy, 
města i  další odborné veřejnosti, na  kte-
rém externí mediátor povede diskusi. Měli 
bychom se dozvědět, jak si další směřová-
ní školy představují ti, kteří ve  škole žijí 
anebo s ní úzce spolupracují. Dalším kro-
kem bude setkání se širokou veřejností. 
Proběhne v  listopadu a  budou srdečně 
zváni všichni rodiče, prarodiče i  občané, 
jimž naše škola leží na srdci. O konání se-
tkání vás budeme včas prostřednictvím 
Odrazu a  webových stránek města infor-
movat. 

 l

Radní se zabývali smlouvami o  dílo 
na  opravu Braunerovy ulice (od  zakázky 
odstoupil vítěz a  realizace se ujala druhá 
firma v  pořadí), nabídkou firmy Amika 
na  modernizaci vytápění mateřské školy 
ve  Spěšného (dorazila jediná) či  výběro-
vým řízením na  opravu střechy roztocké 
školy. Schválili výsledek výběrového řízení 
na  rekonstrukci Horovy ulice a  souhlasili 
se zadávacími podmínkami výběrového ří-
zení na nové vodovodní řady v horním Ža-
lově. 

Na pořad jednání přišlo i výběrové řízení 
pro IT vybavení základní školy. V dohled-
né době bude zrekonstruován též taneční 
sál v základní umělecké škole v Jungman- 

nově ulici – do této práce je město připra-
veno vložit víc než 600 000 Kč bez daně. 

Městská rada odsouhlasila rozdělení 
grantových prostředků na II. pololetí letoš-
ního roku a probrala se zápisem z kulturní 
a sociální komise.

V anketě, která přednedávnem proběh-
la, se projevil malý zájem občanů o kom-
postéry – rada se tedy usnesla, že Roztoky 
nebudou na kompostéry žádat o dotaci.

Podpory se dočkala žádost paní farářky 
Kučerové – zastupitelstvu bude doporuče-
no, aby Husův sbor získal z obecních pro-
středků 30 000 Kč na repase oken. Úřední-
ci příslušného odboru mají za  úkol 
prověřit možnosti zřídit klimatizaci v klu-

bovně seniorů a v sousedních místnostech 
obecního objektu v Havlíčkově ulici.

V  závěru jednání zazněly informace 
o jednání se Správou železniční a doprav-
ní cesty stran rekonstrukce nádraží či 
o oslavách 20 let České rady dětí a mláde-
že, která v  naší obci proběhla zkraje 
června.  

l

Dvouměsíční	intenzivní	úsilí	pracovní	skupiny	přineslo	své	
ovoce.	Cílem	bylo	definovat	prostorové	potřeby	školy	pro	
výhled	dalších	deseti	patnácti	let.	Výsledky	své	práce	před-
nesli	zástupci	pracovní	skupiny	zastupitelům	na	červnovém	
zasedání.	Rozvoj	školy	spojený	s	další	výstavbou	tak	dostává	
jasný	a	koncepční	směr.

Cesta dalšího rozvoje školy na obzoru

Marie�Šlancarová�
místostarostka�

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Tajemník Městského  
úřadu Roztoky
vyhlašuje podle zákona  
č. 312/2002 Sb. výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK –  
VEDOUCÍ ODBORU  
FINANCÍ 
 
Bližší informace na 
www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu 
nebo u tajemníka MÚ – drda@roztoky.cz

Město Roztoky
přijme pracovníka na pozici

REFERENT PRO  
PŘÍPRAVU  
A REALIZACI  
STAVEB 
 
Bližší informace na 
www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu 
nebo u vedoucího odboru správy a rozvoje 
města p. Skřivana – skrivan@roztoky.cz

Starosta města Roztoky
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

STRÁŽNÍK  
MĚSTSKÉ POLICIE 

Bližší informace na 
www.roztoky.cz/nabidky-prace-mu 
nebo u vedoucího strážníka p. Vevery – 
vevera@mproztoky.cz

Na  umístění přechodu mohou být různé 
laické pohledy. My jsme ale při jeho budo-
vání vycházeli jednoznačně z  projektu, 
souhlasu policie a  majitele silnice, tedy 
kraje.  Dal jsem spolu s šéfem správy města 
pouze zadání – přechod na Panenské. Dále 
se město mohlo angažovat jen tak, že urgo-
valo, připomínalo, naléhalo, aby byly úřed-
ní procesy zkráceny na minimum. I tak to 
trvalo skoro rok. Přesné umístění přecho-
dů na silnicích nemají co navrhovat žádní 

vedoucí činitelé (pěkná stranická termino-
logie!) – to jim vážně nepřísluší. 
Přechod byl budován na  základě přání 
početné skupiny občanů, kteří prostě ne-
chtěli přebíhat silnici jako zajíci. Mudro-
vat se dá jistě nad ledačím, třeba nad sbí-
ráním účtenek EET po  roztockých 
hospodách, ale proč strašit dramatickými 
nadpisy veřejnost, to vážně nevím. Žád-
ný přechod frekventované silnice přece 
není absolutně bezpečný. Na  každém je 

potřeba obezřetnosti. Ten na  Panenské 
musel splnit všechny zákonné náležitosti, 
navíc bude ještě osazen výstražnými 
světly.
Autor použil fotografii (záměrně?) z  prů-
běhu budování stavby, kdy sloup veřejného 
osvětlení výhled na  přechod částečně za-
krýval. Sloup je ale přemístěn, byla to pod-
mínka projektanta. 

Snad ještě douška k  cyklistům jezdícím 
po  chodnících. Podle příslušného zákona 
o provozu na pozemních komunikacích tam 
nemají co dělat. I tady pisatel střelil vedle…

Tomáš�Novotný
místostarosta

Upozorňujeme naše řidiče i uživatele auto-
busové linky č. 359, že v období od 16. čer-
vence do  konce září 2018 bude zásadně 
omezen průjezd pro individuální i  hro-
madnou dopravu v  páteřní komunikaci 
obce Únětice, Rýznerově ulici.

Současně v období července a srpna t. r. 
bude uzavřena hlavní Kamýcká ulice 
v Suchdole. 

Tato omezení byla vyvolána stavebními 
pracemi – výkopy pro kanalizaci a  vodo-
vod.   
  l

Redakce

Vážení spoluobčané, nejprve děkuji všem, 
kteří vyslyšeli mou prosbu a v anketě od-
pověděli. Odpovědělo celkem 110 občanů, 
kteří by měli o poskytnutí kompostérů zá-
jem. To pro efektivní žádost na SFŽP ne-
stačí. Pro letošek jsme tedy o dotaci nepo-
žádali. Uvidíme, jestli budou vypsány 

výzvy další, které třeba nabídnou i  lepší 
řešení. Pokud ano, budeme vás informovat 
a  zase se zeptáme na  váš názor, jestli 
„do toho půjdeme“.
  l

Hezkou dovolenou přeje 
M.�Štifter

Autor	článku	s	neuvěřitelným	nadpisem	„Ušetříme	pár	kroků	za	cenu	smrti?“	
(Odraz	6/2018,	str.	15	–	pozn.	red.)	se	staví	do	role	dopravního	experta,	nad	
kterého	v	obci	není.	

Standardní, potřebný přechod

Letní dopravní omezení v okolí Roztok

Kompostéry – v tomto roce asi naposled!
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n Dne 31. 5. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno v ulici Obránců míru vozidlo Citroën 
Xsara bez registračních značek, chybí před-
ní nárazník, přední světlomety, vozidlo evi-
dentně dlouhodobě neprovozováno –  
zadokumentováno, provedenou lustrací 
v evidenci vozidel dle tabulky r. z., pohoze-
né na podlaze uvnitř vozidla, zjištěn pro-
vozovatel vozidla, na vozidlo umístěna vý-
zva k odstranění vozidla z parkoviště, dále 
tato výzva zaslána provozovateli vozidla, 
oznámeno silničně správnímu orgánu při 
MÚ Roztoky. 
n Dne 31. 5. ve večerních hodinách ozná-
meno vypouštění vody z hadice z pozemku 
domu v  ulici Přílepská do  dešťové vpusti 
na  ulici Přílepská – výjezd na  místo, 
na místě zadokumentováno, zjednána ná-
prava,  věc oznámena OŽP MÚ Roztoky 
a firmě SČVAK.
n Dne 1. 6. oznámeno rušení nočního kli-
du z pozemku domu v ulici Hlouchova – 
zjištěn hluk z rodinné oslavy (reproduko-
vaná hudba), zjednána náprava, přestupek 
vyřešen napomenutím. 
n Dne 1. 6. oznámeno narušení občanské-
ho soužití v bytě domu v ulici Přemyslov-
ská – v  době příjezdu hlídky na  místě již 
klid, zjištěno, že oznamovatelka byla fyzic-
ky napadena svým přítelem, se kterým žije 
ve  společné domácnosti, oznamovatelka 
lékařské ošetření nevyžadovala, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti občanskému soužití spáchaného 
mezi osobami příbuznými. 
n Dne 4. 6. oznámen nález mobilního tele-
fonu na  autobusové zastávce na  Tyršově 
náměstí – zjištěn majitel, majitel by touto 
cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 5. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezeny dvě platební karty – u platební 
karty České spořitelny zjištěna majitelka, 
které byla nalezená platební karta předána, 
platební karta Komerční banky předána 
do pobočky tohoto bankovního ústavu.
n Dne 6. 6. žádost osádky vozidla rychlé 
lékařské pomoci o asistenci u zraněné ženy 
v  ulici Obránců míru – výjezd na  místo, 
žena v  bezvědomí po  ošetření na  místě 
převezena sanitním vozem do  nemocnič-
ního zařízení. 
n Dne 7. 6. oznámeno poškození vozidla 
projíždějícího ulicí Nádražní předmětem, 
který měl vyletět ze zahrádky restaurace 
Tropic – kontaktována oznamovatelka, 
provedeno šetření v  restauraci Tropic 
v Nádražní ulici, zadokumentováno, kvali-

fikováno a  šetřeno jako podezření z  pře-
stupku proti majetku.
n Dne 7. 6. oznámena žádost PČR o asis-
tenci při řešení konfliktu v prostoru restau-
race Tropic – v  prostoru restaurace došlo 
k fyzickému napadení oznamovatele, osád-
ka vozidla rychlé lékařské pomoci po ošet-
ření poškozeného převezla do  nemocnič-
ního zařízení FN Motol, na  místo též 
hlídka PČR Libčice, která si věc převzala 
k jejich realizaci. 
n Dne 8. 6. oznámen požár kontejneru 
v ulici Lederova – výjezd na místo, na mís-
tě hasiči HZS, SDH Roztoky, kteří uhasili 
požár kontejneru, na místo též hlídka PČR 
Libčice.
n Dne 8. 6. oznámeno neoprávněné užívá-
ní pozemku v  ulici Ke  Kocandě – výjezd 
na místo, zjištěno, že na volně přístupném 
soukromém pozemku je navezena vybag-
rovaná zemina ze stavby na sousedním po-
zemku, vzhledem k výši způsobené škody 
věc oznámena PČR Libčice.
n Dne 8. 6. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těn nepořádek u  kontejnerového místa 
v ulici Riegrova – zadokumentováno, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku.
n Dne 9. 6. v  nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti v  ulici Obránců míru 
kontrolován řidič vozidla Ford – při kont-
role orientační dechovou zkouškou na al-
kohol zjištěno, že řidič před jízdou požil 
alkohol, na  místo (vzhledem k  naměřené 
hladině alkoholu v krvi 2,19 promile) vy-
žádána hlídka PČR, která si věc na  místě 
převzala i s kontrolovaným řidičem.
n Dne 9. 6. v nočních hodinách oznámeno 
cestou PČR, že v domě v ulici Olbrachtova 
nalezla obyvatelka tohoto domu v  obýva-
cím pokoji spát cizího člověka – výjezd 
na místo, před příjezdem hlídky na místo 
se však podnapilého muže podařilo ozna-
movatelce vzbudit a  ten odešel pryč, dle 
zjištěného popisu provedeno místní pátrá-
ní s negativním výsledkem, na místo hlíd-
ka PČR Libčice, která si věc převzala k je-
jich realizaci jako podezření z  přečinu 
porušování domovní svobody.
n Dne 10. 6. oznámen nález svazku klíčů 
na Tyršově náměstí – nalezený svazek klíčů 
uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n Dne 10. 6. oznámeno, že v ulici Spěšného 
vyvěrá z komunikace voda – oznámeno ve-
doucímu SČVAK ke zjednání nápravy.  

n Dne 11. 6. oznámen nález platební karty 
na  Tyršově náměstí – nalezená platební 
karta odeslána příslušnému bankovnímu 
ústavu.
n Dne 12. 6. oznámeno narušení občan-
ského soužití mezi sousedy – zadokumen-
továno, kvalifikováno jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití, pře-
stupek oznámen příslušné komisi pro pro-
jednávání přestupků.
n Dne 13. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezeny doklady, platební karty a věr-
nostní karty – uloženy na  MP Roztoky, 
proveden pokus o  vyrozumění majitele 
cestou místně příslušné městské policie dle 
bydliště tohoto majitele s  negativním vý-
sledkem, nalezené doklady odeslány 
na příslušné správní orgány, platební karty 
příslušným bankovním ústavům.
n Dne 13. 6. oznámeno znečištění oplocení 
pozemku domu, vjezdu domu a chodníku 
u  domu v  ulici Vrchlického – výjezd 
na  místo, přivolán i  hasičský záchranný 
sbor, který provedl zasypání skvrny s hyd-
raulickým olejem sorbentem, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti veřejnému pořádku, následujícího 
dne zjištěna osoba zodpovědná za znečiš-
tění místa, přestupek vyřešen na místě ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení. 
n Dne 13. 6. v nočních hodinách oznáme-
na žádost PČR o  asistenci při pátrání 
po  pohřešovaném nezletilém chlapci – 
provedeno místní pátrání, nezletilý chla-
pec nakonec sám přišel domů.
n Dne 14. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena Lítačka – zjištěn majitel, které-
mu byla předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat.
n Dne 15. 6. v rámci hlídkové činnosti kon-
trolována v ulici Zaorálkova řidička vozi-
dla Dacia Duster – provedenou kontrolou 
zjištěno, že řidička vozidla má vydán zákaz 
řízení motorových vozidel, předáno i s po-
dezřelou osobou PČR Libčice jako pode-
zření z  přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.
n Dne 15. 6. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena SIM karta – uložena na  MP 
Roztoky, zveřejněno na  webových strán-
kách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 18. 6. oznámeno poškození stromu 
na soukromém pozemku v ulici Únětic-
ká – zjištěn do  poloviny pořezaný strom 
borovice, vzhledem k výši způsobené ško-
dy předáno PČR Libčice jako podezření 
z přečinu poškozování cizí věci.

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	
a	to	za	období	od	31.	5.	do	11.	7.	2018:	
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n Dne 18. 6. oznámeno neoprávněné drže-
ní platební karty a neoprávněný výběr cizí 
osoby – předáno PČR jako podezření 
z přečinu.
n Dne 19. 6. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno na parkovišti u železniční stanice v uli-
ci U  Zastávky vozidlo tov. zn. Ford Focus, 
nesplňující podmínky provozu na  pozem-
ních komunikacích, vozidlo evidentně dlou-
hodobě neprovozováno – zadokumentová-
no, provedenou lustrací v  evidenci vozidel 
zjištěn provozovatel vozidla, na  vozidlo 
umístěna výzva k odstranění vozidla z par-
koviště, dále tato výzva zaslána provozovate-
li vozidla, oznámeno silničně správnímu or-
gánu při MÚ Roztoky, v následujících dnech 
bylo vozidlo odstraněno z  tohoto místa 
pravděpodobně provozovatelem vozidla. 
n Dne 19. 6. v rámci hlídkové činnosti na-
lezeno na veřejném prostranství vedle za-
hrádkářské kolonie U  Přívozu v  Rozto-
kách-Žalově dlouhodobě odstavené 
vozidlo tov. zn. Fiat Punto, nesplňující 
podmínky provozu na  pozemních komu-
nikacích – zadokumentováno, kvalifiková-
no jako zábor veřejného prostranství.
n Dne 19. 6. nález řidičského průkazu 
ve schránce důvěry MP Roztoky – zjištěn 
majitel, kterému byl nalezený ŘP předán, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci. 
n Dne 20. 6. oznámen nález mobilního te-
lefonu Samsung v  autobuse PID – zjištěn 
majitel, kterému byl  nalezený mobilní te-
lefon předán, majitel by touto cestou chtěl 
poctivému nálezci poděkovat. 
n Dne 21. 6. oznámen nález peněženky 
s doklady v ulici Masarykova – vyrozuměn 
majitel, kterému byla nalezená peněženka 
s obsahem předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci. 
n Dne 21. 6. v rámci hlídkové činnosti na-
lezena skládka bioodpadu v k. o. Roztoky 
v  místě u  panelky u  bývalého přejezdu – 
zadokumentováno, oznámeno OSRM MÚ 
Roztoky, kvalifikováno a šetřeno jako po-
dezření z přestupku.
n Dne 25. 6. oznámeno odcizení jízdního 
kola v areálu ZŠ Roztoky – zadokumento-
váno, kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti majetku, provede-
no místní pátrání po  odcizeném jízdním 
kole dle získaného popisu.
n Dne 26. 6. oznámen pokus krádeže 
v  prodejně Albert na  Tyršově náměstí – 
podezřelá osoba si v  prostoru prodejny 
uložila zboží z regálu do batohu a pokusila 
se toto zboží odcizit, byla však zadržena 
zaměstnankyní prodejny, kvalifikováno 
jako podezření z pokusu krádeže.
n Dne 26. 6. ve  schránce důvěry nalezen 
klíč – uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 

na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky. 
n Dne 26. 6. oznámen nález peněženky 
na  parkovišti u  Alberta – nalezená peně-
ženky uložena na MP Roztoky, zjištěn ma-
jitel, kterému byla peněženka následující-
ho dne předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.  
n Dne 27. 6. oznámena krádež zboží v pro-
dejně Na Sekeře v Lidické ulici – podezřelá 
osoba si v prostoru prodejny zboží uložila 
do tašky a při odchodu jej nezaplatila, byla 
zadržena obsluhou prodejny, kvalifiková-
no jako podezření z přestupku proti majet-
ku, vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě.
n Dne 27. 6. oznámeno, že na nádraží v Ža-
lově napadají dva psi děti na  nástupišti – 
výjezd na místo, zjištěno, že psi již z místa 
utekli po kolejích směrem na Roztoky, pro-
vedeno místní pátrání s  negativním vý-
sledkem, později oznámeno, že podezřelí 
psi napadají děti na  dětském hřišti u  re-
staurace U Hřiště – výjezd na místo, psi se 
mezitím vrátili na  Řivnáč, odkud utekli, 
provedeno místní pátrání s negativním vý-
sledkem, následným šetřením zjištěna ma-
jitelka těchto psů, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku, následujícího 
dne vyřešeno uložením blokové pokuty 
na místě v příkazním řízení.
n Dne 27. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Jungmannova – výjezd na  místo, 
odchycený pes umístěn do  záchytného 
kotce MP, kvalifikováno a šetřeno jako po-
dezření z  přestupku, následujícího dne 
zjištěna majitelka psa, pes jí byl v pořádku 
vydán, přestupek vyřešen uložením bloko-
vé pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 27. 6. v nočních hodinách v  rámci 
hlídkové činnosti kontrolován v  ulici Pa-
lackého řidič vozidla tov. zn. Mercedes 
Vito, který jevil známky toho, že před jíz-
dou požil alkoholické nápoje, a odmítl se 
podrobit orientační dechové zkoušce 
na alkohol – provedenou lustrací v eviden-
ci řidičů zjištěno, že řidič vozidla má vyslo-
ven zákaz řízení motorových vozidel, 
na místě předáno hlídce PČR Libčice jako 
podezření z přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí.
n Dne 29. 6. cestou PČR oznámen agresiv-
ní cestující bez platného jízdního dokladu 
ve vlakové soupravě ČD v železniční stanici 
Roztoky – průvodčí vlakové soupravy ČD 
ve vagonu vlakové soupravy označila cestu-
jící, která nemá platný jízdní doklad ani 
žádné peníze a  chová se agresivně, osoba 
vykázána průvodčím vlaku z vlakové sou-
pravy, cestou PČR zjištěna totožnost této 
osoby, kvalifikováno jako podezření z pře-
stupku proti přepravnímu řádu.

n Dne 29. 6. cestou PČR oznámen agresiv-
ní cestující bez platného jízdního dokladu 
ve vlakové soupravě ČD v železniční stani-
ci Roztoky, kdy cestující odmítá osobě 
oprávněné (revizoru ČD) uhradit přirážku 
a prokázat svoji totožnost – výjezd na mís-
to, hlídka MP dle předloženého dokladu 
totožnosti zjistila totožnost cestujícího, 
dále byla zjištěna totožnost osoby oprávně-
né, věc si poté již řešila ve své kompetenci 
osoba oprávněná. 
n Dne 1. 7. oznámen nález jízdního kola 
Premier v ulici Obránců míru, které ozna-
movatel dovezl na MP Roztoky – nalezené 
jízdní kolo uloženo na MP Roztoky, nález 
bude zveřejněn na  webových stránkách 
MP Roztoky a města Roztoky. 
n Dne 1. 7. v nočních hodinách oznámeno 
vloupání do domu v ulici Riegrova s tím, že 
majitelka domu vyrušila pachatele a  ten 
utekl – výjezd na místo, vyžádána též hlíd-
ka PČR, provedeno místní pátrání po po-
dezřelé osobě dle získaného popisu s nega-
tivním výsledkem, věc si na místě převzala 
hlídka PČR Libčice jako podezření z přeči-
nu porušování domovní svobody.
n Dne 2. 7. oznámeno rušení nočního kli-
du z pozemku domu v ulici Haškova hlasi-
tou hudbou – zjednána náprava, hudba 
obyvatelem domu ztišena, přestupek vyře-
šen napomenutím.
n Dne 9. 7. v rámci hlídkové činnosti nale-
zeno na parkovišti v ulici Zvoncová vozi-
dlo tov. zn. Ford Mondeo, bez registrač-
ních značek, nesplňující podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, vo-
zidlo evidentně dlouhodobě neprovozová-
no – zadokumentováno, provedenou lust-
rací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel 
vozidla a rovněž skutečnost, že vozidlo má 
v  evidenci registrován statut „vyřazen 
z  provozu“, na  vozidlo umístěna výzva 
k odstranění vozidla z parkoviště, dále tato 
výzva zaslána provozovateli vozidla, ozná-
meno silničně správnímu orgánu při MÚ 
Roztoky. 

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

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

Petr�Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky
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HISTORIE MĚSTA

„Jaro�národů“�
Obyvatelé Čech si ovšem nevěděli rady se 
snadno nabytými prvky demokracie a roz-
hodli se dát palčivým sociálně-politickým 
otázkám nacionální nátěr. Nemá smysl 
s odstupem času zjišťovat, zda od počátku 
„tlačili na pilu“ více Češi nebo čeští, mora-
vští a slezští Němci. Jisté je, že českobudě-
jovický rodák s  českými předky, žijící 
ve Vídni, Franz Schuselka vyzýval obě et-
nické skupiny z  českých zemí, aby se zú-
častnily voleb do parlamentu ve Frankfur-
tu nad Mohanem, který měl zaručit 
demokratickými prostředky postupné 
sjednocení Německa – ovšem včetně čes-
kých zemí. Není divu, že si vysloužil po-
měrně kultivované odmítnutí F. Palackého 
(známý „dopis do Frankfurtu“) a dost de-
honestující epigram z pera K. H. Borovské-
ho („Šušelka nám píše“).

Rovněž delegáti Slovanského sjezdu 
(který se v Praze konal od 7. června 1848), 
pokud pocházeli ze zemí monarchie, se 
většinou řídili tezí českého historika, že 
„kdyby státu rakouského nebylo již odedáv-
na, museli bychom v interesu Evropy, ba hu-
manity samé přičiniti se co nejdříve, aby se 
vytvořil“. Slovanské národy měly zájem 
na  federalizovaném Rakousku, jež by si 
od  Německa i  nadále udržovalo formální 
i faktický odstup. Drtivá většina Němců ži-
jících v tomto soustátí se ovšem domníva-
la, že politické sblížení s dalšími německý-
mi státy nemůže být na škodu.

Svatodušní�bouře
Vývoj událostí nejen účastníky sjezdu, ale 
i  obyvatele českých zemí zase jednou za-
skočil. V červnu 1848, na svatodušní svát-
ky, byla svolána na  nynější Václavské ná-
městí (Koňský trh) „sbratřovací mše“, ale 
po jejím celkem důstojném průběhu a za-
končení se radikální část davu vydala před 
zemské vojenské velitelství v Celetné ulici, 

aby ztropila pod okny kravál jeho neoblí-
benému šéfovi – Afrédu knížeti Windis-
chgrätzovi. Došlo ke  střetu s  vojenskou 
ostrahou a  jeho náhodnou obětí (pravdě-
podobně odraženým projektilem) se stala 
u  okna stojící manželka zemského vojen-
ského velitele.

Další události byly mnohokrát probrány 
v řadě uměleckých oborů i odborné litera-
tuře. Na většinu prací z posledně jmenova-
ného oboru si však s odstupem času nelze 
spolehnout. Po pěti dnech (17. června) ba-
rikádové boje skončily, přičemž oběti 
(z obou stran) se počítaly pouze na desítky. 
„Vzkřísený a  politicky probudilý náš lid 
přestal již býti davem nedomřilýchsket 
a  zotročilých šosáků,“ napsal později  
J. V. Frič, jeden z vůdců povstání. Nějak mu 
nedošlo, že na  pomoc pražským povstal-
cům dorazila a  po  jejich boku bojovala 
prakticky pouze akademická legie z více než 
140 kilometrů vzdálené Litomyšle, byť ani 
ne polovinu cesty uskutečnila po železnici, 
kdežto národní garda ze Slaného vyrazila 
na pouze třicetikilometrovou cestu do Pra-
hy sice jen po svých, ale stejně to nestihla. 
Bůhví, zda by se k ní tehdy nepřidal nějaký 
Roztočák a nevstoupil tak do historie.

Frič skončil v emigraci, zato další zná-
mý radikál K. Sabina projevil politickou 
prozíravost jinak – politický vězeň se 
po čase stal policejním konfidentem. V té 
době již běžný trend se odrazil v okřídle-
ném výroku: „Junge Hochveräter, alte Ho-
fräte“. (Miloš Zeman v  jednom ze svých 
dávno zapomenutých projevů užil věty: 
„Junge Revolutionäre, alte Hofraten“, takže 
v jeho licenci se velezrádci změnili v revo-
lucionáře a dvorní radové v krysy na dvor-
ku.) Rovněž řada mladých „osmačtyřicát-
níků“ se později smířila s  proklínaným 
„establishmentem“ a  konala mu platné 
služby. 

Mnozí ze „svatodušních“ povstalců napří-
klad dali před vězením přednost vojenské 
službě a hájili integritu habsburské monar-
chie před nepřátelskými Italy a vzbouřený-
mi Maďary. Dokonce i sám Havlíček tento 
postoj v  tisku schvaloval. Přesně měsíc 
a týden po skončení pražských bouří docí-
lil za  hojné účasti českých vojáků polní 
maršál Václav Radecký z  Radče velkého 
vítězství nad sardinským králem Karlem 
Albertem u Custozy.

Demokracie�z�vůle�panovníka,�
nebo�podle�nálady�voličů?
Loajalitu vůči monarchii však kromě Če-
chů (a ovšem Chorvatů, Ukrajinců, Slová-
ků a  jiných) projevovali i  konzervativně 
smýšlející čeští Němci, takže se protento-
krát podařilo územní integritu rakouského 
císařství zachovat. Jejím ztělesněním se 
stal František Josef I., jemuž v  prosinci 
1848 postoupil trůn Ferdinand V. Ten pak 
koncem června 1875 zemřel v Praze, kte-
rou si oblíbil a jejíž obyvatelé – včetně těch, 
kdo se před rovnými 27 lety postavili 
na  barikádách jeho vojákům – tuto ná-
klonnost velkou většinou opláceli.

Zato cesty českých a německých liberálů 
v korunních zemích se vlivem sílícího na-
cionalismu, ba šovinismu, po  roce 1848 
stále více rozcházely. Nad rozdíly sociál-
ně-ideovými převážily na  řadu desetiletí 
rozpory národnostní a převážně česká Ná-
rodní strana si pod jejich tlakem udržovala 
poměrnou jednotu, než se z  ní vydělila 
Národní strana svobodomyslná. Obě jsou 
více známy pod souhrnnými jmény staro- 
a mladočeši. Poslechněme si, co o tom na-
psal jeden z vůdčích duchů „jara národů“ 
v českých zemích – F. L. Rieger: „Kdekoli 
se občané pohádají mezi sebou o zájmy čis-
tě místní neb osobní – třeba o  /hasičskou/ 
stříkačku nebo purkmistrovství – ihned ta 
věc bere na  sebe ráz víceméně politický… 
a hned jsou z nich staročeši neb mladočeši.“ 
Co by říkal roztříštěnosti dnešní české po-
litické (zvláště té komunální) scény, by-
chom si asi za  rámeček nedali. Zemřel 
před 115 lety a vydání neprávem zapome-
nuté povídky Jaroslava Haška Obecní vol-
by se nedožil.

l

Pavel�Bělina��

Před 170 lety se v habsburské monarchii obtížně rodilo ústavní zřízení
Osmičková výročí

Rok	1848	je	v	obecném	povědomí	spjat	především	se	„svato-
dušními	bouřemi“,	které	propukly	v	Praze	12.	června.	Ovšem	
již	na	samotném	začátku	roku	revoluční	vlna	zasáhla	první	
země	Evropy	a	v	březnu	český	král	Ferdinand	V.	(jako	ra-
kouský	císař	ovšem	toho	jména	první)	odvolal	státního	kanc-
léře	Metternicha	z	jeho	úřadu	a	přislíbil	vydat	první	ústavu	
(konstituci)	v	dějinách	habsburské	monarchie.	V	Praze	vznikl	
Svatováclavský	výbor,	který	zaslal	panovníkovi	petici	s	ob-
šírným	návrhem	na	reformu	dosavadního	zemského	zřízení.	
Lví	podíl	na	jejím	vypracování	měl	právník	F.	A.	Brauner.	



11ČERVENEC–SRPEN 2018

HISTORIE MĚSTA

INZERCE

Kamýcká 1a, Praha 6 - Suchdol 
Tel.: 607 008 472, Po-Pá 700-1630,  So 700-1200, www.mstavebniny.cz 

 
  Do 31.8.2018 při nákupu nad 1.000 Kč  
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 - ŠIROKÝ SORTIMENT - PŮJČENÍ VOZÍKU 
 - PŘÍZNIVÉ CENY  - KÁVA ZDARMA 
 - ODBORNÝ SERVIS - PORADENSTVÍ 
 
 

Návrh inzerátu do Horoměřického zpravodaje 

 

Zadavatel: Metrostav stavebniny, s.r.o., IČ 45788430, Bystrá 2243, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

Náklad: 1,750 ks 

Rozměry: ½ stránky, vodorovné rozložení, 185x129 mm 

Cena inzerce: 950 Kč 

Termín: Do nejbližšího možného vydání (léto 2018) 

Barva:  Červená, Pantone 285 

Písmo:  Segoe UI 

Přílohy: ZIP - Logo ve formátu PDF, logo ve formátu AI (to je třeba převést do červené), mapa 

 

Kontaktní osoba: Michal Hrabě, specialista ředitele 

   601 594 539 

   michal.hrabe@mstavebniny.cz  

František�A.�Brauner�
a�jeho�rodina
Významnou osobností spjatou s „jarem ná-
rodů“ roku 1848 je JUDr. František August 
Brauner (1810–1880), politik a  advokát, 
vrstevník básníka K. H. Máchy. Spolu s Fr. 
Palackým a Fr. L. Riegrem patřil mezi (sta-
ro)české vůdce v období 19. století. Kromě 
poslaneckého mandátu v  říšském sněmu, 
kde ale kvůli tzv. pasivní rezistenci praktic-
ky nezasedal, byl zvolen též do  českého 
zemského sněmu a smíchovského okresní-
ho zastupitelstva. V  roce 1861 zakoupil 
v Roztokách od mlynáře Láblera tzv. Malý 
mlýn (č. 5), nyní zvaný Braunerův, kde 
dnes sídlí ředitelství a odborná pracoviště 
Středočeského muzea. Mlýn se stal nejen 
letním sídlem rodiny, ale i  významným 
místem setkávání české společenské elity 
druhé poloviny 19. století.

Fr. A. Braunerovi je spolu s  českým 
Němcem Hansem Kudlichem přičítána 
hlavní zásluha na zrušení nevolnictví a ro-
boty v českých zemích. Byl též ustanoven 
(roku 1866) poručníkem „dcery národa“, 
nešťastné Zdenky Havlíčkové (narozené 
v roce 1848!), dcery Karla Havlíčka Borov-

ského, která v Roztokách rovněž pobývala 
a  málem zahynula při povodni na  jaře 
roku 1872 (v září téhož roku pak zemřela 
na tuberkulózu). Patřil však také mezi hor-
livé rusofily a zastánce pravosti literárních 
falz – Rukopisů královehradeckého a zele-
nohorského.  

Rodina Braunerova posléze proslavila 
Roztoky, a to nejen díky otci Františkovi, 
ale i  díky jeho dětem, malířce Zdence 
Braunerové (1858–1934) a prof. Bohusla-
vu Braunerovi (1855–1935), chemikovi 
evropské proslulosti, příteli a  spolupra-
covníkovi D. I. Mendělejeva. Pro Roztoky 
byl významný i nejstarší syn – JUDr. Vla-
dimír Brauner (1853–1924), profesor 
státního práva a dlouholetý člen obecního 
zastupitelstva a  městské rady v  Rozto-
kách.

Křížek�na�pomezí
Nemovitou památkou připomínající revo-
luční rok 1848 a padlé mladíky ze student-
ské legie je nenápadný křížek na kamen-
ném soklu na  pomezí Roztok a  Žalova. 
Nachází se u bohužel již zaniklé polní ces-
ty, dnes ve  slepé ulici Járy da Cimr- 
mana, na  místě dříve zvaném U  křížku. 

Neblahý stav této cesty je hojně zmiňo-
ván v  protokolech jednání zastupitelstva 
Roztok i Žalova, neboť zejména tudy cho-
dily žalovské děti do  roztocké školy 
(od  roku 1855) na  Kostelním náměstí. 
Tento kříž byl, jak uvádí farní kronika, 
„postaven zbožnými příslušníky osady 
roztocké“ a posvěcen lokalistou J. Čer-
mákem 25. dubna roku 1849. V  květnu 
roku 1916 do  něj udeřil blesk. Obnoven 
byl péčí města v roce 2000, když předtím 
byl řadu let v rozvalinách. Dnes se může-
te u něj posadit na lavičku a chvilku me-
ditovat o tom, jaká očekávání měli v roce 
1848 naši předkové a jak to celé společen-
ské (celoevropské) vzepětí nakonec do-
padlo.  

Dodnes živým pozůstatkem revoluční-
ho kvasu roku 1848 je obecní zřízení (plat-
né od roku 1849), tedy forma správy a sa-
mosprávy měst a  obcí s  volenými 
zastupitelstvy, radami a  starosty. Ustano-
vení o obecním zřízení obsahuje důležitou 
zásadu, že veškerá jednání zastupitelstev 
jsou veřejná, což dodnes mnozí občané 
plně neakceptovali. 

l

Stanislav�Boloňský

Stopy roku 1848 v Roztokách
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Čím bylo pro generaci našich rodičů  
30. září roku 1938, tím byl pro nás 21. sr-
pen 1968. Nejhlubší ponížení, kapitulace 
bez boje, zbabělost politických špiček. 
A stejně tak jako po 30. září 1938 následo-
val 15. březen 1939, tak po 21. srpnu 1968 
zákonitě přišel duben a květen 1969 – zlo-
mové období, kdy převzala moc promos-
kevská klika KSČ. Potlačení demonstrací 
k  ročnímu výročí okupace v  srpnu 1969 
bylo už jen trapnou tečkou za „obrodným 
procesem“ a  nastal počátek „normaliza-
ce“ s politickými prověrkami, personální-
mi čistkami a  povinným schvalováním 
„internacionální pomoci vojsk Varšavské 
smlouvy“.

Kalné�ráno�21.�srpna
Středa 21. srpna 1968 byla v  Roztokách 
velmi zvláštní. Zatímco nad hlavami huče-
la ruská transportní letadla, která dopravo-
vala na Ruzyň tanky, v rádiu jsme naslou-
chali střelbě u  budovy rozhlasu a  líčení 
dramatické situace, jež bylo kolem osmé 
hodiny zakončeno státní hymnou. 

Jedním z pracovníků roztockého muzea 
byl i pan Václavík, který si zde v důchodu 
přivydělával jako průvodce. Bydlel na Vi-
nohradské třídě, přímo proti rozhlasu, 
a  patro, kde bydlel, dostalo přímý zásah 
z ruského tanku. Fotografie sklíčeného sta-
rého muže, sedícího na židli ve zdevasto-
vaném bytě plném střepů, se stala jednou 

z ikonických fotografií 21. srpna, které zve-
řejnily světové agentury.

V průběhu následujícího týdne zaplavily 
Prahu i Roztoky nápisy na zdech, tištěné, 

ale i podomácku vyrobené plakáty vyzýva-
jící okupanty k odchodu a vyjadřující (po-
někud naivní) podporu vedoucím předsta-
vitelům našeho státu, kteří však (s výjimkou 
Františka Kriegla) mezitím 26. srpna 
v  Moskvě podepsali ponižující protokol, 
znamenající faktickou legalizaci okupace. 
Vlastně se opakoval scénář z  15. března 
1939, kdy státní prezident E. Hácha „vložil 
osud českého národa do rukou vůdce Vel-
koněmecké říše“. Zatímco Dr.  Hácha byl 
po válce terčem drsné ostrakizace, vedou-
cím soudruhům se nic nestalo, Alexander 
Dubček byl po  listopadu 1989 dokonce 
zvolen předsedou Federálního shromáždě-
ní. Ze zpětného pohledu bylo přitom celé 
jaro 1968 i bezprostřední období před oku-
pací totálním selháním mocenských elit, 
včetně zpravodajských služeb, neboť srp-
nová invaze byla v  Moskvě připravována 
již od  března. Náčelník hlavní politické 
správy ČSLA generálplukovník Václav 
Prchlík sice (trochu na svou pěst) připra-
voval plán vojenské obrany v pěti opěrných 
bodech, ale i  ten zůstal jen na  papíře. Již 
měsíc před okupací ho A. Dubček na ná-
tlak Kremlu odvolal z funkce (v roce 1971 
byl degradován a odsouzen na 3 roky od-
nětí svobody). Československá lidová ar-
máda zůstala 21. srpna bez jediného vý-
střelu způsobně v kasárnách. 

V průběhu podzimu 1968 postupně vy-
prchaly poslední zbytky naděje na odchod 
vojsk a udržení kurzu obrodného procesu. 
Celková rezignace české společnosti vyús-
tila v tragický protest Jana Palacha v lednu 
1969 a posléze jeho následovníků.  l

Stanislav�Boloňský

Osmičková výročí
Uplynulo 50 let od vojenské invaze Varšavské smlouvy do Československa

V	půl	páté	ráno,	ještě	za	šera,	vzbudila	mě	plačící	maminka.	
„Jsou	tady	Rusové!!!“	Jako	„vyoraná	myš“	jsem	nechápavě	
zíral	do	přítmí	pokoje.	Ze	zatažené	oblohy	byl	slyšet	jakýsi	
neznámý	hluk,	který,	jak	jsem	pochopil	později,	vydávala	
ruská	transportní	letadla	mířící	na	Ruzyň.

Nápisy v serpentině

Zabílený nápis „Svoboda! Dubček“ přetrval u zámku  
až do osmdesátých let
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Poměrně	suché	zápisy	z	jednání	Rady	a	pléna	MěNV	Roztoky	nedávají	sice	
plastický	obraz	o	dění	v	obci,	ale	přesto	mnohé	naznačují.

Roztoky v roce 1968 ve světle dokumentů

Ze zápisů rady vyplývá, že s  příchodem 
pražského jara, a  tedy závanem svobody, 
výrazně poklesla docházková morálka čle-
nů zastupitelstva, resp. podle tehdejší legis-
lativy poslanců Městského národního  
výboru. Účast na  jednáních byla kolem  
50 procent a některé schůze nebyly usnáše-
níschopné. 

Vzhledem k překotnému vývoji politic-
kých událostí byly již na jaře odloženy vol-
by do národních výborů všech stupňů, ofi-
ciálně o rok, ale vlastně o celých 22 let(!), 
protože první svobodné volby se konaly 
vlastně až v  červnu roku 1990. I  nejbližší 
pseudovolby byly až v roce 1971, kdy se již 
ale volilo opět pěkně postaru – jednotnou 
kandidátku Národní fronty.

Svobodné myšlení však přicházelo po-
malu. Ještě v únoru (tedy ještě před abdi-
kací prezidenta Ant. Novotného) proběhla 
v radě MNV diskuse, „zda (a jak) v rámci 
demokratizačního procesu reagovat v Roz-
tockých novinách (tehdejší měsíčník vydá-
vaný MěNV) na dotazy občanů“. Rozhod-
nutí rady bylo: nereagovat! Svobodný tisk 
je vždy na obtíž..., což se naplno projevilo 
při zrušení cenzury a zveřejnění manifestu 
Dva tisíce slov.

První�pokus�o�přejmenování�
Stalinovy�ulice
Koncem dubna projednávala radnice dopis 
ZO zahrádkářů (!), poukazující na  neú-
nosný stav, kdy jedna z  hlavních roztoc-
kých ulic byla dosud pojmenována po J. V. 
Stalinovi. K  výzvě se posléze připojila 
i místní organizace Československého čer-
veného kříže. Návrh na přejmenování ku-
podivu podpořil i Městský výbor KSČ, ale 

pro malou účast a nesouhlas některých po-
slanců plenární schůze 3. května 1968 
změnu názvu na Masarykovu neschválila. 

Středočeský krajský národní výbor svým 
usnesením ze 4. května, s  účinností od   
17. května 1968, přiznal Roztokám statut 
města. Ideový návrh městského znaku pro-
jednalo vedení města až v červenci a defi-
nitivně byl schválen až na podzim. Ve for-
mální návaznosti na  tento akt proběhla 
v červnu velká reorganizace orgánů Měst-
ského národního výboru, připravená ta-
jemnicí V. Diepoldovou. Byly zřízeny od-
bory MěNV a  bylo odvoláno 6 předsedů 
poradních komisí rady a dva členové rady 
MěNV. Velká diskuse se vedla o způsobu, 
jak obsadit funkce vedoucích odborů. Do-
sud byli dosazováni na doporučení stranic-
kých orgánů příslušného stupně, nově byl 
radním JUDr. Barochem předložen návrh 
na vypsání konkurzů na tato vedoucí mís-
ta, který však pro odpor některých funkci-
onářů nebyl akceptován. 

Z  iniciativy J. Bayera, Otty K. Pavlíka 
(Rolfa), bratří J. a  S. Jungwirthových,  
M. Hypše, V. Majera a dalších nadšenců byl 
obnoven v Roztokách Junák. Přípravný vý-
bor se sešel v klubovně roztockého zámku.

Dne 25. června se uskutečnila veřejná 
schůze přípravného výboru místní organi-
zace Čs. strany lidové v Roztokách.

Okupace�21.�srpna�1968�
a�její�důsledky
Je zajímavé sledovat zápisy ze schůzí 
MěNV, z nichž vyplývá, že 2 dni po okupa-
ci, tedy 23. srpna, se konala řádná schůze 
rady, kde však nedošlo k  zásadní reflexi 
mimořádné situace, snad kromě toho, že 

JUDr.  Baroch předčasně opustil jednání 
a byl za to kritizován. 

Na Tyršově náměstí se u zastávky auto-
busu objevil stolek s  podpisovými archy 
pod rezoluci požadující odchod cizích 
vojsk z Československa.

Počátkem září, kdy ještě převažoval ak-
tivní odpor k okupaci, došlo k dílčím, po-
někud rozporným změnám. Byla zrušena 
komise lidové kontroly, rezignoval předse-
da osvětové komise a  také odpovědný re-
daktor Roztockých novin Jan Steyer, který 
byl velkým podporovatelem obrodného 
procesu (v  roce 1951 byl nezákonně od-
souzen ke třem letům vězení). Tento krok 
lze chápat v souvislosti s obnovením cen-
zury (ČÚTI).

Rada také schválila obsah „Vyhodnocení 
prvního týdne obsazení republiky cizími 
vojsky“ vypracovaný pro ONV, v němž se 
uvádí, že „v obci nedošlo k  rušivým udá-
lostem, bylo zajištěno bezporuchové záso-
bování“. Toto konstatování je zajímavé 
v kontextu skutečnosti, že v té době již naše 
město zdobily veliké nápisy, zejména 
v  serpentině a  na  zdi železničního tělesa, 
vyzývající okupanty k  odchodu, nemluvě 
o desítkách plakátů s podobným obsahem, 
které byly na každém rohu. Ve zprávě není 
ani zmíněno sejmutí obrovské rudé hvězdy 
z hlavní budovy penicilínky, která tam byla 
od padesátých let a kterou nahradila státní 
a černá vlajka. 

Tajemnice MěNV V. Diepoldová, jež 
byla iniciátorkou veřejné rezoluce proti 
okupaci, navrhla vydání mimořádného 
čísla Roztockých novin, což se však nese-
tkalo ve vedení města s pochopením. Před-
seda MěNV František Špaček zaujímal 
ke všem těmto politickým událostem vlaž-
ný postoj, vedený zřejmě hlavně snahou 
dočkat se v klidu penze. Ani to ho nakonec 
neochránilo před nástupem norma-

Ruské transportní letadlo nad roztockým zámkem Benzinová pumpa v Nádražní ulici
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lizátorů, kteří ho na  jaře 1971 (zřejmě 
na základě usnesení XIV. sjezdu KSČ) od-
volali z funkce, a to půl roku před „volba-
mi“, což bylo rozhodnutí dosti razantní. 

Ve vedení MěNV nastal evidentní názo-
rový zmatek, v zápisech čteme, že „materi-
ály, které byly připraveny pro plenární za-
sedání, již nejsou aktuální“, či „někteří 
členové rady se neúčastní jednání, což je 
vnímáno jako odraz „srpnových událostí“. 
Objevil se i návrh „absentéry“ nahradit no-
vými poslanci v doplňovacích volbách. 

Oslava�ve�stínu�okupace
V  předvečer státního svátku se 27. října 
uskutečnilo slavnostní zasedání MěNV, 
kdy byla spojena oslava povýšení na město 

s připomínkou 50. výročí vzniku samostat-
ného Československa. Současně byl pro-
jednán a  schválen dopis ONV k  návrhu 
federalizace ČSSR, založeného na soustátí 
české a slovenské republiky (návrh trojfe-
derace Čechy – Morava/Slezko – Sloven-
sko se tehdy neprosadil).

Bylo přijato poněkud dvojsmyslné usne-
sení: „ zaslat písemné poděkování těm, kte-
ří se zasloužili o hladký průběh srpnových 
událostí v  místě“. Slovo okupace je již 
na  indexu, používá se sousloví „srpnové 
události“ , které později nahradí „interna-
cionální pomoc vojsk Varšavské smlouvy“.

V  prosinci ještě bylo schváleno zřízení 
Městského kulturního střediska s platností 
od 1. 1. 1969, i když, jak vyplývá z protoko-

lu, plenární zasedání nebylo pro malou 
účast usnášeníschopné. 

Na tomto jednání byla také projednávána 
trasa vedení vnějšího dopravního okruhu 
(jedná se o něm prakticky 80 let) se závěrem, 
že „v žádném případě nedojde k přemostění 
v Roztokách“. Na nátlak centrálních orgánů 
však v osmdesátých letech došlo ke změně 
tohoto stanoviska, aby zas počátkem 90. let 
získala podporu tzv. suchdolská varianta.  l

Zdroj: SOKA Praha-západ

Stanislav�Boloňský

Začněte s námi! Hledáme posily 
do našeho obchodního týmu
Nabízíme
• Podporu nové silné 
 české společnosti
• Pravidelnou týdenní výplatu 
 provizí
• Podíl na zisku 20%

• Možnost dalšího, pasivního 
 zisku
• Bezplatné profesionální 
 zaškolení
• Otevřenost a férovost

www.fajnpujckamax.cz
www.fajnpujcka.cz
www.faircredit.cz800 888 120

Bezplatná     linka

  Fair Credit 
    ruší čekání

   Půjčka až
150 000 Kč
      hned teď !

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

PRONÁJEM 
komerčních prostor, Roztoky
ul. Nádražní

INZERCE

Plakátovací plocha u nádraží Lidová tvořivost neznala mezí… Fronta před prodejnou potravin na Tyršově náměstí
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Podívejte se do supermarketů nebo letáků 
a  čtěte přívlastky u  různých druhů zboží. 
O některých není třeba pochybovat. Snad 
není Česká obchodní inspekce taky re-
klamní trik. Ta dražší vejce snesly slepice 
chované na  podestýlce, whisky je nejspíš 
skutečně třikrát destilovaná a dvouplísňo-
vý sýr obsahuje opravdu asi dva druhy plís-
ní. Časem se to ještě zlepší. Pečivo bude 
určitě cereální. Jak by ne, když je z obilí. Ale 
cereální zní líp a  je za  příplatek. Jak je to 
s  pečivem z  kamenné pece, nevím. Tako-
vou pec měla tuším statečná postarší dáma, 
která se v ní pokusila zlikvidovat dva tee- 
nagery, kteří jí kradli perník. Ale třeba se 
v takových pecích teď peče i chleba.  

Některé přívlastky platí jak pro koho. 
Pro někoho bude mléko chutné, nebo do-
konce lahodné, pro jiného ne. Podobně 
jsou na  tom všechny labužnické či po-
choutkové speciality. Jedny sušenky byly 
kdysi inzerovány jako „ještě krémovitější“. 
Asi se to neujalo, i když to byla taková pito-
most, že se snad ani nedala popřít.

Vůbec největší pochyby jsem měl u pyt-
líku s  polévkou, na  kterém bylo Poctivá. 
Skoro abych se bál vzít jiný. Ale třeba to 
znamenalo jen to, že je poctivě konzervo-
vaná.

A  když nejsou po  ruce žádné trochu 
konkrétnější vlastnosti, zabírají spolehlivě 
přívlastky, které mají v  sobě trvalou hod-
notu, a ta se samozřejmě promítne do ceny. 
Lepší je Tradiční, České, Moravské, ještě 
lépe Jihočeské a rozhodně Domácí. A když 
dojdou místa, má věčnou hodnotu zboží 
Zlaté, Královské nebo Císařské. I když jde 
o sušenky nebo salám. Je zajímavé, že jsem 
nikdy, aspoň v Praze a okolí, neviděl pří-
vlastek Prezidentský. A už vůbec jsem ne-
viděl Premiérský, možná proto, že by se 
k němu nehodilo Z českého chovu.

No a úplně stejně jako zboží se prodává 
politika. I v ní jsou kouzelná slůvka, která 
nesou jistý bonus. Kdysi se takhle používa-
lo nadstranický, ale to časem vyšumělo. 
Jiný bonusový přívlastek se ale udržuje do-
dnes. Nezávislý. V  komunální sféře mívá 

množné číslo, tedy Nezávislí, a  zpravidla 
nějaký dovětek, například Za rozvoj města, 
Pro město, Za obec krásnější, Za obec ještě 
krásnější.

A přitom s tou nezávislostí je to asi jako 
s  Poctivou bramboračkou. Nezávislost 
těch, kteří podepsali kandidátku, končí 
přece právě okamžikem podpisu a jsou pak 
na tom úplně stejně jako ti, kteří se upsali 
pod hlavičku třeba TOP 09 nebo ČSSD. 
Podepsali to, předpokládám, při zdravém 
rozumu a  dobrovolně, a  tím se přihlásili 
k nějakému programu a stvrdili, že ho bu-
dou, když to dobře dopadne, taky v zastu-
pitelstvu hájit.

Kandidátky nejsou ještě uzavřeny, ale 
nás závislých budou v  Roztokách tak dvě 
stovky. A  to je dobře, že si ostatní mají 
z  koho vybírat a  že nejméně tolika lidem 
není jedno, jak to bude tady v příštích le-
tech vypadat. 

  l

Samozřejmě nemám na mysli střechu nad 
hlavou, nýbrž úřední záznam. Překvapivě, 
tyto dva fenomény nemají mnoho společ-
ného. Trvalé bydliště – lejstro – můžete 
mít úplně kdekoliv, i  na  místě, kde jste 
v  životě nebyli. Můžete jej mít na  měst-
ském úřadě a dokonce – což ne každý ví – 
nemusíte jej mít vůbec. Jako fakt vůbec 
(řečí úřední tzv. mimo území ČR). Mít tr-
valé bydliště je právo, nikoliv povinnost. 
Nemít trvalé bydliště člověku překvapivě 
nepřinese ani moc komplikací, pokud ne-
tyje z některých sociálních dávek a nepo-
třebuje využívat své aktivní volební právo 
(tj. být volen). Před lety jsem na  českém 
BBC (když ještě existovalo) poslouchal 
rozhovor se stávajícím předsedou Ústavní-
ho soudu Pavlem Rychetským. Pamatuji si, 
jak říkal, že když byl ještě ministrem spra-
vedlnosti, vážně se zabývali myšlenkou, že 
by institut trvalého bydliště úplně zrušili 
(v mnoha jiných zemích světa nic takové-
ho neexistuje, a přesto tam kupodivu spo-
kojeně žijí lidé…). Nedošlo k  tomu prý 

proto, že je tak prorostlý naší legislativou, 
že by to znamenalo novelizovat stovky 
předpisů. Čímž narážíme na jednu zajíma-
vost: pokud by někdo chtěl projevit maso-
vě tzv. „občanskou neposlušnost“, elegant-
ním řešení je zrušit si hromadně trvalé 
bydliště. Problém by neměl občan, ale pře-
devším státní správa. A  to obrovský. Po-
kud by to provedlo signifikantní množství 
lidí (aspoň tak čtvrtina), organizace státu 
by se nejspíš poměrně rychle sesula jak 
domeček z karet.

Proč o  tom píšu do  Odrazu? Roztoky 
totiž mají související, i  když naštěstí 
o hodně menší problém. Oficiálně zde žije 
asi 8400 lidí. Kolik je to ve skutečnosti, ví 
Bůh, ale určitě o  dost víc. Odhady, které 
mluví o 10000 obyvatelích, možná nejsou 
daleko od reality, když uvážíme, že Odraz 
se roznáší do 3800 schránek a tak 2,5 oso-
by na  domácnost nemusí být při demo-
grafické struktuře našeho města nesmysl-
né číslo. Město dostává peníze z rozpočtu 
víceméně „na hlavu“. Ročně dejme tomu 

12 000 Kč. Kdyby rozdíl činil jen 1000 du- 
ší, je to 12 milionů ročně. Naprosto „bez-
bolestně“ získatelných jen tím, že si lidé 
změní řádek v dokladech. Tak jednoduché 
to je.

Musí mít ovšem důvod, proč by to měli 
udělat. Dřív si spousta obyvatel nechávala 
bydliště v Praze kvůli zdejšímu nedostat-
ku školek, nejnovějším hitem je zavedení 
parkovacích zón v Praze, kvůli kterému se 
stává držba tamního záznamu v  občance 
poměrně lukrativní.

Prostě je jasné, že aby vedení města (ja-
kéhokoliv, Roztoky v tomhle nejsou v ni-
čem zvláštní) dostalo od  občanů důvěru 
a ti mu svěřili svá trvalá bydliště, musí se 
sakra snažit, aby bylo něčím atraktivní. 
Fakt nestačí čas od času někde tajtrlíkovat 
na  veřejnosti nebo se nechat vyfotit při 
stříhání pásky. Je to vlastně docela fajn, že 
můžeme hlasovat, i když by zrovna na ob-
zoru nebyly žádné volby.

  l

Tomáš�Šalamon

Chvála závislých

K čemu je dobré trvalé bydliště?

Od	těch	dob,	kdy	někteří	lidé	začali	vyrábět	víc,	než	sami	
spotřebovali,	platí,	že	není	důležité	vyrobit,	ale	prodat.	
A	stejně	tak	platí,	že	žádné	zboží	se	neprodává	samo.	Musí	
to	tomu	pomoci.

Jarda�Huk
�
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Vrtění�první:�dojem�
nekoncepčního�řešení�problémů
 Podstata:  Autoři článků se neustálým 
opakováním snaží vyvolat dojem, že jsou 
problémy v  našem městě řešeny nekon-
cepčně, nebo vlastně vůbec. Pojítkem je 
má osoba, která údajně nekomunikuje 
a problémy snad nechce řešit. Zejména se 
jedná o kapacitu školek a školy. Tento do-
jem je podporován využíváním polopravd, 
a dokonce zjevných nepravd, které jsou pa-
trně užívány z neznalosti, nikoli záměrně.
 Cíl:  Hlavním cílem je zdůvodnit a vysvětlit 
veřejnosti svůj vlastní nestandardní po-
stup, tedy opuštění týmu lidí, s  kterými 
osm předchozích let bylo spolupracováno, 
a  vznik vlastního nového uskupení. To 
vzniká s cílem vyřešit problémy, jež nejsou 
údajně řešeny. Co na  tom, že kolegyně je 
ve vedení města celou řadu let a mohla tak 
vše, co se jí nyní nelíbí, pozitivně řešit kdy-
koliv před tím?
 Realita:  Kapacitu školek se nám společ-
ným úsilím podařilo za posledních osm let 
navýšit o 125 míst. V okolí Prahy jsme jed-
ním z mála měst, kde se podařilo přijmout 
všechny děti starší tří let, což nám nově 
ukládá zákon. Dokonce je přijato 12 dětí 
mladších. Pro srovnání: v  Mníšku pod 
Brdy nebylo přijato 43 dětí starších tří let, 
v  Líšnici 53 a  ve  Staré Boleslavi dokonce 
75. Řešení kapacity školy je bohužel dlou-
hodobý proces. Za dobu našeho působení 
na  radnici se podařilo počet tříd zvýšit 
o polovinu. Po výstavbě nové žalovské ško-
ly bude počet tříd dvojnásobný. Další nové 
objekty pro školu připravujeme.

Vrtění�druhé:�vyvolat�
pocit�katastrofy
 Podstata:  Kromě mylného konstatování, 
že kapacita školek je nedostatečná, vyvolání 

dojmu, že pro téměř vše, co potřebujeme 
ke spokojenému životu, musíme jet do Pra-
hy. Při čtení článku čtenář nabývá dojmu, že 
v Roztokách vlastně nic nefunguje a bude to 
ještě horší. Za palčivý problém je označová-
no, že školky nemají své spádové oblasti.
 Cíl:  Je velmi podobný jako v předchozím 
případě. Autorka, opoziční zastupitelka, 
potřebuje zdůvodnit, proč bude opět kan-
didovat.
 Realita:  Fakta o kapacitě školek jsem ro-
zebral již výše. Jejich spádovost je stanove-
na obecně závaznou vyhláškou města, při-
čemž bylo stanoveno, že Roztoky jsou 
jednou spádovou oblastí pro všechny škol-
ky. To bylo stanoveno záměrně, aby nedo-
cházelo třeba k  tomu, že žalovské děti se 
do školek dostanou až od tří a půl let a roz-
tocké již od dvou a půl. Tento systém pro-
jednávala i  školská komise. Vyhláška byla 
přijata zastupitelstvem města jednomyslně 
šestnácti hlasy napříč politickým spekt-
rem. Autorka kritického článku je zastupi-
telkou a  na  tomto zasedání byla řádně 
omluvena, podklady ovšem měla k dispo-
zici a žádnou připomínku ani písemně ne-
vznesla. To, zda je situace tak katastrofální, 
že bychom museli vše řešit v Praze, si asi 
vyhodnotí každý sám. Já jsem hrdý, že 
Roztoky jsou kulturní a funkční město, kde 
je v průměru jedna kulturní či společenská 
akce za dva dny a kde je celá řada kroužků 
a volnočasových aktivit pro děti.

Vrtění�třetí:�Regulují�a�ždímají
 Podstata:  Schvalují jednu regulační vy-
hlášku za  druhou, které přece z  podstaty 
věci musejí lidi omezovat. Ždímají z  vás 
peníze, i  když nemusejí, třeba za  „popel-
niční daň“. My vám vaše peníze necháme 
a nezapomeňte už teď přemýšlet o tom, co 
si za těch 6 stovek koupíte.
 Cíl:  Vyvolat dojem, že se můžete mít 
lépe, ale současné vedení města vám 

v  tom usilovně brání. A  proto je tady 
místní ODS, která vás z  jejich spárů za-
chrání. Autor článku, ve kterém se nezna-
le, ale sebevědomě, vyjadřuje o  odpado-
vém hospodářství, možná chce i odklonit 
pozornost od  jednoho z  největších „od-
padků“ v  našem městě, tedy od  jeho 
vlastní nedokončené stavby, kterou v uli-
ci Na Vyhlídce staví v rozporu se staveb-
ním povolením.
 Realita:  Některé vyhlášky jako ta, která 
potírá „šmejdy“ při domovním prodeji, 
jsou zcela jistě velmi přínosné. Autor navr-
huje zrušit poplatek za svoz komunálního 
odpadu, který nazývá „popelniční daní“. 
Prý za něj nedostanete ani ťuk. To samo-
zřejmě není pravda a svoz a likvidace prá-
vě tohoto odpadu něco stojí a  nejsou to 
úplně malé peníze. Město stanovuje popla-
tek ve  výši, která nedosahuje pokrytí ná-
kladů na tuto službu. Autor se také ohání 
teplickým příkladem, kde tento poplatek 
nevybírají. Zapomíná však dodat, že 
v Teplicích si stanovili třikrát vyšší sazbu 
daně z  nemovitosti, která je určena pro 
město. Ostatně tento model jsem navrho-
val přibližně před šesti lety a zásadně proti 
byla místní ODS.

Pár�vět�na�závěr
Předvolební období je časem, kdy se 
na všechny chrlí spousta informací, které 
jsou více či méně relevantní, pravdivé či 
účelové. Prostě kdekdo se snaží co nejví-
ce s  roztockým psem zavrtět. Žalovští 
a  Roztočtí jsou moudří. Moudrý člověk 
rozpozná, kdo jen kritizuje a planě slibu-
je pár měsíců či týdnů před volbami 
a kdo skutečně pro naše město nebo naše 
spoluobčany něco konkrétního udělal. 
Dovolím si ještě jednou ocitovat profeso-
ra Piťhu: „Předvolební zápasníci ve stále 
volnějším stylu užívají divné podpásové 
údery a  chvaty, házejí blátem a  hnojem, 
že to, s  prominutím, prosmrdí celé 
ovzduší. Měli bychom si zachovat klidný 
úsudek.“

  l

Roztocké vrtění psem
Tento	komentář	je	reakcí	na	několik	článků	z	minulého	Odrazu,	ve	kterém	ně-
kteří	představitelé	nově	vznikajících	místních	uskupení	a	místní	ODS	poměrně	
zdatně	tzv.	„vrtí	psem“.	Vrtěti	psem	(anglicky	wag	the	dog)	je	v	oblasti	PR	
a	komunikace	známý	nástroj,	jak	manipulovat	s	veřejným	míněním.	Původní	
význam	tohoto	sousloví	znamená	situaci,	kdy	malá	nebo	nedůležitá	entita	
(ocas)	ovládá	větší	a	důležitější	entitu	(pes).	Pojem	proslavil	stejnojmenný	
americký	film	z	roku	1997	v	hlavních	rolích	s	Dustinem	Hoffmanem	a	Rober-
tem	De	Nirem.	Tento	film	nese	zajímavý	podtitul:	„Proč	pes	vrtí	svým	ocasem?	
Protože	pes	je	chytřejší	než	ocas.	Kdyby	byl	ocas	chytřejší,	vrtěl	by	ocas	
psem.“	Lze	si	pod	tím	představit	ledasco.	Jedna	z	interpretací	je,	že	psem	jsou	
lidé	a	ocasem	politické	kampaně.	A	tak	nejen	v	Americe,	nejen	na	celostátní	
úrovni,	ale	už	i	v	Roztokách	se	čile	„vrtí	psem“.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Při psaní úvodníku minulého Odrazu 
vstoupila panu starostovi do hlavy asi jeho 
oblíbená trhaná krkovice nebo snad něco 
ostřejšího, protože ohánět se „koncepčním 
řízením“ při řešení školek v Roztokách, to 
chce nutnou dávku odvahy. Jen stručně, 
jak se vyvíjela školková problematika 
za poslední čtyři roky.
n Dětská skupina v areálu Sokola nevznik-
la – město vysoutěžilo dodavatele a pode-
psalo s ním smluvní zakázku za 1,74 mil. 
Kč bez DPH, aniž by mělo smlouvu se So-
kolem – vlastníkem rekonstruované budo-
vy. Začalo stavět, a to bez stavebního povo-
lení. Utratilo se několik set tisíc korun, aby 
bylo zjištěno, že se podle projektu nic sta-
vět nedá. Dětskou skupinu definitivně po-
hřbil nález azbestu. Výsledek? Sokol má 
rozbitý domek a řešení se pro jistotu bude 
hledat až po volbách.

n Školka za  úřadem s  jedním pavilonem 
nevznikla – opět město vysoutěžilo pro-
jekt a realizaci, podepsalo smlouvu se spo-
lečností Haas Fertigbau Chánovice za   
5,8 mil. Kč bez DPH, načež se od  řešení 
upustilo. Jenže co s  podepsanou zakáz-
kou? Zpracovala se právní studie, která 
říká, že když se nezvedne cena díla, může 
se projekt přesunout na jiný pozemek, tak 
hurá. Jenže se zjistilo, že se to bez změny 
projektu přesunout nedá, tak se to přepro-
jektovalo, cena díla se zvedla, doplatili 
jsme několik set tisíc korun a  školka se 
měla začít stavět v Palackého ulici za teh-
dejším Kaštánkem. 
n V Palackého ale bylo původně plánová-
no, že se odstraní starý kontajner Kaštán-
ku a postaví se dva nové pavilony. Soutěž 
vyhrála rovněž společnost Haas Fertigbau 
Chánovice za 7,8 mil. Kč bez DPH. Na ten-

to projekt město požádalo o dotaci, kterou 
zpracovával kolega Huk (toho času již 
opoziční zastupitel). Sousedé slíbili, že se 
neodvolají ve  stavebním řízení pod pod-
mínkou, že nebude překročena kapacita 
50 školkových míst. Padl slib stvrzený 
usnesením zastupitelstva a  podepsala se 
smlouva se sousedy. Po peripetiích město 
dotaci skutečně dostalo, ale v mezičase už 
postavilo jeden pavilon z  přesunutého 
projektu plánovaného původně za  úřa-
dem. Jenže dotace je dotace, takže vznikly 
celkem tři moduly s kapacitou 75 míst pro 
50 dětí. Město mělo ve finále štěstí, proto-
že sousedé nakonec souhlasili, že jim  
75 dětí nevadí, když každý dostane „od-
stupné“. Koncepce jako bič.

Školková tematika v  Roztokách – kdo 
vyhrál? Rozum, nebo Štěstí? 

  l

Pojďme se tedy ještě jednou podívat, 
co se stalo: Před výkopem vodovodu 
požádal stavebník o pokácení stromo-
řadí. Odbor životního prostředí kácení 
zamítl a valně k tomu přispěla i petice 
s 200 podpisy občanů našeho města, 
které jsme sesbírali hned následující 
den po obdržení zprávy, že byla podá-
na žádost o kácení – tolik tedy k práci 
ošklivých aktivistek. V projektové do-
kumentaci bylo kácení jasně vymeze-
no, protože výkop nebyl projektován 
v dostatečné vzdálenosti od stromů. 

Pan Novotný několikrát zdůraznil, že 
město se stavbou nemá nic společného 
a je to celé vina MÚ Černošice a dal-
ších. Už selský rozum nám říká, že po-
kud se jedná o majetek a území města, 
má k tomu i toto město (naši zvolení 
zástupci) co říci. Potvrdil to i vedoucí 
Oddělení péče o krajinu MÚ Černošice, 
který uvedl: ... „stavebním úřadem 
myslím přesně Městský úřad Roztoky. 
Právě tento úřad, jakožto příslušný 
stavební úřad, vedl řízení o umístění 
stavby, tudíž primárně řešil, kudy budou 

vodovod a kanalizace položeny.“ Dále, 
dodáváme my, mělo město možnost 
své rozhodnutí korigovat v rámci při-
pomínkového řízení, ale neučinilo tak. 

Když bylo jasné, že stavba stromy poni-
čí, nechaly jsme celé celé stromořadí oce-
nit a podaly podnět na inspekci životního 
prostředí, což by ovšem mohl a měl udělat 
třeba radní, který má na  starosti životní 
prostředí. Pan Novotný se sice dohodl se 
stavbyvedoucím, že se bude kolem stro-
mů kopat šetrně a ručně, aby stromy ne-
byly poškozeny, ale pak odjel na dovole-
nou. Stavebníci se nějakou dohodou 
nezatěžovali a  místo krumpáčů použili 
bagr, který rozdrásal kořenové systémy 
tak, že inspekce životního prostředí kon-
statovala důvodné podezření na porušení 
zákona 114/1992 Sb. na Ochranu přírody 
a krajiny a zahájila správní řízení. Soudní 
znalec v oboru poškozování zeleně se vy-
slovil následovně: „Při prohlídce zaslaných 
snímků je zde jednoznačné porušení záko-
na č. 114/1992 Sb. a příslušných norem či 
standardů, poškození stromů je v  rozsahu 
cca 20–40 %, z čehož by se odvíjela i vznik-
lá škoda.“ 

Rozum vs. Štěstí

Reakce na článek pana Novotného o náhle se zrodivších aktivistkách 

V	originále	slavné	pohádky	se	na	lávce	přes	divokou	řeku	
hádá	Rozum	se	Štěstím,	koho	lidi	víc	baští.	A	kdo	má	tedy	
přednost.	Uhne	Rozum,	to	dá	rozum,	ale	svou	nadřazenost	se	
snaží	dokázat	sázkou	se	Štěstím,	když	vstoupí	obyčejnému	
pasáčkovi	prasat	do	hlavy	a	snaží	se	vylepšit	jeho	život.

V	Odraze	č.	6/2018	jsme	si	mohli	přečíst	článek	pana	mís-
tostarosty	Novotného	o	tom,	jak	se	poklidně	prošel	se	zá-
stupkyní	inspekce	životního	prostředí	a	zkontrolovali	spolu	
stromořadí,	které	bylo	v	minulém	roce	poškozeno	bagry	při	
stavbě	vodovodu	pro	okolní	obce.	V	článku	pan	Novotný	
uvádí,	že	stromořadí	se	těší	dobrému	zdraví	a	že	na	slova	ak-
tivistek,	které	zvedaly	radnici	ze	židle,	nedošlo.	Význam	slo-
va	aktivistky	vyznívá	z	celého	článku	dost	negativně,	ačkoliv	
tentýž	pan	Novotný	o	půl	roku	dříve	těm	samým	aktivistkám	
za	jejich	angažovanost	děkoval.	Proč	si	tedy	teď,	když	stro-
my	naštěstí	neuhynuly,	na	aktivistkách	chladí	žáhu?	

Ing.�Roman�Jandík
zastupitel	za	ODS
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Pan Novotný ve svém článku konstatuje, 
že se vlastně nic nestalo a že stromy do-
dnes neuhynuly. To dokonce víme lépe 
než on, protože jsme nemusely čekat, až 
nás vyzve inspekce životního prostředí, 
abychom si poškozené stromy zkontro-
lovali. Děláme to dnes a denně, když 

tudy chodíme na procházky. Nejvíce za-
rážející ale je, že pro pana Novotného 
porušování zákona na ochranu přírody 
nic neznamená. Občany, kteří udělali 
pro záchranu stromořadí tolik práce, 
považuje za aktivistky, které zvedají 
úřad ze židle, a roztocké území, které má 

ve své funkci spravovat, nepovažuje 
za hodné pozornosti ve chvíli, kdy 
na něm investuje kraj. 
  l

Lenka�Vozková,�Renáta�Bartková,�Vladimír�Fučík,��
Eva�Sodomová,�Eva�Bečvářová,�Viktor�Sodoma,��

Karel�Vlček

Je hezký pohled např. na  pestrou škálu 
okrasných květin, trav i keřů lemujících 
celoročně část Palachovy ulice, jinde 
zase nové výsadby stromů a  jiných dře-
vin. 

To, co však netěší a obtěžuje, jsou někte-
ré, téměř v centru, ale též i v jiných částech 
města od jara nekosené plochy zeleně (trá-
vy a vysokých plevelů) lemující nové silni-
ce a parkoviště v rekonstruovaných ulicích 
uvnitř města, stejně tak mnohé tzv. zelené 
chodníky. Tento problém se týká i  mno-
hých chodníků a silnic ze zámkové dlažby, 
které jsou docela hezké, vsakují vodu, ale 
vyžadují pravidelnou údržbu, aby neza-
růstaly nežádoucími plevely. Jako jeden 
z příkladů uvedu Vidimovu ulici, kde cca 
před 2 roky při její rekonstrukci, přes ne-
souhlas mnoha bydlících, byl zhotoven 
u  parkoviště jakýsi zelený pás cca 60 až  
80 cm široký, který dle předpokladů ne-
slouží k  okrase místa, ale k  problémům. 
Směs trav a  vysokých plevelů, od  jara 
do  12. 7. t. r. nikým nekosených, slouží 
pouze jako místo pro procházející se psy, 
kteří vzájemně zanechávají „vzkazy“ a  je-
jich pevné exkrementy se velmi těžko 
nebo vůbec v  té vysoké trávě nedají i při 
dobré vůli sebrat. A jak z této strany může 
nastupovat spolujezdec do auta? To je pro-
blém známý i z ulic jiných. 

Ten, kdo má kompetence k údržbě a čiš-
tění takových a jiných podobných lokalit, 
to pravděpodobně nestíhá. Zřejmě Tech-
nické služby. Ale to není omluva, město 
Roztoky nechalo veřejný prostor takto vy-
tvořit (i  mnohé jiné rekonstruované uli-
ce), nechť zajistí jeho údržbu! Občané to 
ocení. 

l

Olga�Veselá

Zelené Roztoky 
Při	průjezdu	i	procházkách	městem	zjistíme,	že	roztocké	ze-
leně	i	květů	přibývá.	Je	pravda,	že	rozdíly	v	množství	i	bar-
vách	se	mění	dle	ročního	období.	Mnohé	jsou	potěšením	pro	
oči	i	duši,	jiné	nás	zase	obtěžují	svou	výškou,	množstvím,	
někdy	i	alergickými	reakcemi,	obzvlášť	v	hustě	zastavěných	
částech	obce.	

Pochvala
Jsem	studentka	Krajinářské	archi-
tektury	na	Fakultě	architektury	
ČVUT	a	žiji	v	Roztokách	už	asi	
deset	let.	Chtěla	jsem	vám	tímto	
e-mailem	poděkovat	za	to,	jak	
krásné	je	naše	město,	za	všechnu	
tu	snahu,	aby	veřejný	prostor	
byl	kvalitním	a	krásným	místem	
s	vlastním	životem.	

Divokými	trvalkovými	záhony	
v	ulici	J.	Palacha	a	na	Školním	ná-
městí	se	chodím	často	kochat.	Vý-
sadby	jsou	tu	vskutku	povedené.	
Smím	se	zeptat,	kdo	to	dělal?	Je	to	
opravdu	kvalitní	práce,	květenství	
se	pořád	mění,	vždy	je	to	barevně	
sladěné	a	květinám	se	daří.	Oprav-
du	radost	pohledět.	

Taky	bych	chtěla	moc	poděkovat,	
že	u	nás	ve	městě	nepodporujete	
ten	šílený	trend	–		„posekáme,	co	
se	dá...“	Třeba	kolem	řeky,	podél	
roztocké	rovinky,	to	je	opravdu	
radost	pohledět.	Rozmanité	
kvítí,	prostě	místo	pro	divokou	
přírodu,	která	si	žije	vlastním	
životem.	Umožňujete	tak	úžasnou	
biodiverzitu,	a	navíc	–	i	divoké,	
nevysazené	rostliny	krásně	kvetou	
a	vypadají.	To	samé	platí	i	o	mno-
hých	dalších	místech,	například	
na	Solníkách.	

Opravdu	to	zde	krásně	vzkvétá	
a	mám	díky	tomu	pocit,	že	jsou	
na	roztockém	úřadě	rozumní,	chyt-
ří	lidé,	kterým	na	městě,	přírodě	
i	blahu	obyvatel	Roztok	dooprav-
dy	záleží.

Zároveň	bych	tímto	ráda	nabídla	
své	služby	–	sice	ještě	studuji,	ale	
o	krajinářskou	architekturu,	veřej-
ný	prostor	i	přírodu	se	velmi	zají-
mám,	a	pokud	je	nějaká	možnost	
podílet	se	na	zdejších	kultivacích,	
ráda	bych	se	zúčastnila.

Snad	se	tento	e-mail	dostane	
ke	všem	lidem,	kteří	ke	všem	
pozitivním	krokům	v	Roztokách	
přispěli	nebo	přispívají	–	patří	jim	
opravdu	veliký	dík.		 l

Denisa�Nadrchalová
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„Ticho v zemi plné trpaslíků už nedohledám, 
ovšem mít z jedné strany mateřskou a z dru-
hé základní školu je přece jen veselejší per-
spektiva než se dívat třeba do hřbitova.“

V květnu jsem občas asistoval řemeslní-
kům, kteří opatřili dům novou střechou, 
a tak jsem své sousedy viděl na vlastní oči 
a hlavně slyšel na vlastní uši a ten začátek 
bych podepsal a třikrát podtrhl.

Jan Neruda se kdysi při procházce par-
kem taky setkal s houfem pištících a křičí-

cích dětí a jejich klábosících matek a vyře-
šil to krásně a lidsky. Ale nevím, jak by si 
počínal, kdyby těch dětí bylo padesát, 
měly k  dispozici bazén a  expozice trvala 
dvě hodiny. Možná by snad nejhezčí báseň 
Prostých motivů nikdy nevznikla. A když 
jsem tu dopolední a odpolední dvouhodi-
novku přečkal, tak navečer z  tělocvičny 
základní školy zaduněly rytmy pro cvičen-
ce, které uvnitř musely mít sílu šaman-
ských bubnů, a  já začal uvažovat – no 

o  tom, že mít barák vedle hřbitova taky 
není k zahození.

I proto jsem rád, že jsme se na červnovém 
zastupitelstvu na základě poctivě zpracova-
ných a přesvědčivých podkladů dohodli, že 
v okolí základní školy už nevyroste ani ka-
menná, ani papundeklová kostka a  že už 
beztak přelidněný a přeautovaný prostor se 
nebude dál zahušťovat. A třeba se i stará ma-
teřská škola dočká náhrady a po ní se bazén 
odsune kamsi dovnitř areálu, a pokud by to 
byl dokonce bazén krytý, pak by se soused 
zase díval z nové komínové lávky a pochva-
loval si, že se nekouká na hřbitov.  l

 

Pokud není člověk lhostejný ke svému oko-
lí, tak si všimne, pokud je tam něco, co tam 
nepatří. A pokud je to něco, co je ohyzdné, 
či dokonce zdraví a životu nebezpečné, tak 
se rozhodne, že s  tím něco udělá. Dojde 
na radnici a vyhledá příslušný odbor. Tam 
ho se zájmem vyslechnou a slíbí nápravu. 
Že se půjdou podívat a pak to budou řešit. 
Proto opustí úřad s pocitem uspokojení, že 
něco dobrého udělal, a věří, že krása a bez-
pečnost leží na srdci i úřadům. Po několika 
týdnech či měsících mu to nedá a  jde se 
optat, co že to učinili za kroky. Dozví se, že 
ještě nebyl čas, ale že se vynasnaží. Tak to 
všechno hodí na papír a odnese na poda-
telnu a čeká. Do 30 dnů mu přijde odpo-
věď, že se s  jeho požadavkem seznámili 
a že to určitě vyřeší. A zase čeká a zase nic.   
V  Roztokách bydlím od  svých devíti let, 
takže něco pamatuji. Na polích se pěstova-
lo obilí, cukrová řepa, kukuřice a vojtěška. 
Po sklizni bylo pole vláčeno a nasetý ozim. 
V zimě se po bílých pláních proháněli běž-
kaři a v místech, kde byl trochu kopeček, 
jezdily děti na  sáňkách, bobech a  peká-
čích. Lidé chodili na  procházky a  se psy. 
Všichni byli spokojení a šťastní. Po revolu-
ci se začalo stavět jako o život. Ne na všech-
ny domy se ale dá s obdivem koukat. Ne-
chápu, jak mohli úředníci na  stavebním 
úřadu takové paskvily vůbec dovolit. Slav-
ná firma Ekospol slibovala krásné prostře-
dí a úžasný výhled do krajiny, a dokonce 
Lesopark. Lesopark tu skutečně máme. 
Nikoli ale tam, kde byl plánovaný. Vznikl 

samovolně z  náletových dřevin na  téměř 
všech pozemcích, kde Ekospol zatím ne-
může stavět. Po odchodu zmiňované firmy 
po ní zůstal „Ekobordel“, ve kterém se ve-
sele množí všechna možná savá a  žravá 
havěť a alergenní porost včetně náletových 
dřevin.

Podle § 3 zákona č.326/2004 Sb. o rostli-
nářské péči je péče, kterou tu předvádí 
Ekospol, naplněním skutkové podstaty pře-
stupku dle §47b) odst.1, písm.d) zákona  
č. 200/1990 Sb. A pokuta může být až ve výši 
200 000 Kč. Když jsem se na odboru život-
ního prostředí ptala, tak prý Ekospolu po-
kutu dali, ale pan Korec jim odpověděl, že 
nic platit nebude a že je to diskriminace. Ale 

nápravu také nezjednal. A tak lidé mají dál 
plné byty alergenů, mají červené a  oteklé 
oči, chronickou rýmu, astma atd.
Od členství v komisi pro životní prostředí 
jsem si slibovala, že s tím budu moct něco 
udělat. Ale není tomu tak. Jedna dáma dele-
govaná Zelenými mi v diskusi o „Ekobor-
delu“ dokonce řekla, že ty nálety, přesněji 
černý bez, jsou tam proto, že tam žije nějaký 
vzácný pták a čekají, až zahnízdí. No, já sice 
nemám vysokou školu, ale na 100 procent 
vím, že jen jeden pták nikdy nezahnízdí.

„Ekobordel“ ale není jediné, co mi vadí. 
Na  konci naší, nyní nově opravené ulice, 
stojí stará hrušeň napadená rzí. Pod uschlý-
mi větvemi chodily děti z blízké školky a její 
ovoce chutná pouze vosám, a to hodně. Usi-
lovala jsem o její pokácení, aby nějaká suchá 
větev nespadla na nějaké mrně nebo aby je 
nepopíchaly vosy. Ale nakonec jsem se do-
věděla, že se strom kácet nebude, protože je 
podle místostarosty památečný. A odstrani-
ly se jen suché větve a kecky, které na stromě 
visely 30 let. Pokud je ale nějaký strom sku-
tečně památečný, měl by se o  něj vlastník 
lépe starat. Třeba tak, že odstraní náletový 
višňový porost pod ním a  průřez provede 
tak, že ze stromu nezůstane jen torzo. 
A není to první případ takovéhoto zásahu. 
Něco podobného máme i u rybníčku. Tato 
umělecká díla jsou další ukázkou toho, jak 
Ekospol pečuje o zeleň v našem městě.

Členství v odborné komisi tedy nepomůže. 
Nechtělo by to vyměnit vedení radnice?  l

Jaroslava�Bošanská

Soused se dívá na školu (a taky poslouchá)

Ekobordel

Asi	před	čtyřmi	roky,	to	bylo	ještě	v	dobách,	kdy	poslední	
středeční	večer	v	měsíci	jsem	netrávil	v	zasedačce	na	měst-
ském	úřadu,	jsem	napsal	do	Odrazu	první	článek	o	tehdy	
rostoucí	nové	škole.	Ne,	nechci	si	přisazovat,	že	jsme	měli	tu	
dostavbu	postavit	tak	vysokou,	abych	se	z	komínové	lávky	
svého	domu	musel	koukat	nahoru.	Připomněl	jsem	si	konec	
článku.	Dovolím	si	citovat:	

Jarda�Huk
�

Lesopark, kde Ekospol pěstuje klíšťata a alergeny
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Zvykli jsme si, že Odraz není idylický in-
formační časopis města. Zastupitelé se pra-
videlně přou ohledně jeho charakteru, sta-
tutu, ale přetrvává vůle zachovat jeho 
maximální otevřenost. S politováním vidí-
me, že blížící se komunální volby přinesou 
spíše písek do  ložisek soustrojí informací 
v  našem městě i  jeho fungování. Jednou 
z hrstí písku je článek T. Šalamona „Za co 
utratíte svých šest stovek“. Diskutovat s de-
magogicky postavenými názory asi nemá 
cenu, a tak těm, kteří si chtějí udělat serioz-
ní názor, uvedu fakta o financování odpa-
dového hospodářství v  Roztokách v  roce 
2017. Za  svoz směsného odpadu (tedy li-
dově popelnic) jsme zaplatili 3 381 949 Kč. 
Za další služby (úklid města, likvidace čer-
ných skládek, svoz objemných odpadů 
apod.) 1 036 773Kč, celkem 4 418 722 Kč. 
Náklady na  sběr tříděného odpadu činily  
v  souhrnu 2  946  009 Kč. Celkem se tedy 
jedná o 7 346 731 Kč. 

Představa autora článku (kterou ostatně 
asi nemyslel vážně), že z vytříděného od-
padu se povinnost nakládat s odpady po-
dle zákona zaplatí, je poněkud lichá. S pro-
dejem „druhotných surovin“ jsou trvale 
určité problémy v závislosti na cenách a si-
tuaci na komoditním trhu. Zrovna v těchto 
letech ceny klesají, nebo se za odběr někte-
rých komodit (např. plastů) platí. Utržili 
jsme 1 475 236 Kč, a to za platby od kolek-
tivních systémů (Asekol, Elektrowin 
a  hlavně Eko-kom), za  prodané suroviny 
(TS Roztoky) a příspěvek od FCC na likvi-
daci černých skládek. Dovolím si konstato-
vat, že takto získaná částka je výsledkem 
dlouhodobé iniciativní  činnosti pracovní-
ků města – na prvním místě p. J. Sládka, ale 
také pracovníků úřadu, kteří sledují po-
třebné informace, ceny a jednají se společ-
nostmi tak, aby sebrané komodity byly vy-

užity pokud možno efektivně. Odpady 
tedy stojí naše město 5 889 495 Kč. To jsou 
náklady, na jejichž pokrytí má město, po-
dle autora výše uvedené eseje, nemravné 
množství peněz. Poplatky od  občanů činí 
4 679 147 Kč. Z daní tedy stále ještě pokrý-
váme 1 104 348Kč. Vyhlídky ve vývoji cen 
za likvidaci odpadu přitom nejsou pro dal-
ší léta příznivé a budou stoupat. Souvisí to 
nejen se situací na trhu, ale i s vývojem le-
gislativy a  vyššími nároky na  nás občany 
z hlediska třídění i produkce odpadů. V le-
tošním roce jsme utržili za  období I–IV 
pouze 73 000 Kč. Ceny surovin klesají 
a ceny za likvidaci nezpracovatelného od-
padu naopak rostou.

Je pravda, že v některých obcích poplat-
ky za likvidaci odpadů nevybírají. Ve vět-
šině případů však občané na  těchto mís-
tech platí vyšší daně z  nemovitostí.  
Domnívám se, že o  využití právě této 
možnosti uvažovala i TOP 09, ale po od-
borných  konzultacích od této cesty ustou-
pila. Ono by totiž těch necelých 6 milionů 
Kč (zatím) v  rozpočtu přece jen chybělo, 
vždyť z  něj je potřeba financovat celou 
řadu akcí, které město nezbytně potřebuje, 
počínaje školstvím přes čištění odpadních 
vod, opravy vodovodů a kanalizací, silnic 
a chodníků až po podporu různých aktivit  
občanů, zejména při práci s dětmi a mlá-
deží. Je také, myslím si, správné přihléd-
nout k tomu, že tento poplatek je za sku-
tečné služby, které obec občanům 
poskytuje. Zkušenosti z  měst, kde tato 
služba krátkodobě zkolabovala, jsou od-
strašující. Proto také zákonodárci tuto 
nutnost berou v úvahu a v rozporu s auto-
rem, se kterým polemizuji, ji nazývají  
skutečně poplatkem  (zákon č.185/2001 Sb 
o odpadech – §17 v platném znění i zákon 
č. 565/1990 Sb.§1 a 10b v platném znění). 

Je pravda, že najít spravedlivou variantu 
ve  stanovení poplatku, je obtížné. Při 
dnešním způsobu života zatěžují prostře-
dí odpadem i kojenci i senioři. Rozhodu-
jící je tedy ukázněnost a chuť třídit odpad. 
Na  sklonku minulého volebního období 
jsme se i touto otázkou zabývali z podně-
tu  Ing. Pařízka. Ověřovali jsme praktické 
možnosti, jak navázat poplatek na skuteč-
ně odvezený odpad. Došli jsme k tomu, že 
podobné systémy v  ČR sice existují, ale 
jejich zavedení i provoz jsou poměrně vel-
mi náročné a dopad není vždy efektivní. 
Vyskytnou se totiž chytrolíni, kteří sníží 
produkci svého odpadu nejen tříděním, 
ale nelegálním odložením do  prostředí. 
Na druhou stranu v Roztokách se třídění 
odpadů neustále zlepšuje (přes poměrně 
řídkou síť kontejnerů) a v rámci kraje fi-
gurujeme dlouhodobě mezi nejlepšími 
obcemi. Je to bezpochyby i díky tomu, že 
většina občanů si uvědomuje, že čím víc 
odpadů se vytřídí, tím je větší šance 
na  udržení (nebo i  snížení) poplatku 
za jejich likvidaci. Toto chápání ale je, zdá 
se, p. Šalamonovi  juniorovi cizí. Není mu 
dáno pochopit citát J. F. Kennedyho, který 
sám vybral, protože není správné jeho po-
jetí vlády plnící roli občanova slouhy. 
Ano, zastupitelé by měli svým spoluobča-
nům sloužit a také se o to většinou poctivě 
snaží, ale bez spolupráce celé obce, kterou 
tito zvolení zastupitelé reprezentují, je je-
jich snažení odsouzeno k nezdaru. Možná 
by se jmenovanému líbil model používaný 
třeba v  Rakousku, kde pořádková služba 
kontroluje poměrně přísně obsah popel-
nic a uděluje pokuty. Tam dostávají slou-
hové do ruky i hůl na ty, kteří prostě ne-
poslouchají...

  l

Martin�Štifter

V předchozím čísle časopisu Odraz se čte-
náři z úvodního slova pana starosty dozvě-
děli, že do  mateřských škol v  Roztokách 
„byly přijaty všechny děti, které budou 
k  zahájení školního roku starší tří let“. 
V kontextu se svým článkem z téhož čísla, 
kdy jsem napsala o tom, že naše dítě nebylo 
přijato do „spádové“ mateřské školy, jsem 
se neubránila pocitu, že tu bohužel nepad-
la celá pravda o  systému přijímání dětí 
do  předškolního vzdělávání v  Roztokách. 
Z těchto důvodů bych se opět ráda podělila 

o informace, které mapují vývoj naší kauzy 
a  ukazují na  nesystémovost dosavadního 
přístupu pana starosty k  řešení školské 
problematiky ve  městě. Proti rozhodnutí 
jsme se totiž odvolali ke krajskému úřadu 
a naše odvolání skončilo zrušením rozhod-
nutí a  vrácením naší věci k  novému pro-
jednání a rozhodnutí. 

Odvolací správní orgán se vyjádřil 
k  rozhodnutí ve  dvou rovinách. V  první 
konstatoval, že nepřijetí nebylo řádně 
zdůvodněno. V druhé rovině odvolací or-

gán upozornil na mnohem závažnější zjiš-
tění, a to, že nebyly splněny zákonem sta-
novené podmínky pro přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání. Podstata celé 
kauzy tak spočívá ve skutečnosti, že krité-
ria pro přijímání dětí jsou v rozporu s ak-
tuálně platným školským zákonem. Dle  
§ 34 tohoto zákona je totiž stanoveno prá-
vo přednostního přijetí dítěte od 1. 9. 2018 
bydlícího ve  školském obvodu mateřské 
školy, které před začátkem školního roku 
dosáhne nejméně třetího roku věku. Po-

Před volbami je dobré vtipně položit otázku...

Chyba v systému aneb Máme na ni dál doplácet?!
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Redakční�poznámka
V	zájmu	objektivity	je	třeba	
uvést,	že	obecně	závaznou	
vyhlášku	č.	1/2017	o	stanovení	
školských	obvodů	v	Roztokách	
posuzovalo	ministerstvo	vnitra	
a	konstatovalo,	že	tato	vyhláška	
NENÍ	V	ROZPORU	SE	ZÁKONEM.		l
	

tud by to bylo v pořádku, až na fakt, že pro 
každou mateřskou školu v  Roztokách by 
měl být zvlášť vymezen „školský obvod“, 
tj. tři samostatné obvody. Školský zákon 
totiž v § 179, odst. 3, s odkazem na § 178, 
odst. 2, písm. b) říká,„je-li v obci více zá-
kladních (mateřských) škol zřizovaných 
obcí, stanoví obec školské obvody obecně 
závaznou vyhláškou“. Znamená to tedy, že 
vyhláška města, kterou v dubnu roku 2017 
podepsali starosta Jan Jakob a  místosta-
rosta Mgr.  Tomáš Novotný nevychází 
z platné legislativy, neboť zcela pomíjí více 
školských obvodů, které v případě Roztok 
zákon předepisuje.

Dle aktuálně platného školského záko-
na by v praxi mělo přijímání dětí do před-
školního vzdělání probíhat nejen dle věku, 
ale současně dle školského obvodu mateř-
ské školy. V  našem městě je však situace 
taková, že nehledě na  tři mateřské školy 
s vlastním IČO a navzdory zákonu je vy-
mezen pouze jeden školský obvod pro celé 
území Roztok. Tato, nazývejme to třeba 
účelovost, umožňuje, aby děti mohly být 
dle potřeby města přelévány mezi školka-
mi v  rámci jednoho„školského“ megaob-
vodu. Tím se však dostávali a možná i bu-
dou dostávat někteří rodiče do  různě 
složitých situací, když své děti různého 
věku vozili či budou vozit ráno do  růz-
ných školek, byť by měly patřit dle spádo-
vosti do jedné, nebo museli či budou mu-
set volit složité kombinace, jak dovést či 
dopravit dítě do  vzdáleného školského 
zařízení, a  odpoledne při vyzvedání řešit 

totéž. Proto kritérium věku pro přijetí dí-
těte není jen jedním kritériem a klíčovou 
roli vedle něj hraje též spádové území ma-
teřské školy. A je zjevné, že právě neexis-
tence školských obvodů umožnila v tomto 
případě panu starostovi říci, že všechny 
děti byly do mateřských škol přijaty, i když 
pravda je bohužel zcela jiná. Máme na to 
i  druhé opravené rozhodnutí o  nepřijetí, 
které konstatuje, že spádovost byla jedním 
„školským“ obvodem dodržena. A pokud 
přece jen u  všech ročníků byly a  jsou 
do mateřské školy Přemyslovská přijímá-
ny přednostně děti ze Žalova, pak to jen 
ukazuje na další smutnou zprávu pro ro-
diče: Při současné masivní výstavbě 
na Žalově jen těžko umístí své děti do je-
diné žalovské mateřské školy Přemyslov-
ská.

Chyba, na  kterou bychom my, občané, 
neměli dál doplácet, je v městem nastave-
ném systému. Dlouhodobým faktem je, že 
jeden „školský“ megaobvod a kapacita ma-
teřských škol v Roztokách zkrátka nestačí. 
V současnosti se na úrovni města diskutuje 
vytvoření tří kampusů základní školy 
s  tím, že vzhledem k  dotaci, kterou chce 
město získat a  čerpat na  vybudování zá-
kladní školy v areálu VTP, nebude možno 
po sedm let rozdělit základní školu na tři 
samostatné subjekty s vlastním IČO. Tako-
vý krok je však pro kvalitní školství de fac-
to nezbytný. Bohužel výsledek překotnosti 
celé starostovy akce základní školy v areálu 
VTP znamená jediné: sedm let jedna zá-
kladní megaškola a jeden školský megaob-

vod, kde není zřejmé, dle jakého klíče bu-
dou mezi třemi kampusy – 1) Školní 
náměstí, 2) Zaorálkova, 3) VTP – žáci pře-
rozdělováni. V praxi to může skončit tak, 
že při dnešním nedostatku pedagogů 
a  různých fází úprav a  budování objektů 
základní školy se nám nechtěně jeden ze 
školních kampusů díky kvalitě pedagogic-
kého sboru a technického vybavení učeben 
stane neoficiálním VIP kampusem. Může 
se tak komukoliv z  rodičů stát, že místo 
aby jeho dítě chodilo do  školy ve  spádo-
vém obvodu trvalého bydliště, bude do-
cházet na opačnou stranu Roztok, protože 
tam, kam spádově přísluší, bude přetlak 
a jediné navolené kritérium jej z docházky 
v místě vyloučí. 

Chceme to tedy tak?!
  l

Mgr.�Jitka�Šrejberová,�Ph.D.
matka	tříletého	dítěte		

a	zastupitelka	města	Roztoky

Jednou z věcí, jež může zastupitelstvo měs-
ta ovlivnit vyhláškou, je výše daně z nemo-
vitosti. Ta se odvíjí od  dvou koeficientů. 
Jedním je tzv. místní koeficient, jehož výše 
byla jablkem sváru mezi ODS a  TOP 09 
v minulém volebním období, kdy hrozilo, 
že bude koeficient zvýšen z  jedničky 
na  trojku. Trojnásobnému zvýšení daně 

z nemovitosti se naštěstí podařilo zabránit. 
Obec ale může snížit i  druhý koeficient, 
který je daný velikostí obce, respektive po-
čtem obytel, a  v  Roztokách činí 1,6, re-
spektive 1,4 v ulicích, kde není kanalizace. 

Je nabíledni, že daň z nemovitosti by se 
měla zrušit jako celek, protože je to daň 

z  majetku zaplaceného těžce zdaněnými 
finančními prostředky. Navíc její celostátní 
výběr je strašně drahý a požírá velkou část 
výnosu. Většina těch, kdo v  Roztokách 
koupili nemovitost, ji aspoň částečně hradí 
hypotékou. Daň z  nemovitosti je jen dal-
ším nákladem, který prodražuje držbu ma-
jetku v  Roztokách. Proto bychom měli 
v každém pádě zachovat místní koeficient 
na nejnižší možné úrovni a snížit i druhý 
koeficient. Každá kačka, kterou nedostane 
erár a zůstane lidem, je dobrá. Vím, pro ně-
koho je to pár stovek, ale principiálně je to 
správné. Stačí malinko racionálněji přistu-
povat k městské kase a výpadek město ani 
nepocítí. 

  l

Ing.�Roman�Jandík�
zastupitel	za	ODS

Daň z nemovitosti v Roztokách může i klesnout
Inzerované	ceny	stavebních	pozemků	se	v	Roztokách	pohy-
bují	už	kolem	osmi	tisíc	korun	za	metr	čtvereční.	Dát	přes	
šest	milionů	za	osm	set	metrů	čtverečních	hlíny	a	nemít	ani	
maringotku,	nedává	ekonomicky	příliš	velký	smysl,	což	má	
za	následek,	že	mnoho	mladých	rodin,	které	mají	v	Rozto-
kách	rodiče	a	své	kořeny,	z	Roztok	odchází.	Bydlet	v	Rozto-
kách	si	jednoduše	nemohou	dovolit.	V	porovnání	s	podobný-
mi	obcemi	kolem	Prahy	je	cena	pozemků	v	Roztokách	téměř	
dvojnásobná.	Důvodem	je	jejich	lokální	nedostatek	daný	
mnoha	důvody,	které	by	zabraly	samostatné	číslo	Odrazu.



 1  Jan Jakob
35
starosta města

 2  Vladimíra Drdová
49
koordinátorka sociálních  
a kulturních projektů

 3  Ing. Zděnek Richter
61
ředitel obchodní společnosti,  
radní – územní plánování

 4  Ing. Eva Frindtová
54
vydavatelka, předsedkyně  
redakční rady Odrazu

 5  Petr Macoun, MBA, MSc.
43
ředitel technologické společnosti

Pracujeme pro  
VÁS osm let
Již osmým rokem pro VÁS pracujeme na naší radnici a vytváříme 
udržitelnou koncepci města. Dovolujeme si VÁM představit náš 
tým, který se zúčastní voleb do městského zastupitelstva  
5. a 6. října 2018. V našem týmu jsou kompetentní odborníci 
a nadšení lidé, za kterými je vidět kus dobře odvedené práce.  
Jsme připravení i nadále naše město profesionálně spravovat.
VÁŠ názor nás zajímá. Napište nám jej na: RoztokyZalov@email.cz.

www.TOP09.cz/Roztoky
www.facebook.com/TOP09Roztoky
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a nezávislí 
pro Roztoky 
a Žalov

 6  Ing. Martin Štifter
69
mikrobiolog ve výslužbě,  
radní

 7  René Šmíd
42
hasič, velitel jednotky

 8  Mgr. Lukáš Hejduk
28
reklamní textař,  
skautský vedoucí

 9  Ing. Petr Flek
45
projektový manažer  
ve stavebnictví

 10  Mgr. Pavel Jursík
24
právník

 11  Aleš Jeřábek
62
provozovatel pizzerie

 12  Jan Vidim
19
student

 13  Jaroslava Pařízková
75
důchodkyně, předsedkyně  
okresní organizace SPCCH

 14  Miroslav Vítů
54
ředitel dopravní společnosti

 15  Ing. Tomáš Novotný
58
podnikatel,  
prezident SK Roztoky

 16  Ing. Oldřich Mirtes
62
podnikatel, jednatel společnosti

 17  Mgr. Rudolf Šimek
82
důchodce, sportovní trenér

 18  Ing. Tomáš Rozkydal
46
provozovatel internetového obchodu

 19  Mgr. Josef Žáček
48
majitel realitní kanceláře

 20  Ing. Ivan Goll, CSc.
62
odborný referent městského úřadu

 21  Matěj Ivan
38
poštovní doručovatel
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www.cestapromesto.cz

Stop nekoncepčnímu investování!

Náš program Roztokám:

Jsme občané Žalova a Roztok – nezávislí kandidáti.
Máme rádi svoje město. Postaráme se o jeho rozkvět.

Eva Sodomová

T

Jiří Macák

Viktor Sodoma

Jitka Šrejberová Iveta Fučíková

Iva Bartizalová

Lenka Herzingerová Vladimír Fučík

Renáta Bartková

R
0

0

Z

K Y
Káťa TobiškováLenka Vozková

Regulace výstavby a posílení infrastruktury města

Ochrana a koncepční péče o zeleň

Zhodnocení lokality Levý Hradec

Trvalé informování a zapojení roztocké veřejnosti

Obnovení komunitního života v Žalově 

Kvalitní a efektivní odpadové hospodářství

Aktivní spolupráce na zlepšení dopravy

Místa ve školách a školkách pro všechny děti
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PLACENÁ	INZERCE

◆  Město příjemné k životu

◆  Nové školy s dostatkem míst pro  
děti i učitele

◆  Soustavný zájem o starší spoluobčany

◆  Vylepšování chodníků, budování nových 
povrchů silnic, péče o Levý Hradec

◆  Rychlejší obnova a lepší   
údržba městské zeleně

◆  Zahájení obnovy parku  
na Tyršově náměstí – konečně!

◆  Modernizace činnosti technických služeb  
a posílení jejich početního stavu

◆  Pohodlnější, a častější veřejná doprava  
mezi naším městem a Prahou

◆  Setrvalá podpora spolkům a komunitním aktivi-
tám, které dělají Roztoky i Žalov pestřejšími

◆  Citlivě řešená dětská hřiště budovaná  
po předchozím projednání s občany

◆  Neústupnost vůči developerům!

To vše při udržení vyrovnaného rozpočtu města.

Jaroslav KubečkaTomáš NovotnýMichal Hadraba

Sakura je tradiční a spolehlivé 
volební uskupení. 

Zuzana Sýkorová

Co je naším cílem?

www.roztockasakura.cz
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Dovolím si vyjádřit se k někte-
rým z  nich:  například údaj 
o  navýšení počtu vlakových 
spojů u linky S4 Praha Masary-
kovo nádraží – Kralupy n. V. 
(– Ústí n. L. hl. n.), k  němuž 
došlo v prosinci 2016. Stalo se 
tak díky rozšíření objednávky 
objednatelů (Praha a  Středo-
český kraj), z  jejichž prostřed-
ků je pravidelná regionální že-
lezniční financována, nikoli 
díky přímé aktivitě vedení 
města. Skutečnost je taková, že 
půlhodinový interval linky S4 
byl rozšířen z ranní a odpoled-
ní špičky na období celého dne, 
resp. týdne. Většina nových 

vlaků si své pravidelné i  ná-
hodné cestující našla a  pro 
obce a města na trase (a jejich 
obyvatele především) zname-
nala tato změna jednoznačný 
přínos. 

Je však třeba na pravou míru 
uvést informaci o navýšení po-
čtu spojů na  lince S41 (tzv. 
městská linka ve směru Praha-
-Libeň), jak bylo v  minulém 
Odrazu prezentováno. Pohle-
dem do  starých jízdních řádů 
lze snadno zjistit, že třeba 
oproti roku 2011 na  lince S41 
nedošlo k  žádnému navýšení 
počtu spojů. Objektivně, sku-
tečné zásluhy města na  rozši-

řování regionální železniční 
dopravy na  „naší“ trati jsou 
tak poměrně nevýznamné. 
(A pokud by tomu bylo jinak, 
rád se nechám přesvědčit 
o opaku.) 

Voliči však nejsou žádná oře-
závátka a  dobře vědí, jak jsou 
ráno vlaky nacpané. Městská 
linka je ještě použitelná, jen 
bohužel České dráhy jaksi ne-
chaly „vyhnít“ staré pantogra-
fy; teprve poté zjistily, že jiná 
vozidla nemají, tak k  nám 
od jara posílají to, co se zrovna 
namane, bohužel. Kdo však do-
jíždí do Prahy na „Masaryčku“ 
ranními vlaky linky S4 s odjez-
dem v  sedm, půl osmé nebo 
osm hodin, tak mi jistě dá 
za  pravdu, že tady dostává 
kultura cestování hodně 
„na frak“ – jak jsou vlaky pře-
cpané. Jinými slovy, posílení 
mimo špičku je sice prima, nic-
méně cestovat vlakem v  ranní 
špičce vlakem je kolikrát 
na  hranici hororu. A  tady vi-
dím prostor pro vedení města, 
byť se na organizování a objed-
návání železniční dopravy pří-
mo nepodílí: nic nebrání situa-
ci sledovat a s ostatními obcemi 
a  městy na  trati upozorňovat 
objednatele a  organizátory in-
tegrované dopravy na  dlouho-
době neutěšený stav a navrho-
vat konkrétní řešení. 

U roztockých autobusů je si-
tuace přece jen o  trochu lepší. 
Při čtení Odrazu sice občas na-
bývám dojmu, že každý rok 
přibude několik spojů. To může 
navozovat pocit, že za dvě vo-
lební období jich bude pěkná 
řádka. Možná se budete spolu 
se mnou divit, ale od roku 2011 
přibyly v pracovní dny ve smě-
ru do  Prahy jen čtyři spoje 
za den (nárůst o cca 5 procent). 
Pravidelně prováděné průzku-
my však ukazují, že počet spojů 
je relativně vyhovující. Možná 
to bude tím, že počet obyvatel 
za poslední dvě volební období 
skokově nerostl a přes všechna 
opatření na pomoc autobusům 
(vyhrazené pruhy) není ranní 
reálná dojezdová doba na Dej-
vickou moc optimistická. Proto 

pro stále větší počet Roztoc-
kých může být přijatelnější pře-
žít tu chvilku nepohody ve vla-
ku a  být za  15 až 20 minut 
v centru Prahy. 

Proč o  tom všem píšu? Vě-
řím, že rada města, která se 
bude těšit budoucí většině v za-
stupitelstvu, bude hledat opat-
ření, která přesvědčí svými ak-
tivitami místní, že používat 
hromadnou dopravu k  jízdám 
do Prahy nemusí být trest. Jedi-
ně tak se možná podaří pře-
svědčit některé z řidičů v ranní 
šňůře aut, aby napříště přesedli 
do vlaku či autobusu (tedy, na-
jdou u  nádraží místo k  zapar-
kování). S  dokončováním dal-
ších developerských projektů 
se totiž ranní dopravní situace 
bude spíše zhoršovat (své 
o  tom vědí třeba v  Komořa-
nech nebo jiných městech 
a  obcích za  hranicí hlavního 
města). 

Přejme si, ať se příští rada 
oprostí od  zbytečných inova-
tivních usnesení, jako např. 
143-7/18 ze dne 16. 5. 2018, 
kdy „RM žádá ROPID, aby za-
stávka Únětice na  lince 359 
byla zavedena jako zastávka 
na  znamení“ (do  toho nám 
opravdu nic není) nebo „RM 
žádá ROPID, aby byl sjednocen 
takt odjezdu linek 340 a 350 ze 
zastávky Dejvická (zrušení dří-
vějšího objezdu spoje linky 350 
po spoji linky 340)“ – na tako-
vou změnu bychom doplatili 
nejvíce my sami: jízdní řád 
v  přísném (zde desetiminuto-
vém taktu) je sice pěkná věc, 
ale právě ta menší časová me-
zera před odjezdem spojů linky 
350 je vyvolána jejich větší ob-
sazeností „přespolními“ s  cí-
lem obsazovat autobusy pokud 
možno rovnoměrně. Bude-li 
usnesení rady vyslyšeno, dojde 
k tomu, že za hodně plnou tři-
stapadesátkou pojede polo-
prázdný autobus linky 340. 

  l

Bohumír�Trávníček

Hromadná doprava – realita ve stínu některých předvolebních hesel
S	blížícími	se	komunálními	volbami	nastává	čas	tradiční-
ho	bilancování.	Leckterý	volič	může	letos	snadno	nabýt	
dojmu,	že	volební	období,	aspoň	v	Roztokách,	trvá	osm	
let.	V	červnovém	čísle	Odrazu	(str.	4	–	pozn.	red.)	jsme	se	
dozvěděli	řadu	údajů,	které	se	týkají	roztocké	hromadné	
dopravy	a	které	nás	mají	informovat	o	tom,	„čeho	bylo	
dosaženo“	za	uplynulých	osm	let.	

INZERCE

15. 7. jsme otevřeli novou 
výrobnu pizzy

Pizzu pečeme z originálních čerstvých  
italských surovin.

Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách  
nebo Vám ji dovezeme domu  

(rozvoz po Roztokách zdarma).

Vyberte si na: www.prima-pizza.cz
E-mail: info@prima-pizza.cz 

Objednávky přijímáme osobně  
nebo na tel. čísle 702 118 558 

od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nerudova 1652 
252 63 Roztoky
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Design market v  Roztokách, to tu ještě 
nebylo. Co vás k tomu vedlo?
První myšlenka na design market mě na-
padla v  době, kdy jsem začala doma šít 
a  budovat si vlastní značku s  oblečením. 
Jezdila jsem na různé prodejní akce a mar-
kety do Prahy a dalších měst a napadlo mě, 
že by podobnou akci bylo zajímavé usku-
tečnit i u nás v Roztokách. Zmínila jsem se 
o  tom před svými, dnes už kolegyněmi, 
které mají stejně kreativního ducha jako já, 
a  projekt jménem DESIGN LOCK byl 
na světě. 

Proč právě na zámku v Roztokách?
Všechny tři zde už nějakou dobu žijeme, 
a i když jsme se tu nenarodily, tak Roztoky 
a  jejich okolí považujeme za  svůj domov. 
Velmi se nám tu líbí a  chtěly bychom je 
ukázat i  ostatním lidem. Zámek je podle 
nás jedno z nejkrásnějších míst Roztok, má 
skvělou polohu a je přirozeným výchozím 
bodem pro poznávání Roztok a  okolí. 

Na  zámku se náš nápad sešel s  pochope-
ním a  velmi si ceníme podpory, které se 
nám od vedení Středočeského muzea do-
stalo, což nás jen utvrdilo, že naše volba 
byla správná.  

Komu je DESIGN LOCK určen? 
Naším cílem je vytvořit akci, jež se stane 
místem setkání kreativních lidí s chutí tvo-

řit, ale i těch, kteří originalitu vyhledávají, 
nebo prostě jen rádi poznávají nové věci. 
Nejspokojenější ale budeme, když si všich-
ni, kteří se rozhodnou na DESIGN LOCK 
v neděli 23. září dorazit, celý den užijí a bu-
dou mít pocit příjemně stráveného času 
ve společnosti přátel.

Co všechno bude součástí vašeho design 
marketu?
Návštěvníkům chceme nabídnout rozsáh-
lou škálu výrobků, vždy s důrazem na kva-
litu a  tak, aby se pokud možno tematicky 
nepřekrývaly a  reprezentovaly to nejlepší 
z  daného segmentu – hračky, móda pro 
malé i velké, knížky a grafika, bytové do-
plňky, šperky, kabelky, přírodní kosmetika 
a  další. Vedle stánků námi pečlivě vybra-
ných výrobců na ně bude čekat originální 
doprovodný program, workshopy, hudba, 
chill out zóna a samozřejmě stejně zajíma-
vé a pestré občerstvení, které je pro nás ne-
dílnou součástí celého zážitku.

Je ještě možnost se na vaši akci přihlásit 
jako prodejce?
V tuto chvíli jsou už některé kategorie plně 
obsazené, ale v  některých oblastech 

DESIGN LOCK – první roztocký design market proběhne v září!
Neděle	23.	září	bude	na	roztockém	zámku	zasvěcena	designu	a	hand	made	
výrobkům	od	pečlivě	vybraných	výrobců	a	značek.	Hlavním	měřítkem,	podle	
kterého	trojice	organizátorek	–	Adéla	Laube,	Simona	Mann	a	Adéla	Pešková	–	
prodejce	vybírají,	je	kvalita,	kreativita	a	originalita.

 ➔

Výstup na Řivnáč

Memoriál Ladislava Kantora

sraz účastníků v 17.30 - 18.00 

12. ročník 

21. srpna 2018 

Všechny pravidelné i nové účastníky srdečně zvou

před Restaurací Žalov (U Hřiště)

Helena Kantorová a její přátelé

MĚSTO ROZTOKY 
a zdravotní a sociální komise  

pořádá 
setkání občanů všech generací 

 

DEN DĚTÍ A SENIORŮ 
 

v sobotu 8. září 2018 od 15:00 do 18:00  
na louce před Městským úřadem 

 

Co vás čeká? 
zábavné soutěže a hry  

skákací hrad a skluzavka, malování obličejů 
krmení zvířátek, lukostřelba, vystoupení bojového umění Taekwon-Do 

Kwang Myong v 17:00 hodin, 
představení roztockého spolku žen ODKVETLÁ POUPATA   

v 16.00 hodin 
 

A také: 
nabídka aktivit pro zpestření života roztockých seniorů 

měření tlaku a pulzu, 

Pro roztocké občany nad 75 let konzumace nápojů zdarma 
 

Akce se koná za milého přispění: 
Záchranné služby ASČR 

Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky 
Junák – český skaut Roztoky  

MC Rožálek 
manželů Laštovkových 

spolku žen ODKVETLÁ POUPATA 

INZERCE

Akce DESIGN LOCK se zúčastní více než 30 vybraných 
prodejců se širokou paletou výrobků.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Musíme se pochlubit!  Náš Klub seniorů je 
již vybaven kvalitním dataprojektorem 
a velkým projekčním plátnem – díky daru 
Letiště Praha. Nyní si budeme moci daleko 
více vychutnat cestopisné přednášky, které 
opět zahájíme během října a  listopadu. 
Do budoucna uvažujeme i o klubových fil-
mových podvečerech (předpokládáme za-
hájení v lednu–únoru 2019).

Během podzimu bude instalována wifi 
a klimatizace. Tím pádem bude Klub senio-
rů nabízet přímo komfortní prostředí pro 
různorodé aktivity nejen seniorů, které nám 
v mnohých městech mohou jenom závidět. 
Máme velikou radost, že již nyní je klub svou 
nabídkou činností ze tří čtvrtin vytížen.

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT, 
KONTAKTY
 pondělí: 
n 14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, 
Helena Manhartová: 733 544 075
n 14.00–15.00 Procházky po  Roztokách 
s holemi Nordic Walking – začátek v říjnu
(sraz Klub seniorů), 
Blanka Humplová: 776 845 466
 úterý: 
n dopoledne Angličtina pro seniory (začá-
tečníci, pokročilí)  – začátek září (info lek-
torka), (Klub seniorů), Adéla Kořínková: 
721 722 024
n 10.00–11.00 Tanec pro radost (taneční 
sál ZUŠ) – začínáme 18. září 2018
Lucie Kárová Šrámková: 603 833 786
n 15.00–15.45 Zdravotní cvičení (Klub se-
niorů) – začínáme 4. září 2018

Vlaďka Drdová: 606 893 292
n 16.00–16.45 Cvičení mozku a  paměti 
(Klub seniorů) – začínáme 4. září 2018
Vlaďka Drdová: 606 893 292  
 středa: 
n dopoledne Cvičení kardiaků (taneční sál 
ZUŠ) – začátek v říjnu (info lektorka)
Blanka Humplová: 776 845 466 
n 1. středa v  měsíci 15.00–16.00 Měření 
tlaku, cukru v krvi, saturace kyslíku... 5. 9., 
3. 10., 7. 11., 5. 12.
(Klub seniorů), Petra Zajícová: 736 766 445
 čtvrtek: 
n 14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, 
Helena Manhartová: 733 544 075
n 16.00–18.00  Rukodělné dílny  
termíny: 4. 10, 25. 10., 29. 11., 13. 12. 
(Klub seniorů) 
Markéta Hrůzová: 723 800 922, 
Vlaďka Drdová: 606 893 292 
 pátek: 
n 16.00–16.45 Plavání v  Suchdole (nutno 
se prokázat průkazkou s platnými známka-
mi) – začátek v říjnu

n Cvičení v posilovně Via Vestra: 
info a zaškolení Rudolf Šimek: 602 226 213
n Vaříme, pečeme, stolujeme: info a  ter-
míny Klára Bryndová: 773  184  680                                                                                
n Divadla: Milada Slavatová: 604 249 196
n Zájezdy: 
Jaroslava Pařízková: 732 217 507
n Potravinová pomoc: zájemci dejte kon-
takt do  schránky u  Klubu seniorů, nebo 
Vlaďka Drdová: 606 893 292, 
Petra Zajícová: 736 766 445

n BPP – bezpečí, péče, pohoda (senior 
doma):  info@spcch-roztoky.cz
Vlaďka Drdová: 606 893 292, 
Lenka Švecová: 606 651 816       

Projekt BPP: 
BEZPEČÍ – PÉČE – POHODA (senior 
doma)
Máme první aktivní pomocnici a hledáme 
další ty, kteří chtějí pomáhat. Nabízíme 
zprostředkování kontaktů mezi pomocní-
ky a zájemci o pomoc.

Přednáška: čtvrtek 13. září 2018 
od 16.00 hodin  
Péče o nohy – nohy nám slouží, hýčkejme 
je!  
Přednáší: Barbora Králová (Klub seniorů)

Seminář: Cvičení pánevního dna – před-
nášky spojené s  praktickými ukázkami 
cviků a jejich výukou. 
Lektorka: Kamila Jiříková
Soboty: 6. 10., 27. 10. a  7. 11. 2018, vždy 
9.00–11.00 hodin (taneční sál ZUŠ).

Vzhledem k  omezenému max. počtu 
účastníků, prosíme o přihlášení se předem 
(co nejdříve).

Přihlášky a  informace: Lenka Švecová: 
606 651 816, lenka.svecova@sim.cz

  l

Rudo, ty jsi ztratil bříško – tak poraď, jak 
na to!
Víš, že hubnu každé jaro, to je nejlepší 
doba. Omezím sacharidy a  začnu víc 
makat. Rozdíl je v tom, že těch 6 kilo, které 
jsem v minulých létech shazoval 3 měsíce, 
jsem letos shodil s dietou za 3 týdny. Cvičit 
jsem nepřestal, jen jsem snížil zátěž. 

A co tvůj viscerální tuk, který tě k tomu 
pokusu přiměl?
Viscerální tuk neměří přístroj Inbody v ki-
logramech, ale v cm2 průřezu břišní dutiny. 
Klesl mi ze 107,0 cm2 na 95,4 cm2, zhruba 
o tolik, kolik cm jsem ztratil v pase. Jsem 
tedy pod nebezpečnou hranicí 100 cm, což 
mne opravdu těší.

Jak ti ta dieta chutnala?
 Pro mne to gurmánský zážitek nebyl, ale je 
to individuální. Můj mladší bratr Martin 
(69 let, 193 cm, 116 kg) za  14 dní shodil 
4 kg i bez cvičení. Docela mu to chutnalo 
a byl nadšený z jednoduché přípravy. Dnes 
už se dostal na 100 kg, což je na jeho výšku 
přiměřené.

Končím radou všem pro léto: choďte 
a  plavejte, každý krok a  každé tempo se 
počítá. A nezapomínejte v horku dostateč-
ně pít.  l

AKTUALITY – ZO SPCCH Roztoky – v září opět začínáme naše aktivity

Zdravý životní styl
Ptá	se	Vlaďka	Drdová	a	odpovídá	Rudolf	Šimek.

máme ještě pár volných míst. Pokud má 
nějaký výrobce z  Roztok nebo blízkého 
okolí zájem se akce účastnit, může nás kon-
taktovat na e-mailu info@designlock.cz 

Je ještě něco co byste chtěly k  marketu 
DESIGN LOCK říct? 

Určitě bychom rády poděkovaly městu 
Roztoky za  jejich záštitu, Středočeskému 
muzeu za  jejich ochotu a vstřícný přístup 
k celé akci a v neposlední řadě také Úřadu 
městské části Praha 6. Budeme rády, když 
si nás najdete na Instagramu a Facebooku, 
kde se vždy dozvíte nejaktuálnější infor-

mace k  celé akci. Těšíme se na  setkání se 
všemi, kteří dorazí na  DESIGN LOCK, 
a věříme, že si v babím létě společně užije-
me pohodovou zářijovou neděli v krásném 
prostředí roztockého zámku.   l

Redakce

Vladimíra�Drdová
předsedkyně		
ZO	SPCCH	Roztoky
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Krátce po okupaci českých zemí nacistickým 
Německem uprchl v  polovině května 1939 
přes zelenou hranici do Polska osmnáctiletý 
student kroměřížské internátní školy Pavel 
Veksberk, který později přijal jméno Pavel 

Vranský. Následoval do  exilu svého otce, 
jenž se skrýval u příbuzných v městečku Žy-
wiec nedaleko hranic. V Krakově podal žá-
dost o  vstup do  formující se čsl. vojenské 
jednotky pod velením pplk.  Svobody. 

Na konci srpna byl odveden a jako nováček 
bez vojenského výcviku poslán do vojenské-
ho tábora v  Leszné u  Baranowicz. Vzápětí 
však došlo ke zvratu, neboť 1. září napadlo 
Německo Polsko. Tábor čsl. dobrovolníků 
byl evakuován na východ, do Kameńce Po-
dolského, kde se záhy ocitli de facto ve rus-
kém zajetí. 17. září totiž vpadla Rudá armá-
da zoufale se bránícím Polákům do  zad, 
přesně v duchu tajného protokolu tzv. paktu 
Molotov–Ribbentrop, a okupovala východní 
část polského státu, západní Ukrajinu.

Historie�barvená�
narůžovo�(či�narudo)
Za minulého režimu byla povinnou četbou 
kniha generála Ludvíka Svobody Z Buzu-
luku do Prahy, kde obšírně, ale značně ten-
denčně popisuje bojovou anabázi čsl. vo-
jenské jednotky v Sovětském svazu. 

Situaci v polovině září 1939 líčí např. tak-
to: „Osmnáctého září 1939 setkal se náš pol-
ský legion na území západní Ukrajiny s Ru-
dou armádou a týž den přešel do Sovětského 
svazu. Byla to významná chvíle – sešli jsme 
se s přáteli nejvěrnějšími, se sovětskými lid-
mi. Srdečně nás vítali a  pozdravovali.“ 
(Ludvík Svoboda: Z  Buzuluku do  Prahy, 
Praha, MF, 1974, s. 29).

Pohřeb sedmadevadesátiletého vojáka, bo-
jovníka od Tobruku, československého let-
ce, byl nadmíru důstojný. Zastoupil jsem 
naši obec při této smutné příležitosti 
ve strašnickém krematoriu. Dojemné bylo 
vzpomínání jeho kamaráda ve zbrani i ně-
kolik písniček, které měl rád a které ho do-
provodily při posledním rozloučení. 

Pan generál pravidelně do Roztok jezdil, 
ať už na  připomínku osvobození, nebo, 
častěji, jako vážený host pietních aktů vě-
novaných transportu smrti. 

Jeho přátelé Gabriela Havlůjová a Eduard 
Stehlík mi řekli, že letošní dubnová návště-
va pana Vranského v  našem městě byla 
jeho posledním veřejným vystoupením. 
I v něm nabádal k odvaze, občanské stateč-
nosti a k nulové toleranci vůči -ismům vše-
ho druhu. 

Pavel Vranský, náš soused z Horoměřic, 
zůstane v  paměti jako hrdina a  odvážný 
člověk. Nejen kvůli svému životu válečné-
mu, ale i  proto, že se nedávno dokázal 
i  v  požehnaném věku vzepřít sektářským 

praktikám Vodičkova Svazu bojovníků 
za  svobodu a  spolu s  paní Havlůjovou 
a dalšími kamarády založit Spolek pro za-
chování odkazu českého odboje. Neváhal 
se také veřejně zastat romského muzikanta 
Patrika Bangy, který čelil urážkám kvůli 
odmítání výsledků tzv. Českého slavíka. 

Brigádní generál Pavel Vranský si bezpo-
chyby zaslouží naši úctu. Jsem rád, že jsem 
měl tu čest ho znát.   l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Dvacítka smaltovaných tabulek je (brzy 
bude…) od  léta k vidění všude po městě. 
Namátkou ve Svojsíkových sadech, v nově 
rekonstruovaných ulicích Žalova, v Solní-
kách  či v centru Roztok. 

Postupně vyměňujeme na  frekventova-
ných místech  vždy alespoň jednu uliční ta-
bulku, často poničenou, a přidáváme dodat-
kovou, se stručným životopisem osobnosti, 
po které je  příslušná ulice pojmenována.

Jasno už je tak například u  Augustina 
Braunera, politika z  dob císařství, ale 
třeba i u pilota RAF Viktora Kašlíka, je-
hož život hrdiny nebylo možno „zmáčk-
nout“ do  cedulky standardní velikosti. 
Během srpna a podzimu by měly přibýt 
cedule v  ulicích  Riegrova a  Rýznerova  
a  také důkladnější označení Tichého 
údolí, zde ovšem bez životopisných úda-
jů…

Za  popíchnutí k  tomuto počinu děkuji 
panu Vojtěchu Balíkovi, dlouholetému ře-
diteli Národní knihovny. Za  životopisné 
údaje o  žalovských a roztockých hrdinech 
padlých v květnu 1945 či o výše zmíněném 
V. Kašlíkovi  patří můj dík Stanislavu Bolo-
ňskému.  l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Válečná anabáze Pavla Vranského

29. června se i Roztoky rozloučily s generálem Pavlem Vranským

Modré a žluté

Generál	Pavel	Vranský	(29.	4.	1921	–	24.	6.	2018)
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P. Vranský na Levém Hradci v dubnu 2015
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V�sovětských�internačních�
táborech
Ve  skutečnosti byla situace mnohem dra-
matičtější a  méně srdečná. S  ohledem 
na smlouvu o neútočení mezi nacistickým 
Německem a Sovětským svazem byla pozi-
ce čs. dobrovolníků právně i politicky vel-
mi labilní. 

Po krátkých pobytech v Olchovce a Jar-
molince, kde v důsledku špatného zásobo-
vání zažil mladý rekrut Vranský skutečný 
hlad, invazi vší, blech a štěnic, katastrofální 
hygienické podmínky i  pravou ruskou 
zimu s  teplotami přes minus 30 stupňů 
Celsia, byli v březnu 1940 čs. dobrovolníci  
(v civilu a beze zbraní) přesunuti dále na vý-
chod do  opuštěného kláštera v  Orankách. 
V červnu pokračovali do starého historické-
ho města Suzdalu, kde byl internační tábor 
umístěn také v  bývalém klášteře, využíva-
ném jako vězení. V té době větší část inter-
novaných Čechů získala na žádost londýn-
ské vlády souhlas s přemístěním do Francie, 
kde se na  rozdíl od  SSSR bojovalo. Pavel 
Vranský byl až v  dubnu 1941 zařazen 
do  transportu, který přes Oděsu směřoval 
na Střední východ do palestinské Haify. 

Z�ruské�zimy�do�pouště
Zde byli místo ruské zimy sužováni poušt-
ním klimatem, nedostatkem vody a všudy-
přítomným pískem. Obdrželi britské tro-
pické uniformy a ruční zbraně, takže poprvé 
vypadali ne jako vandráci, ale jako vojáci, 
a to pod britským velením. Krátce nato byli 
převeleni do výcvikového tábora u Alexan-
drie v Egyptě, kde se stali součástí 11. česko-
slovenského pěšího praporu. V  západní 
poušti byly největším nepřítelem zatím jen 
vedro, bodavý hmyz a písečné blechy. 

Situace se změnila po  napadení SSSR 
Německem 22. června 1941, kdy byla jed-
notka přesunuta dál na východ, až do Sý-
rie, kde se již ocitla v  bojovém nasazení 
proti francouzským vichistickým jednot-
kám (v nichž bojovali i někteří Češi). Zde 
se k útrapám přidružila malárie, žloutenka 
a  dýchací potíže, podmínky zde byly pro 
Středoevropany velmi tvrdé. 

Tobruckou�krysou
Začátkem října 1941 byla jednotka přesu-
nuta do nových pozic u Suezu a odtud od-
plula do obklíčeného Tobruku, kde zaujala 
obranné postavení pod velením gen.  K. 
Klapálka. Stali se tak „tobruckými krysa-
mi“, což bylo původně hanlivé označení, 
které si však obránci města přisvojili a hrdě 
se k němu hlásili. Obrannou linii tvořila síť 
větších i menších pevnůstek s kulometný-
mi a dělostřeleckými hnízdy propojenými 

zákopy, na vnější straně obklopené mino-
vými poli. V  obtížných podmínkách 
pouštní zimy, s neustálou hrozbou všudy-
přítomných nášlapných min a pod střelbou 
ostřelovačů nepřítele přečkali vojáci 
do února 1942. Tehdy také Pavel Vranský, 
obrazně řečeno, přežil svou smrt, když šlá-
pl na minu, které se sice aktivovala roznět-
ka, ale nevybuchla, protože byla po  lijáku 
navlhlá. Po explozi jiné miny vyvázl jen se 
škrábancem s  následným týdnem v  polní 
nemocnici.  

V prosinci 1941 bylo obklíčení Tobruku, 
který svírali Němci a Italové, dočasně pro-
lomeno. V dubnu se proto čsl. prapor vydal 
na zpáteční cestu do Palestiny a P. Vranský 
se stal příslušníkem nového čs. 200. lehké-
ho protiletadlového pluku. Prošel intenziv-
ním dělostřeleckým výcvikem a byl dislo-
kován v  Bejrútu. Zde však v  mezidobí 
nastaly nudné časy bez jakékoli válečné 
aktivity. Naši čeští dobrovolníci však ne-
chtěli zahálet v  zázemí, ale chtěli aktivně 
bojovat proti nacismu. Proto také P. Vran-
ský podal přihlášku do  britského letectva 
RAF, ze  418 žadatelů prošlo náročnými 
testy nakonec jen 171.

Adeptem�RAF
24. října 1942 nastoupil v  Suezu dlouhou 
cestu lodí do Anglie, a to kolem celé Afri-
ky, přes Keňu, Madagaskar a  Jihoafrickou 
republiku, Sierru Leone k  Gibraltaru, až 
do  skotského Glasgow. 2. ledna 1943 byl 
přijat jako nováček dobrovolné zálohy 
do svazku RAF.

Českoslovenští letci již měli v  té době 
po úspěšném boji o Anglii skvělé renomé. 
Na nováčky byly proto kladeny vysoké ná-
roky. Sen Pavla  Vranského dostat se k le-
tectvu se plnil jen částečně, když se nestal 
přímo pilotem, ale byl zařazen jako palub-
ní telegrafista a střelec. V Cardiffu se setkal 
se svým otcem, o němž neměl několik let 
zprávy (jeho matka zahynula v Lodži).

Během roku 1943 Pavel Vranský absolvo-
val intenzivní několikaměsíční školení tele-
grafisty a posléze i náročný střelecký kurz, 
který ukončil se skvělým výsledkem a získal 
hodnost seržanta. V  listopadu byl zařazen 
do čtyřměsíčního výcviku na Bahamských 
ostrovech, zakončeného operačními lety 
ve čtyřmotorovém Liberatoru B 24. Po ná-
vratu do  Velké Británie na  jaře roku 1944 
byl převelen k operační jednotce 311. čes-
koslovenské bombardovací perutě RAF. 

Den�D
Konečně, po 17 měsících příprav, odstarto-
val Liberator s  P.  Vranským na  palubě 
ke  skutečně bojovému operačnímu letu – 
nastal den D, 6. června 1944. Bombardéry 

a  stihačky RAF zajišťovaly ochranu invaz-
ních plavidel směřujících k francouzskému 
pobřeží, a to zejména před německými po-
norkami. Tato služba nad Kanálem trvala 
do  poloviny července, kdy byly hlavní cíle 
invaze splněny. V srpnu se 311. squadrona 
přesunula do  Skotska, odkud prováděla 
hlídkové lety nad Severním mořem a zajiš-
ťovala ochranu zejména lodním konvojům, 
dopravujícím válečný materiál do Murman-
ska, severní výspy Sovětského svazu. Kromě 
palebné síly nepřítele ztěžovalo lety i arktic-
ké zimní počasí s nízkými mraky, vichřice-
mi a nebezpečnou námrazou na  letadlech.  
Při těchto letech zažil i úspěšný útok na ně-
meckou ponorku u norských břehů.

Marné�čekání�na�rozkaz�
ke�startu
Velkého zklamání se spolu s dalšími česko-
slovenskými letci dočkal P. Vranský na sa-
mém konci války. Již 5. května se dozvědě-
li, že v  Praze vypuklo povstání, a  byli 
okamžitě mobilizováni do plné bojové po-
hotovosti v domnění, že poletí na pomoc 
bojující Praze. Rozkaz ke startu však nepři-
šel, naopak přísný zákaz; sféry vlivu v Ev-
ropě již byly stanoveny...

Poslední operační let vykonal P. Vranský 
14. května 1945. Potom ještě až do konce 
prosince 1945 sloužil jako radiotelegrafista 
u vojenské  dopravní letky RAF. Počátkem 
roku 1946 demobilizoval, odešel do civilu 
k Československým aeroliniím.  

Během své válečné anabáze dosáhl Pavel 
Vranský anglické  hodnosti Flight Sergeant 
(rotný), po  návratu do  vlasti byl povýšen 
na rotmistra, později na podporučíka. Po-
sledního povýšení, do hodnosti brigádního 
generála, se dočkal v květnu 2017. Za účast 
v  odboji obdržel dvakrát Čs. válečný kříž, 
třikrát medaili Za  chrabrost, Čs. medaili 
za zásluhy I. stupně a řadu dalších medailí 
a britských vyznamenání. V roce 2013 ob-
držel od  prezidenta republiky medaili 
Za zásluhy o stát.

Epilog
Ve  svých vzpomínkách, publikovaných 
v letech 2003–2006, Pavel Vranský skrom-
ně napsal: „Nebyl jsem hrdinou, nevykonal 
jsem mimořádné činy, neprojevil jsem 
zvláštní odvahu, avšak mám dobrý pocit, 
že jsem splnil svou povinnost, v prvé řadě 
vůči sobě a svému svědomí, vůči své rodině 
a své zemi...“  l

Smekám před ním.
Stanislav�Boloňský

Zpracováno podle vzpomínek Pavla Vranského 
Dramatická léta 1939–1945, zveřejněných na pokračování 
v Horoměřickém zpravodaji od č. 1/2003 do č. 6/2006.
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KULTURA

21. letní výstava studentek a studentů Ate-
liéru JoE  k  oslavě 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československa byla za  velké 
účasti studentů, rodičů, příznivců i náhod-
ných kolemjdoucích otevřena 19. června 
2018 v Ateliéru JoE na Tyršově náměstí.

Cimbálová muzika Muzička navodila li-
dovými písněmi a  životní energií krásný 
podvečer.

Výstavu je možné zhlédnout během zá-
pisu na studijní rok 2018/2019.

Zápis:
neděle 2. 9. / 17.00–18.00 hodin
pondělí 3. 9. /  8.00–12.00 hodin

Ateliér JoE
Tyršovo náměstí 1731/9
Roztoky
e-mail: lada.kk@post.cz

BELETRIE

Vodrážková, A., Dánové mají hygge, Češi 
mají poslední důvod proč se nezabít
Pekkanen, S., Manželka mezi námi
Vaňková, L., Z milosti Boží
Moxesová, J., Zakázané ovoce
Green, J., Jedna želva za druhou 

DETEKTIVKY

Minier, B., Noc
Patterson, J., Nerozlučný pár; Jen pro zvané; 
Citlivé místo; Smečka; Šestnáctá lež
Cole, D., Loutkař
May, P., Běžkyně
Marsonsová, A., Pokrevní pouta

PRO	DĚTI

Myracleová, L., Neobyčejný deník obyčejné 
holky

Mizieliňsky, D., Pod zemí / Pod vodou
Griffiths, A. Ztřeštěný dům na stromě 
– 39 pater
Sempé a Gosciny, Malý Mikuláš. Původní 
komiks.
Drijverová, M., Nekonečné prázdniny

NAUČNÁ

Gustin, Y., Ilustrované včelařství
Bukovský, I., Návod na přežití pro ženu; 
Návod na přežití pro bejby
Ploberger, K., Zahrada inteligentně a líně 
bez chorob a škůdců

HRY

Robot Face Race
Cestujeme se Čtyřlístkem
Hra o manželství: Nejen pro manžele
Hanabi

Informace o programu a mnoho dalšího 
můžete zjistit osobně v knihovně, na plaká-
tovacích plochách města či na webu 
knihovna.roztoky.cz  l

 
Za městskou knihovnu 

Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje

FOLKLOR v Ateliéru JoE

Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	června	2018.

Kresby,	malby,	koláže,	keramika,	
výšivky	s	folklorními	prvky	včet-
ně	stylizovaného	stromu	života	
s	motivem	srdce	jako	centra	lidské	
bytosti,	centra	duše.

V�době�letních�prázdnin�je�
otevírací�doba�upravena:
Po:	 12.00–18.00

Út:	 9.00–15.00

St:	 ZAVŘENO	

Čt:	 12.00–17.00

Pá:	 ZAVŘENO
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Lucie Vávrová, 15 let

Kateřina Matoušová, 11 let

Valentýna Řiháková, 13 letKryštof Zeman, 8 let

Daniela Krásná, 14 let

Soňa Packová, 15 let
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ČERVENEC–SRPEN
13.	4.	–	12.	8.	 Vysoce	ctěná	slečno	/	Můj	milý.	Desatero	mužů	na	paletě	života	Zdenky	Braunerové.	Výstava	

děl	výtvarníků	z	okruhu	Zdenky	Braunerové	k	160.	výročí	narození	malířky Středočeské	muzeum,	Roztoky

27.	4.	–	28.	10. Příběhy	Tichého	údolí.	Osudy	zpečetěné	hákovým	křížem,	srpem	a	kladivem	–	výstava	mapují-
cí	historii	roztockých	vil.	19.	6.	komentovaná	prohlídka.	Od:	18.00	hod.

Středočeské	muzeum,	Braunerův	mlýn,	
Riegrova	ulice	čp.	5

8.	6.	–	18.	11.
Československý	kolek…milovník	nejen	rumu	a	tabáku	–	výstava	kolků	a	kolkových	známek	od	
první	republiky	po	dnešek.	
22.6.	doprovodný	program:	Ruční	dílny	pro	malé	i	velké	Od:	10.00	hod.

Středočeské	muzeum,	Roztoky

23.	6.	–	4.	11. 25.	letní	keramická	plastika Středočeské	muzeum,	Roztoky,	nádvoří	
zámku

20.	7.	–	16.	9. Zdeněk	Burian	–	originály	ilustrací	Kniha	džunglí	a	Ostrov	pokladů.	Od:	10.00–18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

4.	8.
So

Výletní	plavba	osobní	motorovou	lodí	po	Vltavě	Praha	–	Roztoky	–	Libčice	n.	V.	–	Kralupy	n.	V.	
a	zpět.	Více	na	http://www.roztoky.cz/kulturni-kalendar Vltava

7.–8.	8.
Út	–	St		

Word	a	Excel	efektivně	–	kurz	pro	začátečníky.	Pro	rodiče	na	rodičovské	dovolené	zdarma	
v	rámci	projektu	Dejme	práci	šanci.

Vzdělávací	centrum	Lexik,	Obránců		
míru	2348,	Roztoky

11.	8.
So

Reggae	kings	–	Bob	Marley	revival,	vstupné	dobrovolné		
Od:	19.00–22.00	hod. Občerstvení	U	Šraněk,	Roztoky

21.	8.
Út Výstup	na	Řivnáč	–	12.	ročník	Memoriálu	Ladislava	Kantora.	Sraz	od	17.30	do	18.00	hod.	 Restaurace	Žalov,	U	Hřiště

1.	9.
So Vyděrač	–	divadelní	představení	–	v	rámci	výstavy	Československý	kolek…	Od:	11.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

31.	8.	–	2.	9.
Pá–Ne

Festival	Tichého	jelena	–	divadlo,	loutky,	nový	cirkus	a	tancovačka	pro	děti	od	2	let	a	dospělé.	
Více	na	www.roztoc.cz Roztoky

8.	9.
So Bleší	trh	na	Tyršově	náměst.	Více	na	www.blesak-roztoky.cz		Od:	9.00–15.00	hod. Tyršovo	náměstí,	Roztoky

8.	9.
So

Den	dětí	a	seniorů	–	soutěže,	hry,	skákací	hrad	
Od:	15.00–18.00	hod. Louka	před	městským	úřadem,	Roztoky

13.	9.
Čt Letní	kino:	promítání	filmu	Tátova	volha,	vstup	zdarma.	Od:	20.00	hod. TJ	Sokol,	Roztoky

23.	9.
Ne

Design	Lock	–	více	než	30	vybraných	prodejců	s	širokou	paletou	ručně	vyrobených	výrobků.	
Od:	10.00–17.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

Město Roztoky

Tátova volha
Vás zve na promítání filmu

dne 13.9.2018  od 20:00 hod. 
v areálu TJ Sokol

Vstup zdarma

INZERCE
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Vážení rodiče, 
školní rok skončil, prázdniny jsou v plném 
proudu, ale nový školní rok se už zase blíží. 
Je proto ideální čas si trochu zavzpomínat 
a  i  trochu „zabilancovat“. Podívejme se 
spolu na to, co se nám vydařilo. 

První ohlédnutí patří exkurzi, školním 
výletům a školám v přírodě, které se díky 
pěknému počasí letos mimořádně vydaři-
ly, a tak doufám, že dětem (i učitelům) zů-
stanou krásné vzpomínky po celý život. 

Další ohlédnutí patří výuce angličtiny 
s podporou rodilých mluvčích, kteří odu-
čili celou čtvrtinu hodin angličtiny. 

Poslední bilance patří získaným projek-
tům, jež letos podporovaly výuku dětí se 
speciálními výukovými potřebami i  jazy-
kovou výuku napříč ročníky a také připo-
mněly význam roztocké malířky Zdenky 
Braunerové, po  níž se naše škola bude 
od  září 2018 jmenovat. A  kolik peněz že 
jsme v  projektech získali? Zkuste si tip-
nout – a počítejte v milionech. 

Krásnou dovolenou vám všem za všech-
ny pedagogy přeje 

Věra�Zelenková

Školní�výlet�do�„ráje“
Odjeli jsme v 8 hodin z Roztok. Jako první 
jsme šli na hrad Kost. Tam jsme se koukali 
do mučírny, do katovy kanceláře, do taneč-
ního sálu a do hradní kuchyně. V Českém 
ráji jsme také navštívili Prachovské skály. 
Byl tam hezký výhled. Lezli jsme po cestič-
kách, po schodech a proplétali se různými 
stezkami. A nakonec jsme šli do města Jičí-
na, kde jsme se koukli do věže na vyhlídku. 
Potom jsme jeli do penzionu.

Druhý den jsme jeli do Bozkovských do-
lomitových jeskyní. Tam bylo jen 7 °C. Vi-
děli jsme tam různé krápníky, chodili 
chodbami a každá část se jmenovala jinak. 
A pak jsme přijeli do hradu Frýdštejn, tam 
byla také vyhlídka. A nakonec jsme se vrá-
tili domů. 

Emma�Pachtová,�4.�D

Exkurze�v�dílně�RYKO,�a.�s.,��
v�Děčíně�
V rámci exkurze v Děčíně byli žáci osmých 
ročníků provedeni po provozu dílny a byla 
jim představena výroba/oprava železnič-
ních nákladních vozů. Součástí výkladu 
v  opravně bylo také představení pracov-
ních míst od svářečských pozic v provozu 
až po náplň práce obchodníků v administ-
rativní budově. Po  společném obědě byla 
ze stejného pohledu žákům představena 

také společnost Ermewa SA, kde je jakožto 
u  mezinárodní společnosti kladen velký 
důraz na  jazykové schopnosti (Aj, Fj, Nj). 
V závěrečném kvízu si žáci ověřili nové vě-
domosti ohledně železničních vozů a  vy-
soutěžili si miniaturu cisternového vozu. 
Podle ohlasů se exkurze líbila a všichni po-
znali, jaké další zajímavé možnosti nabízí 
trh práce.

Olga�Janoušková

Organizace�výuky�
anglického�jazyka
V  letošním školním roce se nám výrazně 
podařilo snížit počet žáků ve  výukových 
skupinách – na  druhém stupni to bylo 
max. 18 žáků (zákonem povolený počet je 
24). Naopak se týdně navýšil počet hodin, 
jež odučili rodilí mluvčí, kteří se kromě 
hodin konverzace podíleli i na běžné výuce 
napříč všemi ročníky. Marc Collins, Jesse 
Guthrie a Pedro Vasconcelos odučili čtvr-
tinu všech hodin anglického jazyka.

Podporu znalostí anglického jazyka za-
jišťujeme i  z  projektů. Probíhalo několik 
skupin doučování v  rámci prvního i dru-
hého stupně. Velkým přínosem pro všech-
ny zúčastněné jsou také hodiny CLIL, kdy 
část průběhu hodiny některého z předmě-
tů (na  druhém stupni to byla letos mate-
matika a  dějepis) probíhá v  angličtině. 
Na prvním stupni napříč předměty výuku 
angličtinou obohacovaly Ivana Stará, Zu-
zana Vorlíčková a Petra Zwinzová.

Od  rodičů žáků prvních ročníků jsme 
získali zpětnou vazbu o  výuce anglického 
jazyka v tom smyslu, že jedna hodina týdně 
nemá velký význam a spíše jejich děti zatě-
žuje. Budeme se snažit tuto situaci změnit.

Marie�Bloudková

Školní�projektové�bilancování�
Před pár dny byl ukončen jeden školní rok 
a již se připravuje vše na další, ale ještě tro-
chu projektového bilancování. V  čerstvě 
uplynulém školním roce se nám podařilo 
z  projektů a  dotací získat pro školu 
7 601 478 Kč.

V  rámci školního projektu Poznáváme 
zajímavosti evropských měst:
n vycestovalo 42 žáků na  jazykový pobyt 
do Anglie, finančně podpořilo Letiště Pra-
ha, a. s.;
n 18 žáků jelo do polské Skawiny, finančně 
podpořilo město Roztoky;
n 15 žáků se zúčastnilo výměnného pobytu 
v Popradu na Slovensku, také finančně při-
spělo město Roztoky;

n byl poskytnut příspěvek na mzdu rodilé-
ho mluvčího od Letiště Praha, a. s.

Z dotace od Středočeského kraje na pre-
ventivní programy ve škole jsme získali fi-
nanční prostředky na Komplexní program 
primární prevence na  ZŠ Roztoky a  Bez-
pečnou školu. Z  prostředků MŠMT byla 
částečně uhrazena doprava na plavecký vý-
cvik žáků 1. stupně.

Se starým školním rokem končíme 
i s dvouletým projektem Škola pro všechny 
z OPVVV, který nám např. umožnil vzdělá-
vat pedagogický sbor v rámci inkluze, pod-
pořit vzájemnou spolupráci mezi pedagogy 
v  rámci ročníku, aplikovat metodu CLIL 
do některých předmětů, pomoci žákům for-
mou doučování, podpořit rozvoj čtenářské 
gramotnosti prostřednictvím Čtenářských 
klubů a  rozvoj matematické gramotnosti 
prostřednictvím Klubu zábavné logiky. 

Knižní bazárek po delší odmlce byl za-
měřen na  čtenářskou gramotnost žáků  
1. stupně a byl podpořen městem Roztoky.

Pokračovaly úspěšné aktivity našich  
2 pedagožek v  rámci partnerství 

Školní okénko
Poděkování
Ráda	bych	touto	cestou	poděkovala	
všem,	kteří	pomáhali	při	řešení	
problému	havárie	vody	v	žalovské	
budově	školy.	Za	rychlý	a	profesio-
nální	zásah	hasičům,	školníkům,	kteří	
i	o	víkendu	začali	ve	škole	ihned	
pracovat,	paní	zástupkyni	Kubánkové	
za	organizaci	dalších	dní	a	zástup-
cům	města,	které	jako	zřizovatel	
školy	bude	mít	s	odstraňováním	škod	
mnoho	starostí.	Všem	učitelům,	kteří	
rychle	informovali	rodiče	o	všem	
potřebném	do	dalších	dní	a	potom	
s	dětmi	trávili	dopoledne	v	prosto-
rách	roztocké	školní	družiny	a	budo-
vy	školy	a	vymýšleli	různé	aktivity,	
aby	dětem	zpestřili	čas	do	prázdnin.	
Všem	kuchařkám,	které	společnými	
silami	Roztok	a	Žalova	navařily	
obědy	pro	dalších	150	žáků.	V	nepo-
slední	řadě	patří	díky	všem	rodičům	
a	dětem,	že	byli	schopni	tak	rychle	
reagovat	na	vzniklou	situaci	a	vše	se	
obešlo	bez	zmatků	a	problémů.	Velice	
si	vážíme	také	nabídky	místních	insti-
tucí	na	náhradní	prostory	a	program	
pro	děti:	Středočeskému	muzeu	–	
paní	Jelínkové	Ťupové,	Občerstvení	
U	Šraněk	–	paní	Hliňákové	a	Městské	
knihovně	–	panu	Špačkovi.	Jedna	
třída	prvňáčků	si	rozdávala	vysvěd-
čení	v	zasedací	místnosti	městského	
úřadu.		 l

Olga�Janoušková
ředitelka	školy

 ➔
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s  dalšími školami v  projektu Centrum 
vzdělávání pro udržitelnou budoucnost. 

Projektem Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Rozto-
ky jsme si zajistili prostředky na nákup no-
vého vybavení ICT učebny a učebny fyziky, 
včetně kabinetu, a posílení vnitřní konekti-
vity internetu. Realizace tohoto projektu 
proběhne v příštím školním roce.

Projektem Pocta Z. Braunerové se žáci se-
známili s touto významnou osobností, jejíž 
jméno ponese od září naše škola. Aktivity 
finančně podpořilo město Roztoky a Stře-
dočeské muzeum Roztoky.

Druhý ročník školního festivalu Řemes-
lo má zlaté dno byl věnován řemeslům 
z doby života Z. Braunerové a byl finančně 
podpořen z Měšce Přemyslovských Čech.

A  co máme připraveno na  příští školní 
rok? Další Knižní bazárek, vytvoření bylin-
kové zahrádky, jazykový pobyt žáků 
na  Maltě a  ve  Vídni, uhrazení dopravy 
na plavecký výcvik, Školu pro všechny II aj. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli a podí-
lejí na realizaci všech projektových aktivit, 
jež škola pořádá, a že jich není málo.

Marie�Bartulíková

Kroužky jsou pro nás cestou, jak vracet 
umění do běžného života i  jak ukazovat 
umění, které zní v  každém z  nás, ostat-
ním. Rádi je propojujeme s lidovými slav-
nostmi, tradicemi a  akcemi, kde nejde 
o neživou přehlídku na pódiu, ale o sdílení 
kultury. Jsme rádi, když mají kroužky obo-
rový i  mezioborový přesah. Podporujeme 
spolupráci, společné projekty, koncerty, 
výstavy…

Kroužky jsou pro nás chráněným mís-
tem, kde každý může rozvíjet, co v něm 
klíčí. Jsou tu pro každého bez závislosti 
na  talentu. Necháváme lidem prostor, dě-
tem i lektorům. Neděláme přijímací zkouš-
ky ani zkoušky v průběhu let. Snažíme se 
podporovat, ne kontrolovat. Je pro nás dů-
ležitý proces tvorby a  autenticita. Vítáme 
takové formy práce, kde má osobnost dítě-
te i  dospělého své místo skrze umělecké 
vyjádření.

PRO	NEJMENŠÍ

n Koťata (2–3 roky; vede Markéta Pucová 
a Klára Břicháčková)

STUDIO	ANIMA	ROZTOČ		
ANEB	ANIMAČNÍ	OBOR

n Animace – Začátečníci / Středně pokro-
čilí / Pokročilí (od 6 let)¨

DRAMATICKÝ	OBOR

n Pimprlátka (6–7 let; vede Adam Krátký 
a Dorota Krátká) 
n Pimprlata (7–9 let; vede Adam Krátký 
a Dorota Krátká)
n Jen tak na svačinku (8–16 let; vede Adam 
Krátký a Dorota Krátká)
n CáraCarara (vede Adam Krátký a Dorota 
Krátká)

VÝTVARNÝ	OBOR

n Ateliér Semišová myš (4–15 let; vede Do-
rota Krátká)
n Barevný ateliér (5–14 let; vede Alena 
Trávníčková)
n Kanárci (4–11 let; vede Martina Štochlo-
vá)
n Keramika (6–14 let; vede Andrea Ange-
lová)
n Akvarel (dospělí; vede Kamila Havlíko-
vá)

HUDEBNÍ	OBOR

n Hrajeme v kapele (7–15 let; vede David 
Lomič)
n Hra na  akordeon (7–15 let; vede David 
Lomič)
n Hrátky s  flétnou (5–12 let; vede Adam 
Janoušek)
n Zobcová a  příčná flétna (od  5 let; vede 
Martina Bernášková)

n Příčná flétna (od 7 let; vede Jan Machat)
n Sbor Rezekvítek (3–7 let; vede Jana Vörö-
šová)
n Laboratoř zvukových choreografií 
(7–12 let; vede Jana Vöröšová a  Veronika 
Kaciánová)
n Klavír (od 7 let; vede Marie Ratiborská)
n Hrr na klarinet (starší děti a dospělí; vede 
Matěj Heinzl)

TANEČNÍ	OBOR

n Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(od 2 let; vede Markéta Pucová)
n Tvořivý tanec (4–8 let; vede Markéta Pu-
cová)
n Kolíček (3–6 let; vede Anežka Konečná)
n Folklórní kroužek Roztoč Kolečko 
(od 7 let; vede Anežka Konečná)

OSTATNÍ

n Žonglování (od 9 let; Jonáš Tichý a Jakub 
Mirovský)

JÓGA

n Ranní probouzení jógou v pátek 
(od 15 let; vede Markéta Pucová)
n Ranní jóga ve čtvrtek (od 15 let; vede Ro-
mana Packová)
n Večerní jóga (od 15 let; vede Viktorie La-
šová)
n Jin & Jang Jóga (od 15 let; vede Daniela 
Pařízková)
n Jóga pro těhotné a ženy po porodu (vede 
Jarmila Jonáš)  l

S	počátkem	školního	roku	otevíráme	v	Roztoči	přes		
30	kroužků	a	kurzů	pro	děti	i	dospělé.	Zapsat	se	do	nich		
můžete	přijít	3.	září	po	celý	den	–	více	na	www.roztoc.cz.

Kroužky Sdružení Roztoč

ZŠ Roztoky u Prahy
Jsme velká škola, která stále 
roste, proto  hledáme posily 
do našeho týmu: 

• učitel 1. stupně, 
• učitel AJ, 
• speciální pedagog, 
• vyučená kuchařka

Nabízíme výbornou dostupnost 
z Prahy (15 minut autobusem 
od metra Dejvická nebo 15 minut 
vlakem z Masarykova nádraží, 
Holešovic nebo Libně), dobrou 
vybavenost, podporu učitelům 
a vstřícné prostředí. Očekáváme 
odpovídající vzdělání, spolehli-
vost, pozitivní vztah k dětem 
a zájem o práci. Pro pedagogy 
obecní byt k dispozici. 

Kontakt: info@zsroztoky.cz 
nebo 601 187 885

Ivana Pásztorová
hospodářka školy  
Základní škola Roztoky
okres Praha-západ
Školní náměstí 470
252 63  Roztoky
Tel. +420 233 910 580
IČO: 70854963
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Abychom udrželi tempo vyprávění, museli 
jsme tu a  tam lehce poupravit historická 
fakta, spojili jsme tak i tři generace zmíně-
ného rodu, nicméně snaha byla, abychom 
dětem co nejlépe přiblížili osud jedné ty-
pické židovské rodiny, která skutečně žila 
v  Roztokách, ale i  další střípky roztocké 
nedávné historie, které by mohly děti po-
skládat formou hry.Po dohodě s  historič-
kou Středočeského muzea Marcelou Šášin-
kovou jsme postupně vytvořili celkem tři 
dějové linky, z nichž každá sledovala osud 
dvou Haurowitzů. 

Měli jsme tu tak japonskou linku, která 
poukázala na roztocký unikát vilu Sakuru 
i  známého cestovatele Joa Hlouchu, který 
zde jeden čas bydlel. Tato dějová linka po-
pisovala část života fiktivních dětí Emila 
a  Pavlíny, které se vydaly do  Japonska 
za „strýčkem“ Joem, aby zde studovaly ja-
ponskou kulturu, jazyk i bojové umění ju-
jutsu. Druhá dějová linka, pracovně jsme ji 
nazvali „gurmánská“, popisovala životy 
Rudolfa a Huga a jejich osudy jsme spojili 
s rodinou Hamburgerových, kteří v Rozto-
kách žili. Poslední dějová linka popisovala 
osud skutečného Štěpána a  Felixe. Felix 
Haurowitz byl velmi úspěšný vědec, a pro-
to nás překvapilo, že v Roztokách se o něm 
moc neví. A  přitom v  oblasti imunologie 
patří jeho jméno dodnes k velmi respekto-
vaným osobnostem. Felix Haurowitz totiž 
objevil, že lidský plod má odlišný typ he-
moglobinu, což je speciální typ proteinu, 

který je v  naší krvi zodpovědný za  trans-
port kyslíku do  celého těla. Díky tomuto 
objevu Felix posunul výzkum lidské imu-
nity hodně dopředu. A  dokonce když 
v  roce 1987 v  USA zemřel, vyšel o  něm 
v  New YorkTimes článek, který shrnoval 
celý jeho život. No řekněte, který další vě-
dec se v Roztokách takto proslavil? 

Ale zpět k Drsoňovi. Po více než půlroč-
ní intenzivní přípravě jsme s Dr. Michae-
lem Londesborough, Michalem Novákem 
a  již zmíněnou Marcelou Šášinkovou dali 
dohromady příběh, který začal jednoho 

letního sobotního odpoledne u roztockého 
kostela. Zde jsme děti začali uvádět do ce-
lého příběhu, když vtom se objevila ozbro-
jená německá vojenská hlídka, která hleda-
la jakéhosi Sigmunda Haurowitze. Jelikož 
děti v té době ještě nevěděly, kdo to je, byly 
hlídkou požádány, aby jí alespoň ukázaly 
cestu na roztocké nádraží, odkud se možná 
tento člověk bude snažit uprchnout na Zá-
pad. Jakmile hlídka odjela směrem na ná-
draží, děti se zkratkou rychle dostaly 
na nádraží ještě před nimi a zde ke svému 
úžasu potkaly pána v  dobovém obleku, 
který se představil jako právě hledaný Sig-
mund Haurowitz. 

Následně dětem vyprávěl, že se situace 
v Československu rapidně zhoršuje, a proto 
musí uprchnout. To už na nádraží hlídko-
vali němečtí vojáci, kteří pana Haurowitze 
legitimovali. A poté, co zjistili, že není jako 
Žid povinně označen Davidovou hvězdou, 
a našli jeho falešný švýcarský pas, zatkli ho 
a odvezli neznámo kam. Na nádraží po něm 
tak zůstal jen kufr, ve kterém děti našly šest 
dopisů, každý od jednoho z jeho potomků. 
Abychom zjistili, kde jsou zbylé dopisy a ty 
tak nepadly do  rukou německých vojáků, 
děti se rozdělily do  šesti týmů a  každý si 
vzal na starosti nalezení dalších čtyř dopisů, 
jež byly pečlivě schované na různých mís-
tech v Tichém údolí. A tak začalo velké pu-
tování po  Roztokách, na  jehož konci děti 
nalezly celkem všech 24 dopisů. 

Všechny dopisy nakonec nálezce odka-
zovaly do Braunerova mlýna, kde jim kole-
gové z Veterán klubu Sturm car uspořádali 
interaktivní přednášku o výstroji a výzbro-
ji německého vojska. Člověk musel upřím-
ně obdivovat vynalézavost, s jakou němec-
ká Říše vybavila své vojáky do  různých 
prostředí a bojových situací. Je asi důležité 
zmínit, že při přednášce nešlo o propagaci 
ideologie, ale o  přiblížení života vojáka, 
který stejně tak mohl být vojákem ruským, 
americkým či britským. 

Po skončení zajímavé přednášky se děti 
přesunuly do prostor zámečku, kde část šla 
na  večeři (vynikající čerstvě připravené 
hamburgery v Kavárně Kofiii), část šla hle-
dat další nápovědy skryté v dopisech a na-
cházejících se v  prostorách muzea, a  část 
dávala dohromady skupinovou prezentaci 
své postavy tak, aby následující den mohla 
ostatní týmy seznámit se „svým“ Haurowi-
tzovým potomkem. 

Večer jsme se pak s  dětmi přesunuli 
na zámeckou půdu, kde jsme překvapeným 
dětem rozdali jejich spacáky a  oznámili 
jim, že dnes už se domu nejde a mají výji-
mečnou možnost přespat na zámecké 

Píší	se	30.	léta	20.	století	a	Evropu	začíná	zahalovat	černý	mrak	nacismu.	
V	malém	městečku	Roztoky	nad	Vltavou	rodina	Haurowitzů,	majitelů	textilní	
továrny	a	vlastníků	dvou	letních	vil,	začíná	zvažovat	vystěhování	do	Británie,	
protože	cítí,	že	Židé	v	protektorátu	jsou	ve	vážném	nebezpečí…	A	právě	zde	
začal	náš	příběh,	kdy	jsme	s	více	než	40	dětmi	sledovali	osudy	celkem	šesti	
potomků	rodiny	Haurowitzových.	

Roztocký Drsoň Junior (23.–24. 6. 2018)

 ➔
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Pro předškoláky 5–6 let a  nejmladší děti 
od  3 let se budou od  září vypisovat zcela 
nové třídy. 

Kluci mají Po  špičkách svou speciální 
skupinu, která se schází v pondělí v Soko-
lovně Únětice. V onom sále budou probí-
hat i  Taneční setkání pro dospělé (den 
bude upřesněn). 

Naopak v Roztokách je možno se zapsat 
na kurzy základů klasického tance – baletu 
pro začátečníky i pokročilé, které jsou ur-
čeny zájemcům od 7 let a starším a budou 
pravděpodobně probíhat v úterý odpoled-
ne ve fitness ZŠ Roztoky.
Zapisovat se (noví zájemci) lze prostřed-
nictvím elektronické přihlášky, kterou na-
leznete stejně jako předběžný rozvrh a dal-

V	nastávajícím	školním	roce	
2018/2019	bude	výuka	ve	Studiu	
pro	taneční	a	pohybovou	výchovu	
Po	špičkách	pokračovat	ve	stávajících	
skupinách	dle	věku	(cca	8	skupin		
od	4	do	14	let),	které	lze	případně	
individuálně	doplnit	novými	či	staro-
novými	tanečnicemi	jak	v	Roztokách,	
tak	v	Úněticích.	

Studio Po špičkách ve školním roce 2018/19

půdě roztockého zámečku. To se jim samo-
zřejmě moc líbilo, a protože již byli všichni 
notně unavení, za chvíli se z půdy ozývalo 
jen spokojené oddechovaní.

Následující ráno, po nezbytné ranní hygi-
eně, děti zhlédly unikátní záběry z  trans-
portu smrti, který na sklonku války projíž-
děl právě Roztoky. Tak jsme se postupně 
posunuli časově přesně tam, kde příběh 
odpoledne pokračoval. A  zatímco se děti 
jely nasnídat domů, my jsme si dali rychlou 
sprchu, snídani a spolu s dalšími rodiči se 
vydali stavět do Tichého údolí fyzické vý-
zvy, vědecké stanoviště a  připravit vše 
na velké finále. 

Ve  dvě hodiny odpoledne jsme s  dětmi 
navázali tam, kde příběh skončil předešlého 
dne. Každý tým odprezentoval svou posta-
vu, aby i ostatní týmy měly kompletní pře-
hled. Poté jsme dětem oznámili, že je nyní 
čeká rozluštění kódů, které by jim měly na-
povědět, kde se skrývá uprchlý Haurowitz, 
kterému se naštěstí podařilo utéci z němec-
kého transportu smrti, o kterém se dozvě-
děly ráno z promítaného videa. 

Na děti tak čekalo celkem 11 náročných 
fyzických výzev, které musely zvládnout, 
aby poté mohly přijít do stanu s vědeckým 
stanovištěm. Zde jsme jim ukázali několik 

způsobů zviditelnění tajného inkoustu, če-
hož děti využily při rozluštění adresy 
úkrytu.

Ukázalo se, že Sigmund Haurowitz se 
pravděpodobně skrývá v  Tichém údolí 
ve vile čp. 110, a proto jsme se dětmi vyda-
li to prověřit. Museli jsme jít velmi opatr-
ně, protože ač již byl skoro konec války, 
stále ještě se po  okolí potulovali němečtí 
vojáci. Měli jsme štěstí a skutečně se nám 
podařilo ve sklepě nalézt Haurowitze, kte-
rý se zprvu obával, že jej přišli zatknout 
němečtí vojáci. Jakmile však zjistil, že jsou 
to naše děti, velmi se zaradoval a na oplát-
ku jim přislíbil nejrychlejší zmrzlinu 
na světě, kterou s Dr. Londesborough při-
pravili hned ve dvou příchutích.

Po dojedení zmrzliny na děti čekal ještě 
pamětní diplom, medaile a  samozřejmě 

i sponzorské dary. To vše si děti za ty dva 
náročné dny plných pátrání po  ukrytých 
dopisech a luštění kódů zcela určitě zaslou-
žily. Mám obrovskou radost, že se nám tato 
akce podařila takto skvěle zorganizovat. 
A  poznali jsme přitom i  další zajímavá  
místa v Tichém údolí, o kterých jsme do-
sud netušili, že existují.

Na závěr bychom chtěli poděkovat firmě 
Unipetrol, která poskytla natáčecí tým 
a  sponzorské dary, Letišti Praha a  městu 
Roztoky za záštitu a sponzorské dary, Vete-
ran klubu Sturm Car za skvělou spolupráci 
a perfektní historickou přednášku, Středo-
českému muzeu za spolupráci, panu Slád-
kovi za  úpravu zahrady, obyvatelům vily 
čp. 110 za vstřícnost, Kavárně Kofiii za vy-
nikající hamburgery, Kryštofu Radkovi 
za odborný dohled nad stavbou všech fy-
zických výzev a v neposlední řadě i  rodi-
čům za  jejich aktivní pomoc (nejen) při 
stavění těchto fyzických výzev. Právě díky 
vám všem děti ohodnotily letošního Drso-
ně jako „ten úplně nejlepší Drsoň, co jsme 
zažily“. Děkujeme a  budeme se těšit zase 
příští rok, kdy se podíváme… ale ne, to si 
necháme opět jako překvapení. l

Jarda�Kolcun
za	realizační	tým	Drsoně
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Děkujeme�hasičům
V	úterý	19.	června	jsme	
prožili	báječný	den.	U	řeky,	
dole	u	přívozu,	na	nás	čekali	
roztočtí	dobrovolní	hasiči	
s	bohatým	programem.	
Vypravilo	se	nás	tam	všech	
pět	tříd	a	nenudil	se	nikdo.	
Každý	měl	možnost	se	svézt	
motorovým	člunem	po	Vl-
tavě,	stříkat	s	hasičskou	ha-
dicí,	soutěžit,	prohlédnout	
si	hasičský	vůz	i	vybavení	
hasiče	záchranáře.

Děti	i	paní	učitelky	si	od-
nesly	nezapomenutelný	zá-
žitek	a	tímto	bychom	chtěli	
hasičskému	sboru	moc	
poděkovat	za	bohatý	pro-
gram.	Děkujeme	také	panu	
starostovi,	že	nám	tuto	akci	
umožnil.
  l

Kolektiv�MŠ�Havlíčkova

ší informace k  výuce na  webu Studia 
Po  špičkách (www.tspospickach.cz) a  lze 
nás kontaktovat nebo získávat informace 
i z facebookové stránky studia 
(www.facebook.com/pospickach). 

Případně lze získat další upřesnění či od-
povědi na  otázky u  vedení studia 
(MgA. Zuzana Smugalová, tel. 778 059 268, 
e-mail: smugalova@volny.cz)

Budeme se na vás těšit i při osobním setká-
ní v  termínech zápisů prvního zářijového 
týdne:
n pondělí 3. září v 8.15–10.00 Fitness ZŠ 
Roztoky (suterén pod školní družinou)
n úterý 4. září 12.30–13.30 ZŠ a MŠ Úně-
tice
n středa 5. září 15.30–17.00 ŽŠ a MŠ Úně-
tice
n čtvrtek 6. září 16.00–17.00 přísálí So-
kolovny Roztoky 

Výuka Studia Po špičkách bude pro rok 
2018/19 zahájena 10. září 2018. Pokud bu-
dete chtít vidět tanečnice studia Po  špič-
kách v akci, jste srdečně zváni na prezenta-
ci letního soustředění, která proběhne  
31. srpna 2018 od 16.15 hodin v Sokolovně 
Únětice případně v exteriéru okolí Únětic 

(upřesňující info v  den konání na  webu 
nebo fcb) případně můžete přijet v sobotu 
8. září 2018 na festival Tanec v babím létě 
2018 do Lesního divadla v Řevnicích, kde 
bude Studio Po špičkách také účinkovat.

Studio pro taneční a pohybovou výchovu 
Po špičkách působí v Roztokách i v Úněti-
cích více než 15 let. Zaměřuje se na tvoři-
vou taneční výchovu a uměleckou pohybo-
vou výchovu s  výstupy skrze choreografie 
současného scénického tance. Je kladen 
důraz na  podporu správného fyzického 
rozvoje (držení těla, koordinace, eliminace 
nesprávných pohybových vzorců a  návy-
ků), fungování v  rámci sociální interakce 
(týmová spolupráce, zvládání trémy) 
a podporu rozvoje kreativity a vlastní indi-
viduality u osobnosti dětí i dospělých, 

Ve Studiu po špičkách je dbáno na celko-
vý harmonický umělecký rozvoj dětí, který 
vhodně a  efektivně doplňuje nejen jinou 
uměleckou (zvláště pak hudební a estetic-
kou) výchovu, ale i běžné vzdělání. Děti se 
účastní různých tanečních akcí i přehlídek 
scénického tance a  pohybového divadla 
po  celé České republice a  navazujeme 
i spolupráci v zahraničí.  l

Zuzana�Smugalová

^

v Roztokách

Kontakt:  
   

605 45 11 44

kde?

kdy?

pro koho?

prihlásky?

Via Vestra

úterý, ctvrtek

1/2 - 3 roky
10 lekcí ... 2500 kc

do 20. 8. 2018

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

INZERCE

Mateřská škola Roztoky,  
Havlíčkova 1024

IČO : 71001603
Tel. 220 912 021

E-mail: ms.havlickova@volny.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA   
HAVLÍČKOVA

přijme od září 2018:

l pomocnou sílu 
do kuchyně

l asistenta pedagoga  

Dotazy na telefonním čísle 
606 834 473
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Jazykové�kurzy
Od září se můžete těšit na širokou škálu jazy-
kových kurzů. Nově vyhlašujeme kurz pří-
pravy na FCE certifikát a Angličtinu na ma-
teřské dovolené v  dopoledních hodinách 
a další kurzy, nejen angličtiny, pro předško-
láky, pro školáky i studenty, pro dospělé za-
čátečníky i  pokročilé. Co se týče němčiny, 
otevíráme kurzy pro děti (1. i  2. stu- 
peň základní školy) i pro dospělé. Otvírá-
me kurzy i pro zájemce o francouzský ja-
zyk. Nesmí chybět ani ruština, kterou po-
vede naše rodilá mluvčí žijící dlouhé 
léta v České republice, a také Čeština pro 
cizince.

Příprava�na�osmiletá�gymnázia
Naše dlouholetá lektorka opět připraví vaše 
děti na přijímací zkoušky na osmiletá gym-
názia, kde se ve čtvrtek nebo v pátek budou 
věnovat matematice i českému jazyku.

Ostatní�kurzy
Pro naše nejmenší ratolesti opět otvíráme 
úspěšný dopolední kroužek Malý objevitel 

s angličtinkou, kde se formou pokusů a her 
sblíží s anglickým jazykem. 

Připravujeme Kurz první pomoci pro 
děti, který bude pro širokou veřejnost i od-
borníky.

Chůva�jako�profese
Již 15. 9. zahajujeme další expresní kurz 
Chůva pro děti. Kurz trvá dva měsíce 
a  probíhá pomocí e-learningového studia 
a prezenčního víkendu. Kdyby vám nevy-
hovoval expresní kurz, trvající  9 týdnů, 
máme pro vás kurz Na pohodu, který začí-
ná také 15. 9., trvá cca 4 měsíce, a tak máte 
na přípravu více času. 

Logopovídání
Pro naše nejmenší ratolesti (od 4 do 7 let) 
budou opět připraveny oblíbené lekce 
na  rozvoj řeči. V  ceně kurzu je zahrnuto 
i  orientační logopedické vyšetření a  kon-
zultace u  naší odbornice, speciální peda-
gožky z poradny Lexik, Mgr. Martiny Ku-
chyňkové.

Srpnové�aktivity
n 27. 8. – 31. 8. bude probíhat příměstský 
tábor Z  pohádky do  pohádky, pro nej-
menší 
n (3–7 let) zaměřený na rozvoj řeči a  s ní 
souvisejících dovedností. 
n Během léta také nabízíme možnost do-
učování či přípravu na  reparát z  češtiny 
nebo matematiky.
n A ke konci srpna dětem nabízíme mož-
nost si osvěžit školní znalosti v podobě tý-
denního kurzu Rozjezd před školou.

Nezapomeňte – ZÁPIS na  kurzy bude 
2. a 3. září 2018! Těšíme se na vás!

Další informace a podrobnosti o jednot-
livých akcích se dozvíte na  našem webu 
www.lexik.cz. V případě jakýchkoli dotazů 
pište na info@lexik.cz nebo volejte na tele-
fon 739 035 000. 

Za  celý kolektiv vám krásné prázdniny 
přeje 

Janka�Petráčková,�Dis.
koordinátorka	Lexik

V lednu 2017 se po necelém ročním půso-
bení nového vedení (Janoušková, Blecho-
vá, Červinková) ohlásila ČŠI. Navzdory 
poměrně krátkému prostoru pro jejich čin-
nost inspekce nové vedení školy ve  své 
zprávě zhodnotila pozitivně.

V tomto čase také Odborová organizace 
ZŠ v  součinnosti se školskou radou žádá 
zřizovatele o veřejnou prezentaci projektu 
nové ZŠ v  Žalově. Z  následné prezentace 
vyplynulo, že ačkoli je již projekt schválen 
v  procesu EIA, není bez zásadních změn 
jako škola použitelný. Proto je ustanovena 
pracovní skupina, která se opakovaně 
schází a  připomínkuje tento projekt tak, 
aby novostavba skutečně mohla sloužit 

jako funkční základní škola. Doufejme, že 
od září 2020.

Tato stavba nicméně již v okamžiku své-
ho otevření nepokryje potřeby dětí města 
Roztoky. Počet chybějících tříd nebude 
jedna či dvě, ale v  nepříliš vzdálené bu-
doucnosti třeba i pět či sedm, jak jedno-
značně vyplynulo z  lednové prezentace 
paní Čelikovské (předsedkyně školské 
rady), a  je proto naléhavě potřeba hledat 
další řešení. Naději na efektivní spoluprá-
ci se zřizovatelem nám nově dává zřízení 
oddělení školství, po  kterém odbory 
i školská rada dlouho volaly. Jeho vedoucí 
paní Vonková se pro školu stala vítanou 
pomocí. 

Další prezentace paní Čelikovské, tento-
krát červnová, nastiňuje možné řešení 
a jistě o něm napíší jiní. Řešení je koncepč-
ní, s výhledem do dalších let. Škoda, že zři-
zovatel, do  jehož kompetence plně spadá 
starost o školní prostory, vstupuje aktivně 
až do procesu, který nastartovali jiní – ti, 
kteří mají školu jako opravdovou prioritu. 

Pro dlouhodobý rozvoj žáků i pedagogů 
není perspektivní mít třídy, kabinety, jídel-
nu, družinu i tělocvičnu naplněné na hra-
nice hygienických norem (to vaše děti čeká 
nejbližší rok či dva). Tento stav, s absencí 
odborných učeben (kromě chemie a cvič-
né kuchyně), neposkytuje žádný prostor 
pro tvoření jakékoli specializace a vize naší 
školy.

Co by na to asi řekla naše nová patronka 
Zdenka Braunerová? Víme o ní, že pro slo-
vo nikdy nešla daleko…

  l

Marie�Bloudková
Odborová	organizace	ZŠ	Roztoky

Prázdniny	jsou	sice	ještě	jen	v	půlce,	ale	my	se	pilně	připravujeme	na	školní	
rok	2018/2019.	Kurzy	1.	pololetí	budou	začínat	od	12.	9.	2018.	Přihlásit	se	
na	ně	můžete	nejlépe	během	dní	otevřených	dveří	v	neděli	2.	9.	mezi	14.00	až	
18.00	hod.	a	v	pondělí	3.	září	od	8.30	do	19.30.	Pro	ty,	kteří	v	tyto	dny	dorazí,	
máme	připraveny	malé	dárečky	a	kávu	zdarma.

Po	nestabilním	období	ředitelování	pana	Bezděky	a	Vondry	zvítězi-
la	v	konkurzu	na	ředitelku	naší	ZŠ	Olga	Janoušková.	Konkurz	se	konal	
v	květnu	2016,	paní	ředitelka	byla	jmenována	do	funkce	až	1.	8.	2016.	
Toto	datum	nedávalo	již	mnoho	času	na	hledání	nových	kvalitních	učite-
lů,	ale	i	přesto	byl	v	září	2017	pedagogický	sbor	kompletní	a	téměř	plně	
aprobovaný,	na	výuku	anglické	konverzace	nově	nastupuje	rodilý	mluvčí.

Lexik se připravuje na nový školní rok

Rekapitulace a blízká budoucnost
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Pro Kateřinu byl letošní světový šampio-
nát, ve  kterém poměřovalo své výkony  
115 závodníků, velice úspěšný a v disciplí-
ně statická apnea vybojovala titul mistryně 
světa výkonem 6:53 min. Při statické apnoi 
se potápěč pokouší o co nejdelší zádrž de-
chu pod vodou v klidové poloze. Povolená 
hloubka zanoření je 3 metry a měří se ma-
ximální dosažený čas , který takto sporto-
vec dosáhl.

Další disciplíny, ve kterých se ve freedi-
vingu závodí, je dynamická apnea, kdy po-
tápěč plave pod hladinou na jeden nádech 
za  pomocí monoploutve a  měří se maxi-
mální vzdálenost, kterou takto sportovec 

Specializujeme se na  pohybové aktivity 
předškolních dětí. Učíme děti zvykat si 
na  pravidelný a  zdravý pohyb, přiměřený 
jejich věku a schopnostem. Pohybové akti-
vity jim pomáhají při správném vývoji 
kostry a svalových skupin, zdokonalují ko-
ordinaci pohybu a rozvíjejí získané pohy-
bové schopnosti a dovednosti. Cílem cvi-
čení je všestranný rozvoj a  motivace dětí 
k nejpřirozenější dětské potřebě – pohybu.

Ideální aktivitou pro správný vývoj dětí 
je právě cvičení rodičů s dětmi. Základem 
lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) 
a  dítěte vedená hravou formou zkušenou 
lektorkou.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let na vel-
kých míčích = GYMBALY
Dítě si procvičuje jemnou a hrubou moto-
riku, rozvíjejí se u  něj poznávací procesy, 
učí se orientovat v prostoru. Lekce  prová-
zejí básničky, písničky a říkadla, používají 
se pestré hračky a cvičební pomůcky, které 
motivují děti k  pohybu, vnímání barev 
i tvarů. Na každé lekci čeká děti pestrá pře-
kážková dráha, kterou s nadšením zdoláva-
jí a rozvíjejí své aktuální dovednosti a do-
chází k  podpoře spontánního pohybu. 
Pomůcky a pohybové aktivity v hodinách 
různě obměňujeme, aby pohyb byl při cvi-
čení pro děti hlavně zábavou a hrou.

Děti se seznamují s ostatními dětmi a do-
spělými a učí se s nimi spolupracovat. Cvi-
čení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu 
a trénují si i paměť. 

Cvičíme v  sokolovně v  Roztokách 
ve středu 10.15–11.00 hod. (opět od 1. říj-
na)

Cvičení vede: Martina Sasková (19 let 
praxe, kvalifikovaná cvičitelka rodičů 
s dětmi a předškolních dětí, ZRTV)

Naší hlavní činností je kroužek SPOR-
ŤÁČEK pro děti od  2,5 roku bez rodičů 
(opět od 17. září)
Pohyb a hra jsou přirozené součásti zdra-
vého dětského vývoje. Dbáme na  rozvoj 
motorických dovedností dětí, zlepšování 
jejich kondice. Naší snahou je, aby děti 
vnímaly pohybové a sportovní aktivity po-
zitivně. Veškerá pohybová a sportovní čin-
nost je uzpůsobena psychomotorickým 
dovednostem a věku dětí. Vybíráme takové 
činnosti, které děti zvládnou, aby měly po-
cit úspěchu. Podporujeme nové dovednos-
ti, orientaci v  prostoru a  spolupráci dětí 
mezi sebou.

Každý den si děti kromě zážitků domů 
odnášejí i malý výrobek nebo pracovní list. 
Docházka do kroužku je možná na jednot-
livé dny.

Náplň celodopoledního programu
n 8.00–9.00 do  příchodu všech dětí volná 
herna 
n 9.00–10.00 sportovní činnosti
n 10.00–10.30 svačina
n 10.30–11.00 výtvarné nebo hudební čin-
nosti
n 11.00–11.45 opičí dráha, cvičení s  hud-
bou
n 11.45–11.55 odchod dětí domů 

Kroužek je v  sokolovně v  Roztokách 
pondělí až středa/čtvrtek 8.00–11.45.

Kroužek vedou:
Martina Sasková (19 let praxe, kvalifiko-

vaná cvičitelka rodičů s dětmi a předškol-
ních dětí, ZRTV)

Pavlína Najfusová (3 roky praxe, Chůva 
pro děti do  zahájení povinné školní do-
cházky s rozšiřujícím programem dítě s ri-
zikem specifických poruch učení, poru-
chami chování a  diagnostikovanou 
hyperaktivitou)

Lenka Staňková (4 roky praxe, Chůva 
pro děti do  zahájení povinné školní do-
cházky, Kurz první pomoci pro rodiče 
a učitele)

Pro starší děti 4,5–6 let je cvičení již bez 
rodičů – SPORTOVKY, které máme 
ve Velkých Přílepech.

Na  všechny kroužky je nutná rezervace 
na e-mailu: neposedna.pastelka@seznam.cz

O prázdninách pořádáme pobyty pro ro-
diny s dětmi a letní dětské tábory.

Více informací o našich aktivitách najde-
te na www.neposedna-pastelka.wz.cz

Za studio Neposedná pastelka  
Martina�Sasková

V	polovině	června	se	v	italském	Lignanu	konalo	mistrov-
ství	světa	v	bazénových	disciplínách	nádechového	potápě-
ní	–	freedivingu.	Českou	republiku	reprezentovala	Kateřina	
Šuranská	z	Roztok,	která	závodí	za	tým	Apneaman.	Aktuální	
mistryně	republiky	v	nádechovém	potápění	2018	a	stříbrná	
medailistka	z	týmových	mistrovství	světa	2016.

Mistryně světa ve freedivingu je z Roztok

SPORŤÁČEK = Studio Neposedná pastelka v Roztokách
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n Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku i  na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně
n Sháním doučování českého jazyka 
na  příští školní rok nebo i  déle – hlavně 
příprava na  přijímačky 9. třída, 1x týdně 
2–3 hodiny. Ideálně současný nebo bývalý 

učitel 2. stupně ZŠ, student oboru český ja-
zyk na VŠ nebo poslední ročník jazykové-
ho gymnázia. Dobré podmínky, materiály 
koupím dle potřeby, vybavená učebna 
v Roztokách. Tel. 605 717 378
n Prodám Toyota Corolla 1.3, rok výroby 
1986, STK 8/2018, slušný stav. Cena 
7000 Kč. Tel. 739 082 032 

n Pozemek na  prodej 3417 m, cena za  m2 

3650 Kč, Solníky, nezasíťovaný. 
Tel. 739 082 032
n Hledáme lektora/lektorku německého 
jazyka. Svůj životopis posílejte na 
info@lexik.cz  
  l

Byť u nás tenis vyvolává představu slunce 
a pohybu na čerstvém vzduchu, minimálně 
polovinu roku strávíme my tenisté v hale. 
A  halová sezona je šancí k  pohybu i  pro 
spoustu aktivně žijících lidí, kteří v  létě 

rádi běhají, jezdí na kole a v zimě k tomu 
nemají tolik příležitostí.

U nás na Žalově hrajeme na dvou kur-
tech s  umělou antukou celoročně. Halu 
máme hlavně kvůli viditelnosti od začátku 

října. Odpoledne ve všední dny jsou obsa-
zená tenisovou školou, ale hodiny 
do 13.00, 20.00-22.00 a víkendy si můžete 
v  hale rezervovat na  hraní s  přáteli – již 
od 500 Kč / 2 hod. (při rezervaci pravidel-
ného času a  předplacení alespoň dvaceti 
her). 

Ještě chvíli k probíhajícímu létu: v době 
uzávěrky probíhal nejslavnější tenisový 
turnaj Wimbledon, který letos českému 
tenisu nepřál, i  když mezi ženami jsme 
měli svá želízka v ohni. Překvapením bylo 
i  vyřazení Rogera Federera už ve  čtvrtfi-
nále, které nejstarší světová jednička v his-
torii tenisu určitě nečekala. Naopak žen-
ská legenda, 36letá maminka Serena 
Williamsová, se do finále probojovala. Po-
kud byste chtěli, aby si bílý sport vyzkou-
šely vaše děti, můžete ještě využít naše let-
ní intenzivní kurzy na  Žalově, které 
probíhají celé prázdniny.

Užívejte léto, užívejte sport a hlavně rela-
xujte.

  l

Jan�Šrámek
sramek@tenis-skola.cz

Možná	se	mé	dnešní	téma	zdá	uprostřed	krásného	léta	trochu	
předčasné,	ale	vzhledem	k	tomu,	že	přes	prázdniny	vychází	
jen	jeden	Odraz,	to	jistě	pochopíte.

Kam na tenis v zimě

Řádková inzerce

dosáhl. Kateřině se na MS podařilo zapla-
vat vzdálenost 152 metrů. Závodí se také 
v  potápění na  jeden nádech do  hloubky 
s ploutví nebo přitahováním se podél lana 
s konstantní zátěží. V této disciplíně Kate-
řina závodí v moři a její nejlepší výkon je 
ponor  do hloubky –64metrů.  

Přejeme do  nadcházející hloubkové se-
zony hodně štěstí a radost z dalších ponorů 
ať už v našich lomech nebo v moři.

l

Alena�Konečná
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Naším mottem je kvalitní, odborná a poctivá spolupráce. 

+420 733 379 172 
dotace@faircare.cz

SPOJTE SE
S NÁMI

Zajímá Vás, zda můžete požádat
 o dotaci?

Chcete pomoci s vyřízením 
dotace?

Potřebujete zajistit administraci 
obdržené dotace?

w w w. f a i r c a r e . c z

                  Občerstvení U Šraněk  připravilo pro své zákazníky  

neobyčejný věrnostní program! 

Proto vás zveme na posezení ve středu 1.8.2018 v 15:30 hod. k nám 
na zahrádku, kde vás i maminky s dětmi seznámíme, jak výrazně 
ušetřit nejen u nás, ale také v mnoha jiných obchodech nebo při 

online nakupování a to téměř po celém světě. 

 

 

Občerstvení U Šraněk, Plavidlo 86, Roztoky; Tel. 606 199 022 

 

 

 

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

Občerstvení U Šraněk 
Plavidlo 86, Roztoky 

tel. 606 199 022

Občerstvení U Šraněk  
připravilo pro své zákazníky 

neobyčejný věrnostní program!
Proto vás zveme na posezení  

ve středu 1. 8. 2018 v 15.30 hod.  
k nám na zahrádku, kde vás i maminky  
s dětmi seznámíme, jak výrazně ušetřit  

nejen u nás, ale také v mnoha jiných obchodech  
nebo při online nakupování,  
a to téměř po celém světě.
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