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V protisměru

Masarykova ulice se ve směru od Solníků k Tyršovu náměs-
tí mírně svažuje. To využívají naši mladiství jedinci k  jízdě 
na skateboardech a docela jim to frčí. Zaujalo mě, že zásadně 
jezdí v protisměru. Jasně, aspoň vidí, jestli proti nim nejede 
auto. Ale že by to bylo bezpečné, obzvlášť na  křižovatkách, 
to tedy ne.
Z  hlediska zákona o  provozu na  pozemních komunikacích 
je osoba pohybující se na skateboardu chodec. Po silnici má 

chodec chodit vlevo. Ale má to háček. Platí to jenom tam, kde není chodník.
Na Masarykově ulici chodníky jsou. Jenže po zámkové dlažbě se jezdí špatně a na-
víc se tam pletou chodci, které osoba na skateboardu podle zákona nesmí nikterak 
ohrozit.
V každém případě jízdou na vozovce porušují skejťáci pravidla, lhostejno, v jakém 
směru jedou.
Nedivme se jim. Porušování pravidel je v poslední době v módě, vidí to pomalu 
na každém kroku. Parkování na zákazech, nedodržování vyhlášky o nočním klidu, 
o veřejném pořádku. Není to roztocká specialita, je to obecný jev. 
Silnice jsou plné agresivních idiotů, kteří se řídí jediným pravidlem: Já můžu 
všechno. Pravidla slušného chování se krčí v zaprášených knihách. Množí se pří-
pady šikany a násilí. Politici lžou, aby vnutili lidem svou pravdu (ten paradox!). 
Zákony platí jenom pro někoho.
To vše a mnohé další se děje většinou beztrestně. Společnost ztrácí schopnost i vůli 
sama sebe ochránit. 
Možná v tom protisměru jedeme všichni.  l
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INFORMACE Z RADNICE

Otevírací�doba�pošty
Asi před půl rokem za mnou byli zástupci 
České pošty s tím, že by chtěli zrušit otvíra-
cí dobu v sobotu a naproti tomu ji drobně 
rozšířit ve všední dny. Udělal jsem anketu 
na  Facebooku, které se zúčastnily stovky 
z vás. Závěr byl jasný, drtivá většina chtěla 
soboty zanechat a případně sobotní otvíra-
cí dobu o hodinu posunout. V tomto smy-
slu a díky vašemu názoru se silnými argu-
menty jsem s  Českou poštou dál jednal. 
Jsem moc rád, že se to podařilo. Od 1. lis-
topadu bude mít roztocká pobočka ve vše-
dní dny otevřeno stejně jako doposud, 
od  8.00 do  11.00 a  od  13.00 do  18.00, 
a v sobotu nově od 9.00 do 11.00. Moc vám 
děkuji za skvělou pomoc!

Dobrý�nápad
Spouštíme nový projekt zapojení veřejnosti 
do rozhodování města, tzv. participativní roz-

počet, který se u nás bude jmenovat Dobrý 
nápad. O co jde? Budete-li mít nějaký dobrý 
nápad, který byste chtěli ve vašem okolí v pro-
storu města realizovat, můžete se do projektu 
aktivně zapojit. Může to být například vysaze-
ní stromu nebo třeba nový herní prvek 
na dětské hřiště. Takový nápad v rámci pro-
jektu Dobrý nápad podáte. Všechny dobré 
nápady budou představeny veřejnosti a  bu-
dou to právě vaši spoluobčané, kteří rozhod-
nou hlasováním o tom, které z dobrých nápa-
dů město zrealizuje. Hlasovat se bude 
elektronicky nebo v knihovně. Jak bude celý 
projekt probíhat, se dočtete dále v  Odrazu. 
Moc se těším na vaše dobré nápady.

Kruhové�křižovatky
Zastupitelstvo rozhodlo o  tom, že budou 
vyprojektovány okružní křižovatky v Žalo-
vě (Lidická/Přemyslovská) a na Tyršově ná-
městí (Lidická/Masarykova). Tyto křižovat-
ky budou vystavěny v  rámci budoucí 
rekonstrukce celého průtahu městem (Ná-
dražní–Lidická–Přílepská). Zatímco rozho-
dování o  žalovské křižovatce bylo jedno-
značné, s tou na náměstí to bylo těžší. Naše 

rozhodnutí totiž ovlivní vzhled náměstí 
na desítky let dopředu. S velkou mírou zjed-
nodušení lze říci, že pro standardní křižo-
vatku hovořilo urbanistické hledisko a lepší 
poloměry průjezdových křivek, pro okruž-
ní křižovatku naopak bezpečnost a praktič-
nost. Nakonec se drtivá většina zastupitelů 
včetně mě rozhodla pro kruhovou křižovat-
ku. Věřím, že jsme se rozhodli správně.

Podpora�eloktromobility
Elektromobilita je v  současnosti jedním 
z nejdiskutovanějších témat nejen veřejné 
a odborné debaty. Je zřejmé, že to je trend 
významný. Chybí ovšem potřebná infra-
struktura. V  Roztokách se snažíme držet 
krok. Proto jsme s pražskou městskou spo-
lečností Pražská energetika, a.s., s odděle-
ním Elektromobilita& Smart City, uzavřeli 
memorandum o  zřízení dobíjecích stanic 
pro elektromobily na území našeho města. 
Tato místa by měla vzniknout Na Koruně, 
v Nerudově ulici u náměstí, v Žalově v ulici 
U Hřiště a patrně i u městského úřadu.  l

S pozdravem

Vážení	spoluobčané,	nový	školní	rok	jsme	sice	o	týden	později,	ale	úspěšně	
zahájili.	Ještě	jednou	všem	děkuji	za	trpělivost.	Dnes	si	dovolím	informovat	
o	dalších,	také	důležitých	záležitostech	našeho	města.

Slovo starosty

Kruhové�křižovatky
Asi nejstěžejnějším bodem tohoto zasedá-
ní bylo projednání úprav projektu průtahu 
městem. Tyto úpravy se týkaly třech záleži-
tostí: rozšíření páteřní komunikace II/242 
v  úseku od  ulice Na  Panenské po  ulici 
Na Pomezí, okružní křižovatky Přílepská/
Přemyslovská a okružní křižovatky Lidic-
ká/Masarykova. První dvě záležitosti nám 
umožnila dohoda o pozemcích se staveb-
níkem přilehlé zástavby. O tomto rozšíření 
komunikace a o zapracování kruhové kři-
žovatky v  Žalově panovala shoda a  tato 
úprava byla přijata jednomyslnou většinou. 
Vášnivá, leč racionální diskuse panovala 
ohledně případného vzniku kruhové kři-
žovatky na  Tyršově náměstí. Zastupitelé 
pečlivě projednali a  nastudovali všechny 
výkresy, křivky průjezdů různých vozidel, 
porovnání s kruhovými křižovatkami v na-
šem okolí i  stanoviska stavební komise 
a městského architekta. Za podklady i od-
povědi na záludné dotazy je potřeba podě-

kovat roztockému projektantovi Jiřímu 
Blažkovi. Zastupitelstvo nakonec drtivou 
většinou schválilo zapracování i  této 
okružní křižovatky s tím, že vnější průměr 
křižovatky bude 26 metrů. Projektové ná-
klady na  všechny změny budou přibližně 
1,3 milionu Kč. Obě kruhové křižovatky 
budou realizovány v  rámci rekonstrukce 
průtahu městem.

Finanční�záležitosti
Zastupitelstvo schválilo všech 22 rozpočto-
vých opatření, které byly předloženy. Bylo 
jich mimořádně více, protože mnohé jsme 
nestihli projednat na  minulém zasedání. 
Zastupitelstvo vzalo na  vědomí čerpání 
rozpočtu a zápisy z finančního výboru.

Vodohospodářská�
infrastruktura
Na základě koncesní smlouvy schvaluje ka-
ždý rok zastupitelstvo výši pachtovného 

za pronájem vodohospodářské infrastruk-
tury, kterou městu platí provozovatel. Neji-
nak tomu bylo i nyní a pachtovné bylo jed-
nomyslně schváleno. Dále byla o  rok 
prodloužena smlouva mezi našim městem 
a svazkem obcí, které jsou přes nás zásobo-
vány pitnou vodou.

Majetkoprávní�záležitosti
Zastupitelstvo zamítlo odprodání dvou 
důležitých pozemků, jež měli zájem od-
koupit dva občané. Naopak souhlasilo 
s  odprodejem dvou historicky přeploce-
ných pozemků a  jednoho pozemku pod 
garáží. Bylo odsouhlaseno uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti a jedno zřízení věcného břemene. 

Ostatní
Byl schválen záměr vydání územní studie 
Panenská I. Zastupitelstvo schválilo jednu 
technickou změnu jednacího řádu a vzalo 
na vědomí zápis z jednání rady města. 
 l

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky

Zářijové zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo	projednalo	téměř	tři	desítky	bodů	včetně	těch,	které	nestihlo	
projednat	na	minulém	zasedání.

Dny v týdnu Otvírací doba

Po–Pá 08.00–11.00		
13.00–18.00

So 09.00–11.00 Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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Rada souhlasila se změnou pořizovatele 
územního plánu, jmenovitě s tím, aby byla 
v  této věci uzavřena příkazní smlouva 
s osvědčeným arch. Radkem Bočkem. Pů-
vodním pořizovatelem plánu byly Černo-
šice, kde bohužel práce vázly a nepostupo-
valy vpřed.

Radní dále probrali a schválili vizi zřizo-
vatele Základní školy ZB, akceptovali na-
bídku, která v  projektu průtahu městem 
mění dvě křižovatky (Žalov a Tyršovo ná-
městí) na  kruhové objezdy, nesouhlasili 
s nabídkou společnosti Trigema týkající se 
výstavby areálu v Žalově a vzali na vědomí 
úspěšný audit v  Technických službách. 
V tomto kontextu radní souhlasili s odmě-
nou řediteli TS.

Rada města vzala na vědomí návrh Vo-
dovodů a kanalizací na výši pachtovného 
z  pronájmu městské kanalizační infra-
struktury a souhlasila s jeho předložením 
zastupitelstvu, souhlasila s  objednávkou 
revize šachtové aktivace čističky odpad-
ních vod a  stejně tak odkývla dodatek 
smlouvy na  projekt rekonstrukce měst-
ských komunikací pro roky 2019–2022. 

Městská rada se seznámila s  pracemi 
na základní škole v Žalově (dostavba v Za-
orálkově) a souhlasila s vícepracemi ve výši 
těsně nad dva miliony korun.

Bez problémů prošlo prodloužení nájmu 
obecního bytu v Jungmannově ulici i pro-
nájem pozemku č. 2772 v  Žalově, stejně 
tak propachtování pozemku č. 3189/543 
tamtéž a dále pronájmu pozemku č. 3766 
také v Žalově.

Rada se důkladně probrala zápisem ze 
stavební komise, nesouhlasila například 
s  výstavbou rekreačního objektu na  po-
zemku č. 2538 a odmítla také souhlasit se 
zřízením vjezdu na  pozemek č. 2558 tak, 
jak to požadoval nově majitel.

Radní doplnili pracovní skupinu pro 
výstavbu budoucího seniorského domu. 
Novými členy jsou Marie Dittrichová, 
Marie Dvořáková, Petr Flek a Dita Dvo-
řáková.

Radní prošli důkladně zápis ze sociální 
a zdravotní komise a odsouhlasili jedno-
myslně příspěvky vdovám, vdovcům 
a  dalším potřebným tak, jak je navrhla 
sociální komise. Bez větší debaty se obe-
šel i bod likvidace nepotřebného obecní-
ho majetku, zápis z redakční rady Odrazu 
či schválení dodatku k projektu cykloste-
zek, který předložila společnost Reinvest.

Radní po debatě upustili od záměru při-
jmout kontokorentní úvěr, resp. rozhodli 
se nezabývat se ani parametry pro jeho 
uzavření.

Jednání navštívil městský strážník pan 
Vevera. V  důkladné a  dlouhé rozpravě 
mu radní uložili několik úkolů, vyzvali 
k aktivitě a iniciativnímu přístupu, ale zá-
roveň vyslechli podněty pana vedoucího 
strážníka např. na  umístění kamery 
U křížku či k fontáně, kde partičky mla-
distvých obtěžují hlukem i  skutky tamní 
nájemníky.

Městská police také na  podnět vzešlý 
z rady bude umět přijímat MMS například 
se špatně parkujícími automobily a  bude 
operativně v  telefonu sledovat e-mailové 
podněty od spoluobčanů.

Na pořad jednání se dostaly i žádosti ro-
dičů o  úhradu školních obědů, finanční 
záležitosti školek či pronájem sklepního 
prostoru ve vile č. 110 v Tichém údolí.

Na závěr rady vzali přítomní na vědomí 
informaci radního Martina Štiftera 
ke  studii adresného sběru tříděného od-
padu.

V době, kdy laskavý spoluobčan čte tyto 
řádky, probíhá či je ukončena anketa 
na  Facebooku (ale i  papírovou formou 
v knihovně), kde je možné se k uvažované-
mu novému modelu odpadovému hospo-
daření vyjádřit.  l

Pro informaci si dovolím zopakovat, že 
projekt byl zpracován v  rámci programů, 
jež zajišťují odstranění starých ekologic-
kých závazků vzniklých při privatizaci. 
Zatížení areálu v  některých sledovaných 
lokalitách, zejména skladu rozpouštědel 
(tzv. Dachau), budovy tzv. Ketolu a mazu-
tového hospodářství, bylo velmi vysoké. 
Zejména přítomnost butylacetátu (dále jen 
BuAc) byla zjistitelná čichem již při návště-
vě areálu. V  některých vrtech by se dalo 
toto rozpouštědlo téměř těžit.

Vlastní sanace probíhala v letech 2013 až 
2017. Úplnost a trvalý efekt sanace prově-
řovalo tzv. postsanační sledování. Vzorky 
vody byly odebírány z  původních sanač-

ních a monitorovacích 23 vrtů a byly sledo-
vány sanační limity pro podzemní vodu, 
což je u  butylacetátu 500mg/l a  u  NEL 
2,5mg/l. Vlastní sanaci prováděla firma 
Dekonta, a. s., výsledky opatření kontrolo-
vala v rámci supervize firma SGS, s.r.o.

VýSLEDKY	MONITORINgU		
SHRNUL	SUPERVIZOR	TAKTO:

n Žádný ze vzorků podzemních vod ne-
překročil u  sledovaných látek (BuAc 
a NEL) sanační limity.
n Oproti předcházejícím kolům postsa-
načního monitoringu došlo k  dalšímu 
výraznému snížení koncentrací BuAc 
a ve většině případů byly u supervizních 

vzorků koncentrace této látky pod hrani-
cí měřitelnosti.
n Zbytkové znečištění se z  míst původ-
ních ohnisek nešíří, okolní monitorovací 
vrty vykazují stálé koncentrace pod mezí 
detekce.
n Z  vývoje sledovaných fyzikálně-che-
mických parametrů (např. klesající ob-
sah rozpuštěného kyslíku) je patrné, že 
v  kolektoru probíhají procesy biodegra-
dace.

Účastníci kontrolního dne, kteří zastu-
povali VÚAB, Dekontu, SGS, MF ČR, MŽP 
ČR, ČIŽP, KÚSK – OŽP, město Černošice, 
město Roztoky a Povodí Vltavy, tak s uspo-
kojením konstatovali, že sanace se zdařila, 
a prohlásili ji za ukončenou.

Závěrem si dovolím poznámku. Z továrny 
jsem odcházel se zlepšenou náladou. V prou-
du doby nás řada zpráv otravuje, 

Zářijová městská rada měla na programu bezmála čtyřicet bodů

Dokončení postsanačního monitoringu ve VÚAB

Radní	přijali	příspěvek	od	společnosti	Eaton	určený	pro	
Slavnosti	levého	a	pravého	břehu.

Dne	28.	června	2019	proběhl	ve	VÚAB	–	Pharma,	a.	s.,	kontrolní	den,	který	
ukončil	sledování	efektu	sanačních	prací	na	odstranění	starých	zátěží.	
O	rozsahu	těchto	prací	a	stupni	zatížení	jsme	vás	v	minulosti	podrobněji	
informovali	(Odraz	10/2017).	

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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INFORMACE Z RADNICE

Jedná se především o  svoz směsného ko-
munálního odpadu a svoz bioodpadů. Svoz 
směsného komunálního odpadu zajišťuje-
me v Roztokách od roku 2008. Probíhá dle 
stanoveného harmonogramu v  jednotli-
vých částech města od  pondělí do  pátku. 
Bioodpad svážíme od roku 2009, a to 1krát 
za 14 dní, vždy v úterý. Město je rozděleno 
na 2 části a svoz se uskutečňuje vždy v sudé 
nebo liché úterý dle lokality.

FCC Regios, a. s., je společnost, která pů-
sobí dlouhodobě v  oblasti odpadového 
hospodářství ve vašem regionu. Vlastníme 
a provozujeme skládku v nedalekých Úho-
ličkách. Areál kromě skládky nabízí mno-
hem víc – především zařízení na další se-
paraci a  zpracování odpadů. Jedná se 
zejména o  třídicí linku a  linku na výrobu 
alternativního paliva, jež z odpadu vyrábí 
palivo pro cementárny.

Naší prioritou je poskytování komplex-
ních služeb v  odpadovém hospodářství 
a otevřená a vstřícná komunikace s našimi 
zákazníky. Město Roztoky patří k  našim 
nejvýznamnějším partnerům. 

Touto cestou bychom vás jako občany měs-
ta rádi informovali o možných nástrahách 
spojených se svozem odpadu. Problémům 
se snažíme předcházet v  jejich zárodku 
právě dobrou informovaností.
n Svoz odpadu může probíhat i v časných 
ranních hodinách, a  to především proto, 
abychom neblokovali dopravu ve  městě 
v  ranní špičce při vašem odjezdu do  za-
městnání. Prosíme proto o vystavování od-
padových nádob před vaše obydlí ideálně 
večer před svozovým dnem. 
n Dále bychom chtěli požádat o  přistavo-
vání nádob přímo ke komunikacím. V no-
vých zástavbách se často stává, že je odpa-
dová nádoba umístěná v tzv. předzahrádce, 
která není oplocená. Naši zaměstnanci 
na tyto plochy (jedná se většinou soukro-
mé pozemky) nesmějí vstupovat. 
n Aby mohla být odpadová nádoba sveze-
na, je nutné ji umístit na výsypník svozové-
ho vozu. Pokud je nádoba (a  stává se to 
především u nádob na bioodpad) přeplně-
na tak, že nejde dovřít její víko, není mož-
né ji na výsypník nasadit, a tudíž vysypat. 

Prosíme proto, abyste odpadové nádoby 
nepřeplňovali. 
n Posledním důvodem, proč se může stát, 
že nebyla vaše popelnice nebo biopopelni-
ce vysypaná, je nevhodný odpad. U popel-
nice na komunální odpad se jedná přede-
vším o suť, trávu nebo odpady, které patří 
do barevných nádob na tříděný odpad (pa-
pír, plast). V biopopelnici nesmí být nic ji-
ného než bioodpad (tráva, listí, zbytky po-
travin rostlinného původu, rostlinný 
odpad ze zahrady).

Věříme, že tyto informace přispějí k lep-
ší spolupráci a k větší spokojenosti s prací 
našich zaměstnanců. 

Jakékoli reklamace týkající se svozu ko-
munálního odpadu nebo bioodpadu je 
možné řešit na  naší bezplatné zákaznické 
lince 800  101  102. Zde reklamaci prověří 
naši pracovníci a  případně se s  vámi do-
mluví na  termínu náhradního svozu. 
Na tuto linku je možné zavolat i v případě, 
že vám byla při svozu odpadu poškozena 
odpadová nádoba.

l

Lucie�Vundrlová
FCC	Regios

některé děsí a jsme v pokušení hodnotit vý-
voj hospodářství v  naší zemi s  despektem. 
Případ zlepšení životního prostředí ve VÚAB 
je ale důležitým znakem toho, že se situace 
v řadě ohledů obrací k lepšímu. Je důležité, že 
pracovníci podniku, ale také občané v okolí 

továrny, již nedýchají nebo nepijí zdraví 
škodlivé látky, ale také, že se změnil způsob 
uvažování vedení podniků i státu. Ještě si pa-
matuji, že dříve bylo hlavní zajistit výrobu, 
kvantitu, a to za každou cenu. Na pracovníky 
pověřené ochranou životního prostředí po-

hlíželo vedení jako na  škůdce, kteří ztěžují 
snahy pracujících.

Doufám, že i  sanace lidského myšlení 
v naší společnosti je trvalého charakteru. l

Marin�Štifter
radní

FCC Regios informuje
Vážení	občané	města	Roztoky,	rádi	bychom	vám	představili	činnost	společnosti	
FCC	Regios,	a.	s.,	která	ve	vašem	městě	zajišťuje	svoz	odpadů.

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

Odbor	vnitřních	a	sociálních	
věcí	MěÚ	Roztoky	oznamuje,	že	
ve	středu	18.	11.	2019	v	době	
od	8.00	do	12.00	hodin	bude	
přítomna	ve	velké	zasedací	míst-
nosti	MěÚ	paní	Michaela	Průšo-
vá,	vedoucí	oddělení	důchodů	
OSSZ	Praha-západ.

Paní	Průšová	je	připravena	
s	vámi	konzultovat	vaše	problé-
my	a	otázky	týkající	se	důcho-
dového	zabezpečení.	Těšíme	se	
na	vaši	návštěvu.		
	 l

M.�Kalinová�
odd.sociální	a	DPS	OVSV	MÚ	Roztoky

Město Roztoky

přijme na plný pracovní úvazek

koordinátora dotačních projektů

Náplň práce:
 
- vyhledávání vhodných dotačních titulů
- příprava a koordinace projektů
- administrace žádostí o dotace

Nabízíme:

 - 5 týdnů dovolené
 - zaměstnanecké benefity
 - cílové odměny za získané dotace

Výhodou praxe v oblasti dotací.

Dále hledáme účetní pro bytové a nebytové hospodářství.

Informace k nabídkám práce: drda@roztoky.cz
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Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	
policie	Roztoky,	a	to	za	období	od	26.	8.	do	1.	10.	2019:	

n 29. 8. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vány v altánu u DPS čtyři osoby, které v tom-
to místě kouřily cigarety, upozorněni na čas-
té znečišťování tohoto místa, vykázáni;
n 30. 8. oznámen nález peněženky na chod-
níku v ulici Olbrachtova, zjištěn majitel, pe-
něženka vrácena majiteli, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n 30. 8. nález svazku klíčů ve schránce dů-
věry MP, zjištěna majitelka, klíče majitelce 
vráceny, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci;
n 30. 8. asistence při usměrňování provozu 
v  serpentině po  havárii motorkáře, věc 
na místě převzala PČR; 
n 30. 8. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána v  parku na  Tyršově náměstí skupina 
mladistvých osob, která pouze seděla, alko-
hol nekonzumovala, přes. to byla provedena 
orientační dechová zkouška na alkohol s ne-
gativním výsledkem, skupina osob se žád-
ného protiprávního jednání nedopouštěla;
n 31. 8. oznámení o skupině mládeže a po-
dezření na konzumaci alkoholu nezletilými 
a jejich přítomnosti v ulici Nerudova, hlíd-
ka na  místo, skupinka se již přemístila ji-
nam, v rámci hlídkové činnosti popisovaná 
skupina osob kontrolována v ulici Masary-
kova před nově otevřenou prodejnou Pep-
co, provedena orientační dechová zkouška 
u nezletilých a mladistvých osob s negativ-
ním výsledkem, skupina osob se žádného 
protiprávního jednání nedopouštěla;
n 31. 8. oznámení o skupině lidí u ohniště 
na Solníkách a rušení nočního klidu, hlíd-
ka na místo, zjednána náprava, přestupek 
vyřešen na místě domluvou;
n 1. 9. oznámení o volně pobíhajícím psovi 
v  ulici Opletalova, proveden odchyt, pes 
umístěn do kotce MP Roztoky, zjištěn cho-
vatel, pes předán v pořádku, přestupek vy-
řešen uložením blokové pokuty v  příkaz-
ním řízení na místě;
n 1. 9. oznámení o odpadcích v ulici Brau-
nerova pod okny na trávě, vyžádán kame-
rový záznam z místa, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z  přestupku proti 
veřejnému pořádku, stažen a vyhodnocen 
kamerový záznam z  nově nainstalované 
přehledové kamery v ulici Braunerova; 
n 2. 9. nález jízdního kola ve stráni v ulici 
Nad Vltavou, jízdní kolo uloženo na  MP 
Roztoky, nález jízdního kola zveřejněn 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky;
n 3. 9. oznámení o poškrábání boku zapar-
kovaného vozidla tov. zn. Škoda Superb 

v  ulici Braunerova, zadokumentováno, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti majetku; 
n 3. 9. v rámci hlídkové činnosti provedena 
kontrola skupiny mladistvých na  požívání 
alkoholu nezletilými v parku na Tyršově ná-
městí, provedena orientační dechová zkouš-
ka u nezletilých a mladistvých osob s nega-
tivním výsledkem, skupina osob se žádného 
protiprávního jednání nedopouštěla;
n 4. 9. oznámeno vytrhání květin z květiná-
če na  Tyršově nám. a  jejich naházení 
do fontány, Technické služby zajistily vyčiš-
tění fontány a úklid, vyžádán kamerový zá-
znam, řešeno jako přestupek proti majetku 
a přestupek proti veřejnému pořádku;
n 5. 9. oznámena dopravní nehody v ulici 
Jantarová, usměrňování dopravy, věc pře-
dána SDN PČR Praha-venkov;
n 6. 9. oznámen spící muž na  schodech 
u  budovy MěÚ Roztoky, zjištěn občan 
Roztok, který šel oznámit ztrátu dokladů 
a  peněženky, avšak vzhledem k  „únavě“ 
usnul na schodech, muž vykázán z místa, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen na místě domluvou; 
n 8. 9. oznámen pes uvázaný několik hodin 
u  stromu na  vodítku v  oblasti Holého vr-
chu, pes odvázán a  umístěn do  kotce při 
MP Roztoky, s odborem životního prostře-
dí následně bude řešen další postup, násle-
dujícího dne zjištěn majitel psa, pes předán 
majiteli, přestupek vyřešen uložením blo-
kové pokuty v příkazním řízení na místě; 
n 8. 9. oznámen nález svazku klíčů v pro-
storu Holého vrchu, nalezený svazek klíčů 
uložen na  MP Roztoky, nález zveřejněn 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky; 
n 9. 9. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána spící osoba v altánu u DPS, vykázání 
osoby z altánku DPS, přestupek proti ve-
řejnému pořádku vyřešen na  místě do-
mluvou; 
n 11. 9. v nočních hodinách oznámeno na-
rušení občanského soužití mezi druhem 
a  družkou v  domě v  ulici B. M. Eliášové, 
po příjezdu hlídky na místě již klid, neboť 
jedna ze zúčastněných osob se na místě již 
nenacházela, řešeno jako přestupek proti 
občanskému soužití;
n 13. 9. oznámeny poškrábané vstupní dve-
ře trafiky na Tyršově náměstí, na místě zjiš-
těno od  oznamovatelky, že vzhledem 
ke způsobené škodě se jedná o podezření 
z  přečinu poškozování cizí věci, předáno 
PČR k zadokumentování;

n 13. 9. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba byla zadržena zaměstnanci 
prodejny, na  místě zjištěno, že podezřelá 
osoba v  prostoru prodejny vzala z  regálu 
zboží a toto si ukryla pod bundu a snažila 
se odejít z  prodejny, aniž by zboží u  po-
kladny zaplatila, byla zadržena zaměst-
nanci prodejny, ke krádeži se doznala, od-
cizené zboží vrátila zaměstnancům 
prodejny, přestupek proti majetku vyřešen 
na  místě s  podezřelou osobou uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení;
n 13. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
na komunikaci ulice Tiché údolí žákovská 
průkazka Dopravního podniku hl. města 
Prahy s  kupony, zjištěna majitelka tohoto 
dokladu a v místě jejího bydliště průkazka 
předána;
n 13. 9. oznámeno rušení nočního klidu ze 
zahrádka restaurace Academic, na  místě 
zjištěno několik hlučných hostů, sedících 
na zahrádce restaurace, obsluha restaurace 
upozorněna na rušení nočního klidu a vy-
zvána ke  zjednání nápravy, což učinila, 
přestupek proti veřejnému pořádku vyře-
šen domluvou; 
n 13. 9. v nočních hodinách oznámena žá-
dost hlídky PČR Libčice o pomoc při pát-
rání po řidiči vozidla, které pronásledovali, 
a  poté co řidič na  křižovatce ulic Lidická 
a Žižkova z vozidla utekl, provedeno míst-
ní pátrání společně s policisty PČR, pode-
zřelá osoba, která svým vozidlem způsobi-
la dopravní nehodu, byla později vypátrána 
přivolaným policejním psem s psovodem, 
a to ukrytá v jedné ze zahrad, na místo též 
výjezdová skupina PČR Praha-venkov 
a policisté skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov; 
n 13. 9. v  rámci hlídkové činnosti v  noč-
ních hodinách kontrolován na Husově ná-
městí řidič motocyklu Yamaha, při kontro-
le bylo orientační dechovou zkouškou 
na  alkohol zjištěno, že řidič motocyklu 
před jízdou požil alkoholické nápoje, 
vzhledem k výši naměřené hodnoty (přes 1 
promile) byl řidič vozidla předán policis-
tům PČR k zadokumentování podezření ze 
spáchání přečinu;
n 14. 9. oznámena mrtvá liška na komuni-
kaci silnice II/242 směrem na  Prahu 6 – 
Sedlec v k. o. Roztoky, přejetá liška předá-
na členu mysliveckého sdružení k dalšímu 
opatření; 
n 15. 9. v rámci hlídkové činnosti kontro-
lována u kontejnerového stanoviště v Rie-
grově ulici (na  Koruně) osoba, která 
umísťovala odpad mimo kontejnerové 
nádoby na  tříděný odpad, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku pro-
ti veřejnému pořádku, přestupek  ➔
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vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení;
n 15. 9. oznámeno poškození zaparkova-
ného vozidla Suzuki v  Masarykově ulici, 
na místě zjištěno, že dosud nezjištěná po-
dezřelá osoba poškodila přes noc stěrač 
vozidla tov. zn. Suzuki, který byl utržený 
a ležel vedle zaparkovaného vozidla, zado-
kumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku; 
n 15. 9. v  rámci hlídkové činnosti nalezena 
tabulka r. z. v  serpentině, uložena na  MP, 
v evidenci vozidel zjištěno, že tato tabulka 
r. z. je již blokována a na vozidle je registro-
vána již jiná r. z., nalezená tabulka t. z. bude 
odeslána příslušnému registru vozidel. 
n 15. 9. oznámeno v nočních hodinách, že 
na ubytovně Renova v Přílepské ulici do-
chází k narušení občanského soužití mezi 
druhem a  družkou, na  místě zjištěno, že 
došlo nejprve ke slovní hádce a poté k fy-
zickému napadení družky ze strany jejího 
druha, ke zranění nedošlo, v době příjezdu 
hlídky na místě již klid, kvalifikováno a še-
třeno jako podezření z přestupku proti ob-
čanskému soužití;
n 16. 9. oznámen volně pobíhající pes 
v  ulici Zaorálkova, pes odchycen, zjištěn 
majitel, pes doveden do místa bydliště této 
osoby, předán majiteli v  pořádku, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z přestup-
ku, vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkaz. řízení;
n 16. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v ulici Přemyslovská odstavené vozidlo tov. 
zn. Citroën Xsara s rozbitou skleněnou vý-
plní levého zadního okna, dle registrační 
značky zjištěna provozovatelka tohoto vozi-
dla, proveden pokus o vyrozumění provozo-
vatelky vozidla cestou MP Prahy 6 s negativ-
ním výsledkem, provedeno šetření k majiteli 
vozidla v okolí nálezu s negativním výsled-
kem, vozidlo provizorně zajištěno, vozidlo 
evidentně dlouhodobě neprovozováno, 
v následujících dnech se podařilo kontakto-
vat provozovatelku vozidla, tato si vozidlo 
zajistila; 
n 16. 9. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena peněženka s  finanční hotovostí, 
uložena na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky; 
n 17. 9. oznámen nález ze dne 15. 9. bezdo-
tykového autoklíče od vozidla tov. zn. VW 
a  svazku klíčů při úklidu prostoru louky 
v místě U přívozu po akci Slavnosti levého 
a pravého břehu, nalezené klíče jsou ulože-
ny na  MP Roztoky, zveřejněno na  webo-
vých stránkách MP Roztoky a města Roz-
toky; 
n 18. 9. oznámeno, že neznámý muž v pro-
dejně společnosti Press Media v  Lidické 

ulici (naproti Tescu) požadoval po proda-
vačce provedení platební transakce pro-
střednictvím Paysafe card za použití termi-
nálu společnosti Sazka ve  výši 2  000 Kč, 
po provedení transakce a předání potvrze-
ní o provedení transakce zaplatil prodavač-
ce falešnou bankovkou v hodnotě 2 000 Kč 
a  z  prodejny utekl – hlídka na  místo, 
na místo též hlídka PČR, která si na místě 
věc podezření z tr. činu převzala, provede-
no místní pátrání po  podezřelé osobě dle 
získaného popisu s negativním výsledkem; 
n 19. 9. oznámeno pokousání psem v ulici 
Levohradecká ze dne 18. 9., zadokumento-
váno, provedeno šetření ke psu, který na-
padl poškozeného, zjištěn jeho majitel, ten-
to vyzván k podání vysvětlení k předmětné 
věci, přestupek oznámen příslušnému 
správnímu orgánu k projednání;
n 20. 9. oznámen volně pobíhající pes vět-
šího vzrůstu v  ulici Jungmannova, pes 
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, 
zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořád-
ku, přestupek vyřešen uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě; 
n 21. 9. oznámeno v pozdních nočních ho-
dinách, že v  ulici Tiché údolí se nachází 
osoba volající o pomoc, na pozemku jedno-
ho z domů v ulici Tiché údolí nalezla hlídka 
podchlazeného muže, pravděpodobně trpí-
cího duševní poruchou, na místo též hlídka 
PČR Libčice, vyžádán sanitní vůz rychlé 
lékařské zdravotní služby, muž převezen 
do zdravotnického zařízení FN Motol;
n 22. 9. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vány v prostoru louky vedle altánu u DPS 
mladistvé osoby, které se pouze bavily, al-
kohol u mladistvých osob nezjištěn, žádné-
ho protiprávního jednání se osoby nedo-
pouštěly; 
n 23. 9. oznámen nález svazku 3 ks klíčů 
na  klíčence modré barvy s  nápisem FCB 
1899 (FC Barcelona) v altánu u DPS na ná-
městí 5. května, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
n 24. 9. v  rámci hlídkové činnosti v  noč-
ních hodinách nalezena na  oplocení dět-
ského hřiště u objektu ZŠ v Žalově v Zao-
rálkově ulici pověšená dětská bunda 
a modrá látková stuha s nápisy FIFA a na 
karabince zavěšený klíček a  čip, nalezené 
věci uloženy na MP Roztoky a následující-
ho dne předány zástupkyni ředitelky ZŠ;
n 25. 9. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi sousedy v  ulici Na  Pískách, 
na  místě zjištěno, že došlo k  vulgárnímu 
napadání poškozeného urážlivými slovy ze 
strany jeho souseda, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z  přestupku proti ob-
čanskému soužití; 
n 25. 9. oznámeno odcizení mobilního te-
lefonu Samsung A3 na  Tyršově náměstí 

v  místě u  sloupku s  elektrických napáje-
ním, kdy poškozený nevěnoval tomuto 
mobilnímu telefonu, který u tohoto sloup-
ku nabíjel, pozornost, a někdo mu ho me-
zitím odcizil, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku;
n 28. 9. oznámena žádost PČR o spolupát-
rání po hledané osobě, která odešla z LDN 
v Tichém údolí a již se nevrátila, provedeno 
místní pátrání s  negativním výsledkem, 
osoba nakonec nalezena hlídkou PČR 
v místě svého trvalého bydliště na Praze 6; 
n 29. 9. oznámeno rušení nočního klidu 
z prostoru restaurace Eiffel na Tyršově ná-
městí hlasitou hudbou, řešeno na  místě 
s  obsluhou restaurace, upozorněni na  ru-
šení nočního klidu, hudba ztišena a zavře-
na okna restaurace; 
n 29. 9. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána u kontejnerového stanoviště v Lidické 
ulici osoba, která umísťovala odpad mimo 
kontejnerové nádoby na  tříděný odpad, 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti veřejnému pořádku, s po-
dezřelou osobou přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v příkazním řízení;
n 29. 9. oznámeno poškození 2 pneumatik 
vozidla tov. zn. AUDI, zaparkovaného 
v  ulici Vrchlického, na  místě zjištěny dvě 
prořezané pneumatiky tohoto vozidla, 
vzhledem k výši způsobené škody věc pře-
dána PČR Libčice jako podezření z tr. činu 
poškozování cizí věci; 
n 30. 9. v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
vána na Tyršově náměstí osoba, která byla 
přistižena při odhazování odpadků 
na zem, kvalifikováno a šetřeno jako pode-
zření z přestupku proti veřejnému pořád-
ku, přestupek s podezřelým vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě, 
n 30. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezen 
v areálu BČS MOL v Přílepské ulici ztrace-
ný průkaz VZP, zjištěn majitel, nalezený 
průkaz VZP majiteli vrácen.

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 poli-
cie 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 pře-
dem za spolupráci. 

  l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky
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Jednoznačně největší rostlin-
nou perlou v  okolí Roztok je, 
možná poněkud překvapivě, 
dřevina. Touto dřevinou je je-
řáb přehlížený, který je dokon-
ce endemitem, což znamená, že 
na celém světě roste jen a pouze 
v  Dolním Povltaví, konkrétně 
v  hájích a  na  skalnatých mís-
tech na svazích vltavského údo-
lí mezi Řivnáčem a  Libčicemi 
nad Vltavou. Jde o menší strom 
(maximálně do  deseti metrů) 
a celkový počet jedinců se po-
hybuje jen v desítkách. Z  toho 
důvodu patří jednoznačně mezi 
nejohroženější druhy české 
flóry a  po  právu náĺeží mezi 
kriticky ohrožené druhy.

Z  dalších vzácných rostlin, 
které lze při troše štěstí na va-
šich toulkách v okolí potkat, je 
možné jmenovat drobnou ci-
bulovinu, ale s nápadně velký-
mi žlutými květy – křivatec čes-
ký. Ten lze najít jako jednoho 
z  prvních poslů jara (za  mír-
ných zim kvete často již kon-
cem února) na  několika mís-
tech na Řivnáči či na předhradí 
Levého Hradce. Druh je zají-
mavý i tím, že jeho výskyt indi-
kuje existenci reliktních bezle-
sých stanovišť (tj. míst, kde se 
v uplynulých stoletích nevysky-
toval les), neboť jde o rostlinu, 
která se u nás šíří výhradně ve-
getativně pomocí pacibulek, 
a  to pouze na  velmi krátké 
vzdálenosti. Rostliny v  našich 
podmínkách totiž netvoří se-
mena. Vedle křivatce českého 

najdeme i  další dva vzácnější 
druhy křivatců – křivatec rolní 
a  křivatec vstřícnolistý, které 
kvetou o něco později.

Velmi hojně se (především 
na vyhlídce Řivnáč) vyskytu-
je další cibulovina, modřenec 
tenkokvětý, jenž kvete v pozd-
ním jaře a počátkem léta mod-
rými až modrofialovými květy. 
Na některých místech tvoří po-
měrně bohaté porosty.

Nápadnou rostlinou je zná-
mý a  estetický koniklec luční 
s tmavě fialovými květy. Ten se 
v této oblasti dnes vyskytuje jen 
v  málopočetných populacích, 
i když byl minulosti na svazích 
vltavského údolí obecně rozší-
řenou květinou. Koniklece jsou 
typickými rostlinami pastvin 
(i bývalých), zvířata se jim kvů-
li jejich jedovatosti vyhýbala 
a  zároveň narušování vegetač-
ního krytu kopyty zvířat umož-
novalo koniklecům další šíření, 
v zapojených trávnících se mla-
dé rostliny koniklece jen velmi 
obtížně uchycují.

Osluněné skály (zejména 
nad železniční tratí pod Levým 
Hradcem a  při vyústění údolí 
Potoky) jsou na jaře rozzářeny 
bohatě, žlutě kvetoucími trsy 
tařice skalní, kterou můžete 
znát i  ze skalek na  vašich za-
hrádkách.

Jmenovat a  přiblížit všechny 
vzácné a ohrožené druhy Čer-
veného seznamu cévnatých 
rostlin, které v  daném území 
můžeme nalézt, by zabralo ně-

kolik tiskových stran tohoto 
periodika, neboť přesahuje po-
čet šesti desítek, z těch nejohro-
ženějších je třeba ještě zmínit 
například pryskyřník illyrský, 
ovsíček obecný, jetel žíhaný, 
chudinu zední, violku skalní, 
česnek kulatohlavý, zvonek 
jemný, chrpu chlumní či dvoj-
štítek hladkoplodý.

Výše uvedený přehled nejza-
jímavějších druhů, které lze 
v  tomto území potkat, je jen 
letmým pohledem do  truhlice 
rostlinných pokladů blízkého 
okolí Roztok. Abychom tyto 
poklady brzo neztratili, je po-
třeba o  ně nějakým způsobem 
pečovat. Pro další přežití valné 
většiny zmíněných druhů je ne-
zbytné udržení bezlesých sta-
novišť s  rozvolněným travním 
drnem (neboť většina z  těchto 
rostlin je konkurenčně slabá 
a  v  zapojených trávnících po-

stupně vymizí). Toho lze nej-
snáze a  nejefektivněji do-
sáhnout extenzivní pastvou 
menších hospodářských zvířat, 
v  ideálním případě kombino-
vaným stádem ovcí a koz. Tato 
zvířata jednak spasou narostlou 
biomasu, brání uchycování ná-
letu dřevin, ale zároveň také 
rozrušují povrch půdy, což řadě 
vzácnějších druhů významně 
usnadňuje jejich vyklíčení 
a další růst.

Vedle toho je na  těchto sta-
novištích nezbytná průběžná 
redukce dřevin, se kterými si 
ovce a kozy neporadí, zejména 
druhů invazních. V tomto smě-
ru největší potíže na území činí 
mahalebka, akát a pajasan žláz-
natý. l

Mgr.�Michal�Štefánek
Katedra	botaniky		

Přírodovědecké	fakulty		
Univerzity	Karlovy

Botanické poklady v Žalově a Levém Hradci
I	v	tak	výrazně	urbanizovaných	celcích	
za	okrajem	metropole,	jakými	Roztoky	
bezesporu	jsou,	najdeme	cenné	zbytky	
přirozených	stanovišť.	Vedle	chráněných	
(a	dobře	známých)	území,	které	zasahují	
do	katastru	Roztok,	tj.	Roztocký	háj		
a	Tiché	údolí	a	okrajově	i	Sedlecké	skály,	se	
vyskytují	tato	cenná	stanoviště	především	
v	oblasti	Řivnáče,	Levého	Hradce	a	v	dolní	
části	údolí	Potoky.	Jedná	se	především	
o	suché	a	teplomilné	trávníky,	skalní	stepi	
a	také	vřesoviště.	V	těchto	místech	lze		
nalézt	celou	řadu	vzácných	a	ohrožených	
druhů	rostlin	(a	samozřejmě	i	živočichů).

INZERCE



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova10

téma měsíce

Roztoky mají, pokud použijeme hmyzí po-
hled, celou řadu výhod, jde zkrátka o atrak-
tivní lokalitu k  pobytu. Výhodou je teplé 
podnebí, teplejší oblasti jsou na  druhy 
hmyzu bohatší, pestrý terénní reliéf: strže 
a údolí střídané s rovinami poskytují mno-
hem více prostoru k životu než fádní pláně. 
Reliéf se pak promítá i do pestré krajinné 
skladby: lesů, hájů, stepních strání, luk, 
polí, úhorů a zahrad. Zahradní město, jak 
stále můžeme Roztoky označit, hostí mno-
hem více druhů hmyzu než zemědělská 
krajina a  díky blízkosti přírodních partií, 
dokonce územně chráněných, tak můžeme 
na zahradách spatřit více druhů hmyzu než 
v zástavbě hustější. 

Hmyz má v našich zemích ke třiceti tisí-
cům druhů, v Roztokách a okolí je zazna-
menáno přes 1600, výběr k představení je 
tedy nutně velmi úzký. Řadu druhů hmyzu 
od sebe rozezná jen specialista, mezi tako-
vé patří i  památný český endemit, tedy 
druh jinde se nevyskytující, drobný (tj. 2 až 
3 mm dlouhý) krasec, váleček český. V Ti-
chém údolí má svou poslední známou 
středočeskou lokalitu, další lokality má 
na Žatecku. To je kompletní popis jeho ce-
losvětového areálu. Jde o druh stepí. Pokud 
zarůstají, mizí, což byl zřejmě osud jeho 
ostatních středočeských lokalit. Pokud se 
na stepích či lukách nepase či neseče, nej-

lépe v kombinaci a co nejvíc nepravidelně, 
lokality zarůstají a  jejich druhové bohat-
ství klesá. Ale zajímavosti nenajdeme jen 
na  stepích, zajímavých pozorování se do-
čkáte i na zahradě, stačí jen mít oči otevře-
né a  zahradu hmyzu přátelskou. Mezi 
brouky upoutají nápadní zlatohlávci (máte 
šanci vidět v našem okolí šest druhů), zla-
tohlávek tmavý je hojný i  v  zahradách 
a  městských trávnících. Nad trávníky se 
ve  vhodnou dobu rojí tři druhy chroustů 
(již dávno ne zhouba zahrad a sadů). V za-
hradách žijí i některé druhy velkých stře-
vlíků (střevlík zahradní, hajní a vrásčitý), 
až 3 cm velkých dravců. V Žalově i v dol-
ních Roztokách je k zastižení i největší ev-
ropský brouk, roháč obecný, v kompostech 
je někdy překvapením další broučí obr, no-
sorožík kapucínek. Do  zahrad proniká 
i řada druhů denních motýlů, od nenápad-
ných okáčů, běžných bělásků, drobných 
modrásků a ohniváčků až po naše největší 
denní motýly – otakárky (a určitě jste si le-
tos všimli všudypřítomných baboček bod-
lákových). Populární jsou i  blanokřídlí: 
máme tu nejméně deset druhů čmeláků, 
s oteplováním máme už i drvodělky, tem-
né a  obrovské včely. Všímat si můžete 
i ploštic, třeba nápadná teplomilná kněžice 
páskovaná je u  nás velmi hojná. Stále je 
u nás hojný cvrček polní (který jinde v Če-

chách valem ubývá) a  tak by šlo dlouho 
pokračovat.

Ve výčtu je schválně dáván důraz na za-
hrady, je to totiž prostředí, kde hmyzu 
může pomoci každý. To, co platí o pestrosti 
jako atraktivním prvku pro hmyz ve  vět-
ším měřítku, platí i v detailnějším pohledu. 
Každá zahrada je mírně odlišná a i v rámci 
jedné zahrady najdeme řadu biotopů, které 
hmyz nalákají. Nejvíc to samozřejmě platí 
o zahradách přírodních. Na takové zahra-
dě se vyhýbáme chemickým prostředkům 
a  najdeme na  ní květnaté louky, sečené 
dvakrát do roka, domácí listnaté keře, tře-
ba jako volně rostoucí živé ploty, kompos-
ty, suché zídky. Hmyz nalákají takové 
drobnosti jako třeba palivové dřevo 
uskladněné po více let. Ideální je ponechá-
vání starých (i odumřelých) stromů k roz-
kladu (zkuste se někdy zamyslet, zda pahýl 
stromu zahradu vlastně nezdobí). Hmyzu 
totiž prospívá i to, co na první pohled na-
zvete nepořádkem, hromady cihel, kame-
ní, větví či kaluže. To lze s  jistou úvahou 
začlenit i  do  moderní designové zahrady, 
ale pokud v péči o zahrady trochu povolíte, 
přijde to samo.

V  péči o  hmyz jsou dnes v  zahradách 
a městech populární různá opatření, která 
vypadají nadějně, ale nejsou všespásná. 
Populární je třeba lákat si na zahradu mo-
týly na motýlí keř, komuli Davidovu. Je to 
tak, motýly láká na bohatý nektar, ale jde 
o  druh invazní a  motýli nepotřebují jen 
nektar, ale také živné rostliny housenek. 
Zkuste tedy nechat několik kopřiv pro ba-
bočky. Podobně se dnes leckde nabízejí 
hmyzí hotely, tedy komponované sestavy 
různých děrovaných materiálů. Vypadají 
hezky, plní účel biotopu pro některé drob-
né druhy samotářských včel, ale někdy mo-
hou být spíš krmítkem pro ptáky. Pokud 
nemůžete tolerovat hromadu větví či ne-
máte na  zahradě starou zeď, je to možné 
řešení. Opatrnost je třeba také u  brouko-
višť, tedy sestav kusů dřev, starý strom na-
hradí jen nedostatečně. 

Setkání s roháčem, nosorožíkem či ota-
kárkem na  zahradě je krásný zážitek 
a v Roztokách na něj máte šanci. Pokud ta-
ková setkání chcete pravidelně zažívat, 
zkuste se vcítit do potřeb těchto tvorů, jest-
li je třeba na své zahradě neodrazujete.

l

Karel�Chobot

P.  S. Uvítáme informace o  vašich zajíma-
vých pozorováních, zasílat je můžete např. 
pomocí mobilní aplikace BioLog.

Hmyz v Roztokách
Na	úvod	článku	předestírám,	že	se	nejedná	o	žádnou	poplašnou	zprávu	
o	kalamitě	škůdců	či	invazi	nějaké	obtížné	havěti.	Nebudu	se	věnovat	ani	
vymírání	hmyzu,	které	je	ve	světě	dokumentováno	a	je	znatelné	i	u	nás.	
Ostatně	článek	vychází	v	pozdním	létě	velmi	suchého	roku,	což	je	pro	
demonstraci	hmyzu	jedno	z	nejnevhodnějších	období.	V	textu	bych	rád	
upozornil	na	to,	že	v	našem	okolí	žijí	velmi	zajímaví	zástupci	hmyzu.	Zajímaví	
jsou	samozřejmě	i	zmínění	kalamitní	škůdci,	často	pro	přírodní	procesy	
nezbytní,	ale	cílem	je	upozornit	na	roztocké	hmyzí	sousedy	z	řad	druhů,	které	
upoutají	pozornost	a	které	všude	nenajdeme.	A	také,	že	hmyz	ocení	některé	
úpravy	péče	o	pozemky,	jinak	řečeno,	že	hmyzu	může	pomoci	téměř	každý.

Otakárek ovocný na květenství komule Davidovy. Motýlí keř funguje, ale v zahradě ho držte zkrátka.
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Poslední�fáze�takzvané�
normalizace
Politicky tehdy v  Roztokách nepanovaly 
nijak drakonické poměry. Ostřejší situace 
vládla jen v  penicilince, kde na  pracovní 
úsilí zaměstnanců a  na  jejich loajalitu 
k  režimu dohlížela závodní organizace 
KSČ, která měla oporu i  v  oddílu Lido-
vých milicí.

Naproti tomu v  čele městského výboru 
KSČ stál Evžen Hendlinger, funkcionář 
střední generace, přívrženec Gorbačovovy 
„perestrojky“, stejně jako tajemník MěNV 
Jan Burda. Předseda Městského národního 
výboru Karel Zavadil byl člověkem praxe, 
nikoliv ideologie. Nejlépe se zřejmě cítil 
v montérkách, když mohl přes víkend pro-
kázat svou řemeslnou zručnost na brigádě. 
Celkově však byly poměry ve městě (i ve stá-
tě) zatíženy zkostnatělým byrokratismem 
centrálního plánování všeho – od zásadních 
investic až po nákup toaletního papíru. Dáv-
no nevyhovující byl systém financování 
měst a obcí, které byly zcela závislé na pře-
rozdělovací mašinérii přes rozpočty kraj-
ských a okresních národních výborů. A nad 
tím vším samozřejmě bdělo přísné oko ko-
munistického aparátu, opírající se o „vedou-
cí úlohu strany ve  společnosti“ začleněné 
do  Ústavy. Národní výbory všech stupňů 
byly jen vnější fasádou režimu, s velmi ma-
lou skutečnou pravomocí. Vše podstatné se 
rozhodovalo na stranických výborech a se-
kretariátech. Nespokojenost s tímto stavem 
nazrávala v celé společnosti i v řadách prag-
matických členů komunistické strany a dal-
ších stran Národní fronty.

Obraz�Roztok�
v�osmdesátých�letech�
Ze zápisů z  jednání Rady a  pléna MěNV 
v Roztokách lze jasně vyčíst, že ideologická 
hlediska v  řízení obce nebyla převažující. 
Naopak je vidět snahu řídit město v rámci 
mantinelů daných zoufale neefektivním 
systémem, se zatuchlými zaklínadly třídní-
ho boje, diktatury proletariátu a spojenec-
tví se Sovětským svazem „na věčné časy“. 
Kapitola sama pro sebe bylo uzavírání pra-
covních závazků k  nejrůznějších politic-
kým výročím či sjezdům KSČ a ROH. Je-
jich světlou stránkou byla řada pozitivních 
akcí, které se pod nálepkou socialistického 
závazku podařilo dobrovolnou prací reali-
zovat, například výstavbu divadélka Kvítko 
v Nádražní ulici (1983–1985).

Boj�o�Solníky
Zásadním problémem, který město celá 
osmdesátá léta řešilo, byl záměr zástavby 
Solník novým panelákovým sídlištěm, pů-
vodně s  kapacitou 1070 bytů(!), z  toho 
mělo být vyčleněno pro ministerstvo 
národní obrany a  ministerstvo vnitra  
400 bytů. Město se této direktivě houžev-
natě bránilo, jednak s poukazem na to, že 
nemá dosud zpracován územní plán 
(na němž se pracovalo téměř 20 let), a dále 
předkládáním požadavků na  vyvolanou 

občanskou vybavenost (nová škola, školka, 
zdravotní středisko, nákupní centrum, po-
sílení hlavního přívodu elektřiny, rekon-
strukce čistírny odpadních vod apod.). 

V  polovině osmdesátých let byl počet 
bytových jednotek zredukován na 600.

Nevyhovující čistírna odpadních vod 
z poloviny padesátých let byla velkým pro-
blémem, přičemž odhad investičních ná-
kladů na  její rekonstrukci byl 70 mil. Kč, 
což bylo v tehdejších cenách astronomické 
číslo. Město mělo také vážný problém 
s ukládáním komunálního odpadu, v nou-
zi byla (1987) legalizována původně černá 
skládka v bývalé pískovně u Holého vrchu. 

Základní škola praskala ve švech (760 až 
800 žáků), snahy sehnat peníze na dostav-
bu křídla školy byly beznadějné. Místo 
toho se vážně připravovala výstavba kryté-
ho bazénu na školní zahradě.

Značně nevyhovující byla i kapacita pro-
dejní sítě, jedinými většími nákupními 
středisky byly samoobsluhy v Gottwaldově 
(nyní Masarykově) ulici, lidově U  Blažka 
a Na Sekeře.

Problematické bylo fungování Technic-
kých služeb města, navíc zde bylo zjištěno 
manko ve výši 110 tis. Kčs. Nový areál TS 
měl být vybudován na  náměstí 5. května 
(Na Ovčíně) naproti radnici a kostelu.

Plynofikace města se rodila (už několik 
let) na  prknech projektantů, dokončena 
byla jen vysokotlaká přípojka, regulační sta-
nice a domovní přípojky v několika ulicích.

Byly i problémy se zásobováním pitnou 
vodou, bylo nutné položit nový 400mm 
přivaděč od Prahy. 

Ačkoliv byl minulý režim formálně po-
staven na  principu sociální rovnosti, 
v  Roztokách bylo evidováno cca 140 pří-
jmově chudých občanů závislých na  fi-
nanční pomoci MěNV. 

Parodie�na�volby
Specifikem reálného socialismu byly paro-
die na volby všech stupňů. Nebylo náho-
dou, že hlavním heslem listopadového pře-
vratu byl požadavek svobodných voleb. 

V  posledních předrevolučních volbách 
v roce 1986 byla volební účast v Roztokách 
údajně 99,5 %, což lze zpochybnit i jen čistě 
z „biologického“ a organizačně technické-
ho hlediska. Z toho podle statistiky hlaso-
valo pro navržené kandidáty MěNV (kteří 
neměli soupeře) 99,98 % voličů, 

Červánky sametu v Roztokách
Listopad	1989	nebyl	dějinnou	nahodilostí,	ale	zákonitým	vyvrcholením	společenské		
krize	v	kontextu	měnící	se	zahraniční	politické	situace.	Pojďme	si	připomenout,	jak	jsme		
v	Roztokách	žili	ve	druhé	polovině	80.	let.

Představitelé�obce��
v�roce�1989:�
◆ předseda	MěNV	Karel	Zavadil	
◆ tajemník	MěNV	Jan	Burda	
◆ místopředseda	MěNV	Ota	Batelka
◆  předseda	MěV	KSČ		

Ing.	Evžen	Hendlinger
◆  předseda	MěV	NF		

doc.	Ing.	Petr	Voženílek,	CSc.

Plénum	MěNV	tvořilo	63	poslanců		
(z	jednomandátových	obvodů),	Rada	
byla	třináctičlenná.
Město	mělo	6	poslanců	v	ONV	Praha-
-západ	a	1	poslankyni	Federálního	
shromáždění.
K	1.	1.	1989	žilo	v	Roztokách		
6	023	obyvatel.

Nesmyslné plakátky k „Vítěznému únoru“ byly pevnou 
součástí výuky na ZŠ Roztoky ještě v roce 1988
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A jak se později ukázalo, název byl na mís-
tě. Těžkotonážní on byl. 

Hrošík pestře popisoval dění v  našem 
turistickém oddílu mládeže a šéfovala mu 
jedna z dospívajících členek. Je to dnes roz-
tocká paní učitelka a možná by mi vynada-

la, že ji jmenuji. Tak se toho nedopustím. 
Psali jsme v něm o výpravách, táborových 
hrách, svěřence jsem v něm různě mravo-
učně nabádal, aby chodili hojně na  vý-
pravy a nedělali nic jiného než oddíl. Ča-
sopis nám xeroxovali odvážnější rodiče, 

sešívali jsme ho v  klubovně a putoval 
po  domácnostech a  roztocké škole na-
prosto přesně podle rozpisu uvedeného 
na zadní straně. 

Oddílová mládež se v něm taky hecovala 
k plnění odborek. Byly tam hezky vyjme-
nované: botanik, novinář, kuchař, redaktor. 
A to byl jeden z háčků. Odborky, to znělo 
skautsky. Zakázaným hnutím jsme se in-

99,93 % pro poslance ONV a  rovných 
100 % pro poslance KNV. Z tohoto pohle-
du tedy hlasovali i spoluobčané na smrtel-
né posteli a v kriminálech. V té době kolo-
vala anekdota, že volby bylo nutno o měsíc 
odložit, protože se ztratily výsledky … 

Období�1988–1989�
ve�světle�dokumentů
Počátkem roku 1988 odstoupil z funkce ta-
jemníka MěNV Jiří Vacek, na  jeho místo 
jmenován Jan Burda. Na  konci srpna ze-
mřel bývalý místopředseda MěNV, posléze 
kronikář města a  oblíbený oddávající 
JUDr. M. Baroch.

Bylo povoleno drobné podnikání, zaevi-
dovalo se prvních 38 živnostníků.

V  roce 1988 se začaly měnit poměry 
i  v  Roztockých novinách. Zatímco v  roce 
1987 vyvolaly pobouření stranických orgá-
nů články St. Boloňského Ekologický para-
dox a Ještě jednou o Tichém údolí kritizu-
jící záměr vybudovat čistírnu odpadních 
vod pro Suchdol u Spáleného mlýna a re-
dakční rada byla kritizována za  jeho uve-
řejnění, v roce 1988 bylo autorovi vyslove-
no poděkování za  aktivní angažovanou 
práci v RN. Negativní stanovisko k čistírně 
Hydrovit 500 zaujal i MěNV Roztoky a za-
čal proti ní aktivně bojovat po státní i stra-
nické linii.

Hned na  prvním jednání Rady MěNV 
v lednu 1989 byl projednán návrh Tomáše 
Novotného na přejmenování Stalinovy uli-
ce (předložený na  plenárním zasedání 
na podzim 1988) a byl předán k vyjádření 
měst. výboru KSČ a Okresnímu národní-
mu výboru Praha-západ.

MěV KSČ posléze reagoval vyjádřením, 
že „není důvod pro přejmenování jakéko-
liv ulice ve městě“, a tím byla věc považová-
na za uzavřenou.

Jednalo se též o  nové silnici II/242 
na  Prahu s  návrhem na  mimoúrovňové 
křížení trati.

21. února 1989 se uskutečnilo v  kině 
slavnostní shromáždění k výročí „Vítězné-
ho února“. Při této příležitosti bylo oceně-
no 9 aktivních občanů za  brigádní a  ob-
čanské aktivity. 

V únoru schválila Rada novou redakční 
radu Roztockých novin v čele s předsedou 
MěNV Karlem Zavadilem a PhDr. Fr. Čer-
ným, výkonným redaktorem.

Ing. Milan Štochel byl jmenován vedou-
cím odboru výstavby MěNV.

Rada vzala na  vědomí, že St. Boloňský 
byl zvolen předsedou ZO Svazu ochránců 
přírody v Roztokách (Sakura). 

Plenární zasedání MěNV zvolilo Ing. Kar-
la Ryšána členem Rady a ing. Arch. Antoní-
na Šíchu předsedou komise životního pro-
středí. 

Byla přijata vyhláška o  regulačních opat-
řeních ke  zvládnutí mimořádné situace 
v  důsledku trvajícího nedostatku pitné 
vody.

Bylo to období kdy se podepisovala peti-
ce Několik vět, vznikaly inicitivy Mosty 
a Obroda. Politické ledy pukaly v Maďar-
sku, které na konci června otevřelo hranice 
s Rakouskem, a zejména v Polsku, kde byla 
v  srpnu ustavena první vláda se zástupci 
Solidarity. Michail Grobačov marně tlačil 
na Jakeše i Honeckera, aby uskutečnili nut-
né politické reformy.

Od  září 1989 byl jmenován novým 
ředitelem Základní školy v  Roztokách 
PaedDr.  Josef Chrpa, který nahradil ře-
ditelku Marii Nyklesovou. 

V září projednala Rada zprávu o plnění 
„Opatření k zajištění společenského ovliv-
ňování volného času dětí a dospívající mlá-
deže v Roztokách“. Ve zprávě se konstatuje, 
že „u dospívající mládeže se projevuje ne-
zdravý jev – náchylnost ke krajně spotřeb-
nímu způsobu života, mít co nejvíce peněz 
za  jakoukoliv cenu. Rovněž výchova proti 
maloměšťáctví nebyla v uplynulém období 
příliš úspěšná“. V  tomto ohledu dnes ne-
jsme, zdá se, o mnoho úspěšnější.

Předvečer�sametové�revoluce
S podzimem 1989 se zahrada velvyslanec-
tví Spolkové republiky Německo zaplnila 
tisíci utečenci z NDR a Malá Strana s Petří-
nem byly zaplaveny jejich odstavenými 
trabanty a wartburgy. 9. listopadu (trochu 
nedopatřením) padla Berlínská zeď. 
V Římě se chystalo svatořečení blahoslave-
né Anežky České a stát vydal mimořádná 
výjezdní povolení pro stovky českých 
a  moravských poutníků. Čekalo se jen 
na okamžik, „kdy to praskne“.   l

Komunistům vadil i Hrošík
Roztočtí	tomíci	vydávali	dva	roky	před	listopadem		
1989	vlastní	časopis.	Jmenoval	se	Hrošík.	

Stanislav�Boloňský

Stokorunová bankovka s K. Gottwaldem vydaná v říjnu 1989 je dokladem absence politické intuice režimu
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Libčický kostel zasvěcený svatému Barto-
loměji je mnohem noblesnější než prostý 
venkovský kostel roztocký, pozoruhodná 
je zejména jeho mohutná barokní věž. Je 
také mnohem starší než náš v Roztokách. 
Zatímco roztocký farní kostel byl vysvěcen 
v  roce 1867, Libčice slavily 19. srpna již 
250 let od  jeho vysvěcení, což připomíná 
výstavka v  obřadní síni MÚ. Tak to bylo 
všude na plakátech, ale sdělení je to poně-
kud nepřesné. V srpnu roku 1769 byl vy-
svěcen současný barokní chrám, ale kato-
lická svatyně zde existovala již v  době 
románské, což dokládají nalezené frag-
menty zdiva s románskými prvky. Tato pů-
vodní stavba byla goticky přestavěna v roce 
1396 a  v  této formě přečkala téměř čtyři 
staletí. V roce 1762 se však gotické průčelí 
kostela sesunulo a  bylo tedy rozhodnuto 
o  stavbě nového kostela. Jeho realizace 
proběhla docela svižně, byl hotov za  tři 
roky. Poslední přestavba chrámu se usku-
tečnila v  letech 1903 až 1904, kdy získal 

novou sakristii a mohutnou věžní „cibulo-
vou“ helmici, která je pro něj dnes tak ty-
pická. 

Vzácnou součástí vybavení kostela je 
i mohutný zvon Bartoloměj z  roku 1629, 
tedy ještě z  původní gotické stavby. 
Od  doby barokní, až do  roku 1917, měl 
libčický kostel celkem tři zvony, kromě 
Bartoloměje ještě dva menší. Ty byly ale 
zrekvírovány pro válečné účely za 1. svě-
tové války. Za  republiky byly nahrazeny 
novými, ale ani ty neměly štěstí. V  roce 
1942 byly také zabaveny pro válečnou vý-
robu.

Chloubou libčického kostela je i krásný 
vánoční betlém z roku 1924 s 50 figurka-
mi, nazvaný podle místního faráře Ladi-
slava Krainera, který ho tehdy zakoupil. 
Závidět jim můžeme i každoroční velkole-
pou pouť na svátek patrona kostela, která 
je v našem regionu svým rozsahem skuteč-
ně výjimečná. 

Libčice nad Vltavou procházejí v posled-
ních třiceti letech i zásadními strukturální-
mi změnami. Velké výrobní podniky – ci-
helna a šroubárna – zanikly, úměrně tomu 
se i  mění složení (a  volební preference) 
obyvatel. Nové kulturní zařízení „Kotelna“, 
které na sebe z dálky upozorňuje vysokým 
komínem, vzniklo soukromou iniciativou 
v zaniklé šroubárně v roce 2017. Rozhodně 
stojí za návštěvu, stejně jako i celé toto ne-
nápadné městečko v malebném vltavském 
údolí.   l

Stanislav�Boloňský

spirovali a  zelené šátky na  zelených koši-
lích nosili po  Roztokách veřejně od  roku 
1986, chváleni tehdejším předsedou ko-
munistické strany. (Tomu se líbilo, že šátky 
tomistů, tak nám říkal, jsou barevně v kon-
trastu s  šátky pionýrskými. Na  spartakiá-
dách jsme tak nosili vlajku ČSTV či česko-
slovenskou, zatímco pionýři sovětskou.) 

Ale odborky, to už bylo moc. Zvláště 
když jeden z  mladých mužů oddílových 
zapomněl časopis v  šatně roztocké soko-
lovny! Hrošík pak dofuněl přičinlivě až 
do ředitelny. Zde byl prolistován a odbor-
ky, stejně jako mé vtípečky na účet recitace 
ruských básní, tedy Pušinova památníku 
provozovaného snaživě v roztockém kině, 
různé okopírované výstřižky z  Mladých 
světů roku 1968 i  jiné drobné provokace 
byly shledány imperialistickými a  zavrže-
níhodnými. 

A  obálka! Ta byla zvláště velezrádná. 
Hrošík se na ní vyjadřoval nějak posměšně 

o tuhých poměrech, pokud si dobře vzpo-
mínám. Snad se dokonce vzpínal na  zad-
ních nohách!

Byl jsem pozván do ředitelny a usazen 
na  červenou polstrovanou židli. Proti 
mně seděly na stejných židlích čtyři sou-
družky. Ředitelka a její věrné. Domlouva-
ly mi, ostře nesouhlasily a trošku taky vy-
hrožovaly. Možná věděly, že historická 
mluvnice a  dialektologie mi na  pražské 
filozofické fakultě tou dobou zrovna ně-
jak moc nevycházely. Když nastínily, že 
v případě dalších takových antisocialistic-
kých počinů se také soudruh předseda 
roztocké KSČ může postarat, abych nedo-
studoval, trochu jsem se… Jak to napsat 
slušně? Opotil. 

Ten večer jsme s oddílem jeli na Sloven-
sko. Mohl jsem o všem přemýšlet. 

Podnikli jsme pak ještě pár dalších vý-
prav a výletů a po čase začali Hrošíka zno-
vu vydávat. Krotce, to přiznám. 

Ze školy mne nevylili, fízly na  mne ne-
poslali. Strana už nebyla v nejlepší kon-
dici, Gorbačov denně v  televizi hlásal 
reformy. 

Židle, na  kterých jsme tehdy tak sou-
družsky seděli, jsem si později ze školy 
vzal. Legálně. Učil jsem tam a byly vyřaze-
ny inventarizační komisí.

Máme je pořád u  tomíků a  sedáváme 
na nich, dobře slouží. 

Nejen proto, že jsme na maloměstě, měl 
bych ještě napsat, že je to vážně pryč. Že 
dvě z těch z ředitelny rád vídám a doufám, 
že ještě dlouho vídat budu. A snad je to 
vzájemné. A  že zavzpomínat by mohli 
a  měli také ti, kterým starý režim ublížil 
opravdu tvrdě. A  že jich bylo, i  v  našem 
městě!

Proti tomu byl Hrošík jen taková sran-
dička. 
Byl?  l

Tomáš�Novotný

Kulaté narozeniny libčického kostela
Libčice	nad	Vltavou	jsou	naším	trochu	opomíjeným	
sousedem,	patřícím	ovšem	z	hlediska	církevní	organizace	
do	naší,	roztocké	farnosti.	Místní	zvláštností	je	to,	že	toto	
nevelké	městečko	má	dva	kostely	–	jeden	katolický	a	druhý	
evangelický,	oba	ve	stejné	ulici.	A	také	dva	hřbitovy,	
snad	aby	příslušníci	dvou	vyznání	nesdíleli	stejné	místo	
posledního	odpočinku.	Na	obou	hřbitovech	ovšem	naleznete	
krásné	výtvory	secesního	sochaře,	symbolisty	Františka	
Bílka.	Nabízí	se	docela	legrační	představa,	jak	se	příslušníci	
obou	denominací	dobývají	do	stejného	nebe...

Průčelí kostela sv. Bartoloměje
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Opatřivše se německými penězi v Živnos-
tenské bance – celými 26 M(arkami) – šli 
jsme před polednem ku Státnímu (Masa-
rykovu – pozn. P. B.) nádraží, z něhož vy-
pravují se vlaky drážďanské, jež člověka 
dráždí už v  Praze, neboť natloukají kupé 
lidem nic milosrdněji, než děje se v  Ně-
mecku slanečkům. Nacpaní do  sudu sla-
nečci jsou však na  tom nepoměrně lépe, 
jednak že zasílají se nejvíc v zimě, kdy to 
přitlačení ještě se snese a  také že o  tom 
vlastně nevědí. Ale my ubozí smrtelníci 
na státní dráze smačknutí(!) jsme tu v létě 

a o tom víme, hubujeme, reptáme, což ov-
šem věc nenapraví a průvodčí sděluje, že 
„když nám to není recht, můžeme zůstati 
v Praze“. Vmáčkl nás tedy také do vagonu 
nabitého a rozpáleného a nestaral se o nás 
až v  Selci(!), kde mi srazil při odjezdu 
deštník ven na trať, aby vícekrát se v mou 
náruč nevrátil. Dík této nehodě, mohl 
jsem za  to železniční správě se pomstíti 
a  potýrati ji telegramy ze všech hlavních 
stanic, jimiž jsem „dirigoval“ ztracence ku 
dalšímu odeslání „tam a  tam“. Nestálo 
mne to ničeho a mizerná dráha, jež obe-

censtvo (veřejnost – pozn. P. B.) nerespek-
tuje, měla aspoň s deštníkem práci, cenu 
jeho daleko převyšující.

Jisto je, že ze sedlecké zastávky se tele-
grafovat nedalo, ale v  Roztokách již bylo 
nádraží, kde podle zjištění kolegy Milana 
Hlavačky bydlel v  letech 1858–1860 jako 
železniční substituent pozdější významný 
stavitel železnic Eduard Bazika. Substitu-
enta si lze představit coby záškoláka (za-
školoval se – nechodil „za  školu“) Miloše 
Hrmu z  prolulého filmu Ostře sledované 
vlaky. Možné ovšem je, že pan učitel Malý 
posílal kvůli ztracenému deštníku první 
telegram až z Kralup, které už dávno před-
tím byly významnou železniční křižovat-
kou. Nám nad celou epizodou nezbývá, 
než si povzdechnout: Už i  ty, staré dobré 
Rakousko?

(Zdroj: Hana Pátková, Pan učitel mezi Němci, in: Fontes 
ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře 
a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice – Praha 2016,  
s. 213 nn.) 
 l

PhDr.�Pavel�Bělina,�CSc.

Bývali Čechové, a i tací učitelé
(Přípodotky k dějinám Roztok a okolí)
Roku	1899	se	s	několika	přáteli	vydal	učitel	z	Dobříše	Ladislav	Malý	na	výlet	
do	Drážďan.	Zanechal	ve	své	pozůstalosti	v	příbramském	Státním	okresním	
archivu	rukopis,	v	němž	podrobně	popsal	tuto	cestu,	která	vedla	logicky	přes	
českou	metropoli.	Nabyté	vědomosti	ze	studia	nejrůznější	literatury	všude	
konfrontoval	s	realitou	a	byl	zjevně	o	různých	pozoruhodnostech	dobře	
informován.	Jen	namátkou	uveďme	pražský	Negrelliho	viadukt,	bohaté	
archeologické	naleziště	v	Podbabě,	„muničku“	v	Zámkách	(na	opačném	břehu	
Vltavy),	velkovýrobu	glóbů	(aneb,	jak	se	dnes	pologramotně	říká	„globusů“)	
v	Roztokách,	pobyt	V.	Beneše-Třebízského	v	Klecanech,	švestkové	sady	
v	Dolanech	u	Kralup	atp.	Skoro	nadčasově	může	zapůsobit	následující	historka.
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ROZTOKÁCH A OKOLÍ?

Zveme Vás na kávu a 

konzultaci ZDARMA!

Top One REALITY, s.r.o., Lidická 2240, Roztoky 

Mgr. Josef Žáček
Jednatel společnosti

KONTAKTUJTE NÁS!
+420 725 738 498
info@toponereality.cz

www.toponereality.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

ODRAZ	 měsíčník	Roztok	a	Žalova

Jedná se bohužel o problém, který trápí ne-
jen Roztoky, ale celou Českou republiku. 
Na  trhu práce je prakticky nulová neza-
městnanost a  pracovníky, které sháníme, 
tedy i listovní doručovatele, je velmi obtíž-
né přilákat do našich řad. To není výmluva, 
ale fakt, s nímž se potýkají i ostatní doru-
čovací společnosti. Přestože jsme tento ne-
příznivý stav v  Roztokách řešili přijetím 
brigádníků a  výpomocí pracovníků z  ji-
ných provozoven, zejména v  červenci se 
nám ne vždy dařilo dodávat naše služby 
tak, jak jste zvyklí.

Rádi bychom vás, klienty České pošty, 
ubezpečili, že se personální situace na do-
dejně Roztoky stabilizuje. Neobsazená 
místa listovních doručovatelů postupně 
obsazujeme, a navíc se na dodejnu vrátily 
dvě původní listovní doručovatelky. Jedna 
od září, druhá od října. Na všech doručo-
vacích okrscích je nyní zajištěno pravidel-
né doručování. 

Zároveň bychom vás chtěli informovat, 
že pokud i přes přijímaná opatření zazna-
menáte problémy s  doručováním, dejte 
nám, prosím, vědět a případné nepravidel-

nosti budeme operativně řešit. I  nadále 
platí, že se s případnými konkrétními pod-
něty můžete obrátit na e-mailovou adresu 
info@cpost.cz

Za  snížení kvality doručovací služby 
v letních měsících se občanům města Roz-
toky velice omlouváme. Věříme, že s naši-
mi službami budete spokojeni a  že letní 
částečný výpadek byl mimořádnou událos-
tí, která se nebude opakovat.

Děkuji za pochopení a trpělivost.
  l

Petr�Cinkl,�
ředitel	Divize	poštovní	provoz		

a	logistika,	Česká	pošta,	s.p.

Proč se ulice, která se vine kolem naší ško-
ly, jmenuje 17. listopadu? Co se stalo před 
30 lety? To řada dětí z naší školy neví.

A není divu, tu dobu si nepamatují ani 
jejich rodiče. Vždyť někteří byli sotva 
na  světě, jiní už byli sice školou povinní, 
politiku však sledoval málokdo z nich. 

Nejen proto jsme se rozhodli s  dětmi 
prozkoumat tuto „prehistorii“. Na začátku 
jsme si položili jednoduchou otázku: Co se 
stalo 17. listopadu? Vydali jsme se tedy 
na Pražský hrad na výstavu 1989: Pád že-
lezné opony, která výborně zachycuje dění 
během roku 1989 nejen v Československu, 
ale i v celém východním bloku. 

Tváří v  tvář sugestivním fotografiím se 
nejde nezeptat: „Mami, tati, co se to dělo? 
Vy jste tam byli taky? Co jste tenkrát dělali? 
A co babička nebo děda?“

Rodiče, když se vás budou děti ptát, jak 
jste toto období prožívali, budeme rádi, 
když jim odpovíte. Pokud si na  rok 1989 
nepamatujete, nebo jste nezažili nic „zají-
mavého“, zkuste se zamyslet. Za kým byste 
děti poslali, kdo by jim měl co říct? Nebo 
možná ve škole nemáte žádného potomka, 
ale máte se o  co podělit. Chtěli bychom, 
aby se děti obrátily právě i na své souse-
dy – roztocké starousedlíky, ale i ty, kteří se 
do  Roztok přistěhovali. Rádi bychom 
s dětmi nasbírali co nejvíce vzpomínek, in-
formací a fotografií roztockých občanů. 

Celý projekt vyvrcholí v  týdnu před  
17. listopadem, kdy si ve škole budou děti 

navzájem prezentovat výsledky svého bá-
dání. V pátek 15. listopadu pak budou vý-
stupy projektu představeny veřejnosti 
ve škole, kde bude pro návštěvníky připra-
ven bohatý program: 
n 14 hod. otevření výstavy
n  projekce prezentací projektu o 17. listo-

padu
n  15 hod. projekce dokumentárního filmu 

1989: Z deníku Ivany A. Karla Strachoty
n 16 hod. dobová módní přehlídka
n 17 hod. moderovaná beseda s pamětníky
n  18 hod. písně sametové revoluce v podá-

ní dětí 

Následně se výstava přesune do Středo-
českého muzea, kde bude ke  zhlédnutí 
do neděle 1. prosince 2019, kdy se v muzeu 
uskuteční koncert Muzičky u  příležitosti 
30. výročí založení Občanského fóra 
v Roztokách. 

Základní škola Zdenky Braunerové 
na projektu spolupracuje se Středočeským 
muzeem v  Roztokách u  Prahy, které by 
chtělo vyzvat obyvatele Roztok a okolí, aby 
se na  oslavách podíleli, a  to prostřednic-
tvím sdílení svých vzpomínek či postřehů. 
Zažili jste sametovou revoluci? Jak jste vní-
mali tuto převratnou dobu? Co pro vás 
znamená svoboda? Pokud máte nějakou 
fotografii z  té doby (příp. můžete poslat 
svou současnou nebo jinou ilustrační foto-
grafii), prosíme vás, podělte se s  námi 
a přispějte tak k chystaným akcím. Je jed-
no, zda jste původem z  Roztok či jiného 

koutu republiky (nebo světa). Pro nás jsou 
důležití lidé a to, jak vnímali tuto dobu a co 
jim přinesla. 

Fotografie se vzpomínkami budou jed-
nak poskytnuty jako zdroj informací pro 
žáky pro jejich školní projekt, jednak bu-
dou k vidění na výstavě ve škole a následně 
v muzeu. Kromě toho z nich bude vytvoře-
no online album vzpomínek, které bude 
dostupné na Facebooku muzea. Vaše foto-
grafie se vzpomínkami pak budou, pokud 
s  tím budete souhlasit, uloženy v  muzeu 
pro další generace.

Své fotografie s připojenými vzpomínka-
mi můžete zanechat na vrátnici nebo po-
kladně muzea, v  městské knihovně 
a na podatelně městského úřadu (připojte 
prosím jméno a  příjmení, věk a  adresu, 
na  kterou vám budeme moci poslat foto-
grafii po naskenování zpět). Posílat je také 
můžete na e-mailovou adresu: vrankova@
muzeum-roztoky.cz, příp. nás kontaktujte 
telefonicky (233 029  042, Iva Vránková). 
Uzávěrka je 31. 10. 2019. Tímto projektem 
chceme oslavit jediný mezinárodní den, 
který vznikl právě zde, a vítáme každého, 
kdo má zájem se zapojit!

Mimoto muzeum připravuje ve spoluprá-
ci s Národním filmovým archivem na listo-
padové čtvrtky tematické večery s přednáš-
kami a filmovými projekcemi. Podrobnosti 
budou uveřejněny na  webových stránkách 
muzea www.muzeum-roztoky.cz. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 l

Marie�Jelínková�Ťupová�(ZŠZB),��
Iva�Vránková�(SM)

O situaci na poště v Roztokách

Co se stalo 17. listopadu?

Vážení	spoluobčané,	Česká	pošta,	konkrétně	listovní	dodejna	v	Roztokách,	se	
v	letních	měsících	potýkala	s	velmi	nepříznivou	personální	situací.	Ta	byla	
způsobena	neobsazenými	místy	listovních	doručovatelů.

Základní	škola	Zdenky	Braunerové	a	Středočeské	muzeum	
v	Roztokách	u	Prahy	slaví	30	let	svobody.	



Město Roztoky  
slaví 30 let svobody

 Ne 3. 11. 2019 od 20 hodin 
LISTOVÁNÍ: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU / 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
(www.muzeum-roztoky.cz), vstupné 89 Kč

 Čt 7. 11. 2019 od 18 hodin 
TELEVIZE LŽE, JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE / 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  
(www.muzeum-roztoky.cz), vstupné 30 Kč 
Filmové pásmo k výročí 17. listopadu 1989  
ve spolupráci s Národním filmovým archivem

 Pá 15. 11. 2019 
„CO SE STALO 17. LISTOPADU?“/  
Základní škola Zdenky Braunerové (www.zszb.cz)
◆  14.00 otevření výstavy a prezentace projektu  

o 17. listopadu (od 20. 11. do 1. 12. 2019 bude výstava 
k vidění ve Středočeském muzeu) 

◆  15.00 projekce dokumentárního filmu 1989: Z deníku 
Ivany A. Karla Strachoty 

◆  16.00 dobová módní přehlídka 
◆  17.00 moderovaná beseda s pamětníky 
◆  18.00 písně sametové revoluce v podání dětí 

 Ne 17. 11. 2019 
MĚSTO ROZTOKY SLAVÍ 30 LET SVObODY /  
náměstí (www.roztoky.cz)
◆  17.00 slavnostní připomínka 30. výročí listopadu 1989
◆  17.00 kapela Schrödingerova kočka
◆  18.00 přivítání přítomných, krátké vzpomínky  

účastníků sametové revoluce
◆  18.30 kapela Vanua J. Hladíka

 Čt 21. 11. 2019 od 18 hodin 
TELEVIZE LŽE, JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE / 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  
(www.muzeum-roztoky.cz), vstupné 30 Kč
Filmové pásmo k výročí 17. listopadu 1989  
ve spolupráci s Národním filmovým archivem

 Ne 1. 12. 2019 od 17 hodin 
KONCERT CIMbÁLOVÉ KAPELY MUZIČKA / 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  
(www.muzeum-roztoky.cz)  
Po koncertu krátká dataprojekce dobových fotografií  
z roku 1989 s průvodním slovem pamětníků. 
Koncert pořádá město Roztoky u příležitosti 30. výročí 
založení Občanského fóra v Roztokách 
Symbolické vstupné 30 Kč, prodej podatelna městského 
úřadu a městská knihovna od 15. listopadu

 Ne 8. 12. od 17 hodin 
KONCERT CIMbÁLOVÉ KAPELY MUZIČKA /
jednací síň městského úřadu.  
Tento koncert je určen pouze pro spoluobčany  
z řad seniorů, prosíme, respektujte.  
Symbolické vstupné 30 Kč  
přímo na místě. 
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Následující dva dny pak patřily pouti 
ke  svaté Ludmile na Levém Hradci, který 
se stal svědkem mimořádné události. 
Zvláštností letošní pouti, kterou svou pří-
tomností poctil i  pražský arcibiskup, pri-
mas český, Dominik kardinál Duka, byla 
adorace lebky kněžny sv. Ludmily ze svato-
vítského pokladu. Bylo to teprve potřetí, 
kdy na Levý Hradec zavítala takto vzácná 
relikvie – předtím v letech 1947 a 1997 to 
byla lebka mučedníka sv. Vojtěcha Slavní-
kovce. 

Lebka světice byla přivezena kanovní-
kem a  konzervátorem pražského arcibis-
kupství Vl. Kelnarem na  Levý Hradec již 
v sobotu odpoledne a při neveřejném, ale 
velmi důstojném obřadu byla přenesena 
do kostela sv. Klimenta, kde pak spočinula 
až do nedělního rána, kdy byla vystavena 
na pódium na prostranství před kostelem. 
Tam byla sloužena poutní mše svatá, a  to 
nejen za velké účasti veřejnosti (odhadem 
asi tří stovek lidí), ale i  za  přítomnosti 
osobností církevního a  veřejného života, 
krajských radních a  starostů sousedních 
obcí. Krátkým, ale milým intermezzem 
bylo otevření vyhlídky sv. Ludmily na hra-
ně vltavského údolí kardinálem Dukou 
a  starostou města J. Jakobem. Krásné od-
poledne na  levohradeckém hradišti bylo 
završeno skvělou přednáškou a diskusí ve-
řejnosti s významnými odborníky na raný 
středověk – archeoložkou N. Profantovou 
a historikem prof. J. Roytem. Bylo výborně 
postaráno i o žaludky poutníků, když veli-
ce chutnou krmi sponzorovala cateringová 

firma. Letošní pouť se i díky nádhernému 
počasí výtečně vydařila a  byla společným 
úspěchem organizátorů – roztocké farnos-
ti, spolku Svatá Ludmila 1100 let a města 
Roztoky. V dnešní době, kdy podobné akce 
běžně zajišťují za velké peníze agentury, je 
uspořádání takových oslav vlastními sila-
mi velmi neobvyklé a chvályhodné.

Podivuhodný�život�sv.�Ludmily
Kněžna sv. Ludmila (asi 860 – 15. září 921) 
byla manželkou prvního historicky dolo-
ženého (a  pokřtěného) českého knížete 
Bořivoje (asi 852/53 – 890), s  nímž měla 
nejméně 6 dětí, z nichž známe jménem dva 
syny, nejstaršího Spytihněva (narozen asi  
r. 875) a Vratislava (narozen asi r. 888). Je 

tak zakladatelkou vládnoucí dynastie Pře-
myslovců, která na sebe postupně soustře-
dila veškerou moc v  raném českém státě. 
Přemyslovci pak vládli čtyři staletí až 
do roku 1306, kdy byl poslední (legitimní) 
mužský potomek – mladičký král Václav 
III. – zavražděn v Olomouci.

Máme-li se striktně přidržet jen nezpo-
chybnitelných historických zpráv, pak 
o kněžně Ludmile toho vlastně mnoho ne-
víme. Podle legendy původně horlivě uctí-
vala pohanské bůžky, ale když (spolu?) se 
svým manželem Bořivojem přijala křest, 
stala se stejně horlivou křesťankou. Kde ale 
křest přijala, nevíme, je to vydatné téma 
pro konferenci historiků – zda rovněž 
na Moravě jako její manžel, nebo až v Če-
chách, na Levém Hradci. 

Staré latinské legendy nám mnoho neří-
kají o  životě Ludmily v  jejím středním 
věku, do středu zájmu kronikářů se vrací až 
v pokročilém věku kolem šedesáti let. Když 
13. února roku 921 náhle zemřel její syn, 
vládnoucí Přemyslovec Vratislav I., na kní-
žecí stolec byl sice formálně nastolen jeho 
nejstarší syn (sv.)Václav, ten však ještě ne-
byl věkem způsobilý vlády. Té se ujala re-
gentka Drahomíra, ale její synové Václav 
a  Boleslav byli svěřeni do  výchovy bábě 
Ludmile. Tehdy se spory mezi snachou 
Drahomírou a tchyní Ludmilou zřejmě vy-
ostřily. Historikové se dodnes vášnivě přou 
o to, co bylo hlavním důvodem této „války 
kněžen“; zda šlo o střet politický (důsledek 
bavorsko-saského soupeření a  odlišná zá-
jmová preference obou kněžen v  tomto 
sporu), nebo konflikt náboženský (pohan-
ství versus křesťanství) či spíše spor osobní 
(snaha o dominanci v knížecí rodině a od-
lišné názory na výchovu obou princů). Jisté 
je, že Ludmila byla (údajně na objednávku 
Drahomíry) zavražděna večer 15. září 921 
na hradě Tetíně (u Berouna). Protože byla 

Svatá Ludmila se vrátila domů
Druhý	zářijový	víkend	byl	v	Roztokách	vpravdě	svatoludmilský.	Nejprve	
v	pátek	13.	září	byla	v	historickém	sále	roztockého	zámku	za	účasti	
generálního	vikáře	pražské	arcidiecéze	Zd.	Wasserbauera	a	představitelů	
Středočeského	kraje	zahájena	výstava	Kněžna	sv.	Ludmila.	

Adorace lebky sv. Ludmily v kostele sv. Klimenta na Le-
vém Hradci

Kardinál Dominik Duka žehná poutníkům na Levém Hradci
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ŽIVOT Ve MĚSTĚ

Když Stanislav Boloňský, zástupce Roztok 
ve svatoludmilském spolku, přišel tři týdny 
před poutí s  přáním, abychom to stihli, 
moc jsem tomu nevěřil. Ale povedlo se. 
Rád děkuji architektu Ondřeji Smolíkovi, 
který se věci neváhal věnovat i na rodinné 
dovolené, a Martinu Rynešovi, jenž nechal 

nápis v  bleskovém tempu vyrobit a  nain-
stalovat. Stejně rychle si poradil i  s  nátě-
rem hřbitovní zdi. Zkrátka, s oběma pány 
se mi bezvadně spolupracovalo. 

V  obci pořád remcáme, že jde všechno 
pomalu. Tohle byl příjemný kvapík s dob-
rým výsledkem. 

Posezení nad pietním místem levohradec-
kým je příjemné – a navíc dnes nese jméno 
významné postavy českých dějin. 
 l

zabita již po  západu slunce, její svátek se 
slaví až 16. září. Původně (do  13. století) 
byla uctívána 10. listopadu, tedy v den její-
ho slavnostního uložení v  kostele sv. Jiří 
na Pražském hradě.

Známe i  způsob této vraždy, když byla 
uškrcena závojem či provazem dvěma na-
jatými zabijáky, patrně Vikingy. Byl v tom 
jasný záměr, sprovodit ji ze světa nekrva-
vým způsobem, aby nesplnila církevní 
podmínku mučednictví – tedy prolití krve 
pro Krista. Tato hanebnost se však nezdaři-
la, Ludmilu uctil kníže (sv.) Václav již ne-
dlouho poté, co se ujal vlády. Učinil tak 
přenesením jejích ostatků z  provizorního 

hrobu na Tetíně do hrobky v bazilice sv. Jiří 
na  Hradě na  podzim roku 925. Kněžna 
Ludmila se stala první českou světicí a její 
kult se pak rozšířil zejména v  době vlády 
Karla IV., jak to dokládá např. její prestižní 
vyobrazení na votivním obraze arcibiskupa 
Jana Očka z  Vlašimi. Kult sv. Ludmily se 
nebývale rozšířil i do rusky mluvících zemí, 
a to díky mnichům ze sázavského kláštera, 
uctívajících tuto světici, kteří nalezli 
na Rusi své útočiště po vyhnání z Čech.

V našem regionu uctíváme sv. Ludmilu 
se zvláštním důrazem proto, že je velmi 
pravděpodobné její pobývání na  levohra-
deckém hradišti, které bylo sídelním hra-

dem knížete Bořivoje, i její pravděpodobné 
působení na nedaleké Budči.

V době barokní byla její památka po-
někud překryta kultem mariánským 
a sv. Jana Nepomuckého. Nová vlna zájmu 
o sv. Ludmilu v českých zemích nastala 
v 19. století v souvislosti s tzv. jarem ná-
rodů, kdy životní příběh a  příklad sv. 
Ludmily se stal součástí českého národ-
ního emancipačního úsilí. Přestala být 
vnímána jen jako babička a vychovatel-
ka sv. Václava, ale i  jako zakladatelská 
osobnost raně křesťanského českého 
státu.  l

Stanislav�Boloňský

Malebná vyhlídka na Vltavu
Zářijová	návštěva	arcibiskupa	Duky	urychlila	to,	co	jsme	měli	stejně	v	plánu,	
totiž	pojmenování	místa	krásného	výhledu	na	Vltavu	a	protější	břeh	od	nás	
z	Levého	Hradce.	

 Humanitární sbírka  
šatstva pro Ukrajinu

Husitská diakonie Církve  
československé husitské v Roztokách 
organizuje opět sbírku humanitární  

pomoci pro východní Ukrajinu  
v pátek 18. října 2019  

od 16 do 17 hodin v Husově sboru, 
Husovo náměstí. 

Zimní oblečení, boty, deky,  
hygienické potřeby apod. noste  

prosím, čisté a v dobrém stavu v pytlích. 
Je možno věci dovézt i přímo  

do Butiku Mariya naproti nádraží.

 Děkujeme všem, kdo jste přispěli 
na jarní sbírku, sponzorům. 

ThMgr. Jarmila Kučerová 
farářka

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Naše sdružení Cesta pro město se snaží v li-
dech podpořit energii, udělat něco užitečné-
ho pro zdraví svého okolí, zapojit vlastní 

ruce, ukázat, že to jde, a nakonec se společně 
těšit z  čistého a  bezpečného prostředí. Jde 
nám o to, aby se lidé zamysleli nad tím, zda 

obal sebraný teď kdesi v přírodě vůbec mu-
sel vzniknout. A  také bychom chtěli vy-
zdvihnout účast dětí, které se do  úklidu 
pouštějí s vervou a nadšením jim vlastními.

Začali jsme o den dříve s úklidem v okolí 
Tesca a v den D jsme vyrazili na Tyršovo ná-
městí. Park na první pohled vypadal docela 
čistě, ale když jsme zašli dál k  cestě, která 
vede k  serpentině, velký igelitový pytel rá-
zem nestačil. Ale musím přiznat, že ve srov-
nání s minulým rokem je odpadků mnohem 
méně. Je vidět, že hustší síť košů, které byly 
v tomto roce umístěny v různých lokalitách 
našeho města, není zbytečná investice.

Domů jsme pak odcházeli s dobrým po-
citem z příjemně a užitečně stráveného dne 
a  s  odhodláním pustit se na  jaře do  další 
akce znovu.  l

Od 10 do 18 hodin zde byly stánky s pest-
rým řemeslným zbožím, praktické ukázky 
řemesel, vyřezávaný kolotoč, lukostřelba 
a různé hry. Nechybělo ani pivo a klobásy. 
Za  slunného počasí tak začal dopolední 

blok zaměřený na rodiny s dětmi, kterých 
se na  místě sešlo nejvíce. Střídaly se bra-
vurní artistické výstupy kejklíře Erika 
a  pohádky loutkového divadla Kubko, je-
hož scéně dominoval velký vyřezávaný ko-
ráb plný krásných loutek. Do aktivní spo-
lupráce, děje, vtáhlo děti i dospělé diváky. 
Před pálícím sluncem jsme prostor pro di-
váky přemístili do příjemného stínu stro-
mů, kde byly pro osvěžení vaky s  vodou. 
Předělem mezi prvním a druhým blokem 
byl koncert začínající hudební skupiny Vi-
vid Eyes, která je složena z hudebníků zfor-
movaných v roztocké hudební škole. Mla-
dá kapela představila vlastní tvorbu a jejich 
hudba přilákala i  starší publikum. Během 
koncertu se zcela změnilo počasí. Hudeb-
níci začínali hrát za letního parna a končili 
vydatným potleskem a  nástupem deště. 
Tak skončil dopolední slunný královský 
blok Zuzky a Davida.

Ve  14.30 začal program Okrašlovacího 
spolku Roztoky, který představil návštěv-
níkům práci a cíle spolku a pozval diváky 
na program věnovaný Roztokám, jejich za-
jímavostem a  historii. Déšť neustupoval 
a návštěvníci se schovali pod stromy v par-
ku, které jim opět poskytly útočiště. 
Po úvodním slově začala historická módní 
přehlídka skupiny Gloriet. Diváci se zá-
jmem sledovali komentované modely, kte-

ré začínaly v pravěku a končily v 19. století, 
kdy Roztoky zažily významný stavební 
rozkvět. Kvůli sílícímu dešti diváků sice 
ubylo, ale část statečných zůstala. Před ná-
sledující divadelní hrou Pravá pověst o Le-
vém Hradci od roztockého Liduščina diva-
dla jsme před pódium přenesli letní altán 
a mezi herci a věrným publikem se utužila 
domácí atmosféra.Vzhledem k lijáku jsme 
dalším účinkujícím nabídli, že jejich vy-
stoupení zrušíme. Kouzelník Grino, Lukáš 
Pavlásek i  Jiří Krampol se ale shodli, že 
když diváci zůstávají i v tak nevlídném po-
časí, chtějí pro ně vystoupit. Takže kouzel-
ník Grino předvedl svá neuvěřitelná kouz-
la a  vyčaroval i  hrdličky! Lukáš Pavlásek 
diváky rozesmál ukázkami ze svých vese-
lých knížek pro děti a na závěr Jiří Krampol 
zavzpomínal na dobu, kdy žil v Roztokách 
a  na  blízké Okoři. Vyprávěl o  pozitivním 
vztahu k našemu městu a prozradil, kde je 
magické místo, kam chodí čerpat energii. 
Jeho vystoupení zpestřovala zpěvačka Bea 
Albrecht, která do písniček zapojovala di-
váky. V  18 hodin byla vydatně smáčená 
akce ukončena.

Děkujeme Středočeskému kraji a městu 
Roztoky za podporu a pomoc při organiza-
ci festivalu. Děkujeme všem divákům, 
účinkujícím i stánkařům za účast, i stateč-
nost.  l

Na další setkávání se s vámi těší
Okrašlovací�spolek�Roztoky

www.osroztoky.cz

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Festero 2019

Jedná	se	o	mezinárodní	kampaň,	v	jejímž	rámci	organizují	skupiny	
dobrovolníků	na	celém	světě	úklid	svého	okolí,	parků,	cest,	břehů	řek	a	potoků,	
chráněných	území,	likvidaci	černých	skládek	apod.

V	neděli	1.	září	proběhl	v	parku	na	Tyršově	náměstí	výroční	10.	ročník	
řemeslnických	trhů	FESTERO.	

Poděkování�
Chtěla	bych	touto	cestou	poděkovat	
neznámému	nálezci,	který	našel	
pro	mne	velice	důležité	dokumenty	
a	odevzdal	je	na	policii	v	Roztokách.	
Ještě	jednou	velice	děkuji.		 l

B.�Mokrá,�Roztoky

Dobrý	den,	standardně	to	nedělám	
a	přiznám	se,	že	jsem	spíše	ten,	kdo	
městskou	policii	v	Roztokách	haní.	
Ale	právě	nyní	(dne	16.	9.	v	23.26)	
jsem	šla	do	garáže	ke	svému	autu	
a	zjistila,	že	mi	ve	vjezdu	ke	garáži	
stojí	automobil.	Vyděšena	faktem,	že	
auto	je	plně	naloženo	na	cestu	a	já	
ráno	jedu	velmi	brzy,	jsem	volala	
městskou	policii.	Přestože	mi	nemoh-
li	pomoci	s	automobilem,	který	stojí	
ve	vjezdu,	nabídli	mi,	že	s	autem	
vyjedou,	a	tedy	pomohou	mi	vyřešit	
pro	mě	dosti	stresující	situaci.	Tímto	
bych	jim	chtěla	velmi	poděkovat	
a	poděkování	otisknout	i	v	Odrazu.	
Děkuji	a	přeji	krásný	den.		 l

Denisa�Najmanová

Eva�Sodomová
Cesta	pro	město

Malý Ríša si na úklid přinesl vlastní, malé, pracovní rukavice. Bravo, Ríšo!
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KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�ŘÍJEN–LISTOPAD

BELETRIE

Kleypas, L., Ďáblova dcera
Follett, K., Klíč k Rebece
Erskinová, B., Strom duchů 
Whitton, H., Poslední láska císaře Karla 
Colgan, J., Nekonečná pláž
Denemarková, R., Hodiny z olova
Cornwell, B., Blázni a smrtelníci
Atwood, M., Příběh služebnice
Lapena, S., Nevítaný host

DETEKTIVKY

Meyer, S., Specialistka
Carr, C., Anděl temnoty; Psychiatr
Bým, P., Vražda na svatbě

PRO	DěTI

Wallace, D., Hamish a světokazi
Walliams, D., Nejhorší děti na světě 3
Kšajtová, M., My z Roztok a ze Žalova
Monster, S., Minecraft komiks

NAUČNÁ

Šorel, V., Vzduch je naše moře 
Šimánek, L., Novým Zélandem od severu 
k jihu 
Scheppach, J., Tajemné vědomí rostlin 
Křen, J., Dvě století střední Evropy 

HRY	

Duplik
Lepkouni

KNIHY	V	ANgLIČTINě	

Brož, O., Alfie and thebadger
Rowlling, J. K., Harry Potter 101507
Gibbons, G., Fromseed to plant; 
How a house is build
Green, J., Papertowns

PROgRAM	V	ŘíJNU

n  19. 10. Láska vše přetrvá (17.00),  
pořadem provede V. Pavlík,  

vystoupí R. Kvíz,  
zahraje Alla Breve

n  23. 10. Hravé čtení s Adélou  
(16.15–17.15) s Bubáky z Pampelic

PROgRAM	V	LISTOPADU

n  6. 11. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n  7. 11. Matka v české poezii (18.30),  

pořadem provede V. Pavlík,  
vystoupí R. Kvíz

n  14. 11. Seminář BPW (10.00) 
n  20. 11. Hravé čtení s Adélou  

(16.15–17.15)
n  21. 11. Seminář BPW (18.00)

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
Nabízíme	vám	výběr	z	novinek,	zakoupených	do	městské	knihovny	během	měsíce	září	2019.

5.	4.	–	3.	11. J.	B.	Foerster	–	hudební	skladatel	z	okruhu	Zdenky	Braunerové.		
Výstava Středočeské	muzeum,	Roztoky

26.	4.	–	26.	1.	
2020 Zachuchleno		–	příběh	animace	/	animace	příběhu Středočeské	muzeum,	Roztoky

13.	9.	–	1.	12. Kněžna	sv.	Ludmila	–	střední	Čechy,	kolébka	národních	patronů.		
Výstava	

Středočeské	muzeum,	Roztoky,		
historický	sál

11.	10.	–	2.	2.	
2020

Kuchyňky	a	pokojíčky	aneb	jak	bydlely	panenky.	
Výstava Středočeské	muzeum,	Roztoky

18.	10.
Pá

Sbírka	humanitární	pomoci	pro	Ukrajinu.		
Od	16.00	do	17.00	hod. Husův	sbor,	Roztoky

19.	10.
So

Láska	vše	přetrvá	–	Hudba	a	poezie	období	renesance.	Literární	pořad.		
Od	17.00	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

19.	10.
So

Mezinárodní	den	archeologie		
Od	17.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

19.	10.	–	29.		3.	
2020 Krása	ukrytá	v	bronzu	–	poklady	ze	středních	Čech	očima	archeologa	a	konzervátora Středočeské	muzeum,	Roztoky

20.	10.
Ne

Dvorky	–	prodej	potřebných	i	nepotřebných	věcí	ze	dvora	a	zahrady.	Aktuální	mapu	
prodejců	najdete	na:		http://bit.ly/dvorky-podzim2019			
Od	10.00	do	16.00	hod.

Tiché	údolí,	Kroupka,	Roztoky

23.	10.
St

Hravé	čtení	s	Adélou,	tentokrát	s	Bubáky	z	Pampelic.		
Od	16.15	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

23.	10.
St

Cestopisné	setkání	–	Londýn,	vstupné	50	Kč.		
Od	17.00	hod. Klub	seniorů,	Havlíčkova	713

24.	10.
Čt Konference	Kněžna	sv.	Ludmila Středočeské	muzeum,	Roztoky

28.	10
Po Den	Středočeského	kraje.	Vstupné	do	muzea	zdarma Středočeské	muzeum,	Roztoky

7.	11.
Čt

Matka	v	české	poezii	–	literární	pořad.		
Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	Roztoky

7.	11.
Čt

Televize	lže,	jako	když	Rudé	právo	tiskne	–	filmové	pásmo	k	výročí	17.	listopadu	1989.	
Od	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

16.	11.
So

Vysočany	v	Roztokách	–	stálá	expozice	modelové	železnice.		
Od	10	do	17	hod.

Klubovna	KŽM,	druhá	nádražní		
budova,	Roztoky

21.	11.
Čt

Televize	lže,	jako	když	Rudé	právo	tiskne	–	filmové	pásmo	k	výročí	17.	listopadu	1989.	
Od	18.00	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

24.	11.
Ne

Dokážeme	se	zbavit	stresu?	–	seminář.	
Od	10.00	do	12.00	hod.	 Městská	knihovna,	Roztoky

24.	11.
Ne

O	holčičce,	která	zlobila.	Představení	pro	děti.		
Od	15.00	hod. Hotel	Academic

24.	11.
Ne

Slaměný	klobouk.	Divadelní	komedie.		
Od	19.30	hod. Hotel	Academic
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Po  instalaci velkoformátových snímků 
Attily Zinčaka v  Nádražní ulici je to už 
druhý úspěšný pokus o oživení jinak neza-
jímavých veřejných prostor. Současně je to 

i výzva k zajímavému srovnání autorského 
přístupu obou mladých fotografů. Zatímco 
Zivčakovy fotografie vycházejí ze subjek-
tivního dokumentu a  dělají dojem jakési 

neformální skicovitosti, Žirovnického 
snímky jsou technicky precizní, pečlivě 
komponované, s  preferencí optimálních 
světelných podmínek a výrazné barevnos-
ti. Svůj podíl na formální dokonalosti foto-
grafií má jistě i využití možností digitální 
postprodukce. 

Svou kolekci Jan Žirovnický evidentně 
pečlivě vybíral, neboť zahrnuje téměř dva-
cetileté období (viz např. snímek z povod-
ní v roce 2002 či spálené koliby u Maxmili-
ánky). Jeho pohled navazuje na klasickou 
krajinářskou fotografii – hledá ideální oka-
mžik snímku, ať již z hlediska roční či den-
ní doby, počasí a  světelných podmínek, 
aniž by však zůstal u kalendářové líbivosti. 
Díky tomu nachází v krajině jedinečné po-
míjivé imprese i exkluzivní momenty, jako 
jsou například provazce blesků na  noční 
obloze. Využívá velký rozsah své optiky, 
takže nechybějí širokoúhlé záběry ani zají-
mavé detaily dlouhým ohniskem.

Jan Žirovnický naznačil touto komorní 
výstavou svůj velký talent, zasloužil by si 
výstavu většího rozsahu.  l

Stanislav�Boloňský

Roztoky Jana Žirovnického
V	podchodu	pod	tratí	před	branami	Středočeského	muzea	
vystavil	svých	dvacet	fotografií	Jan	Žirovnický.

s podporou grantu města Roztoky

ROZTOKY

zvou na divadelní představení slavné frašky

Hotel Academic, Roztoky

Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

od 19:30 hodin

Neděle 24. 11. 2019 

V HLAVNÍ ROLI MARIE TOMSOVÁ

CESTOPISNÉ  SETKÁNÍ

v rámci cyklu Evropská města
- Tomáš Kratochvíl

středa 23. října

od 17 h

Klub seniorů

Havlíčkova 713, Roztoky

vstupné  50 Kč

LONDÝN
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 s Beruška Bandem

Pátek 1. 11. 2019 od 15:30 

v Rožálku (pod školní jídelnou)

Vstup 50 Kč, děti do 1,5 roku zdarma

Akce je podpořena grantem města Roztoky

PODZIMNÍ
SLAVNOST

s podporou grantu města Roztoky

ROZTOKY zve na pohádku 

O HOLČIČCE,
KTERÁ ZLOBILA

Hotel Academic, Roztoky

Vstupné 80 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)

od 15 hodin

Neděle 24. 11. 2019 
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Nemá cenu se zde opět rozepisovat o  tom, 
proč je potřeba o nezalesněné plochy na Řiv-
náči pečovat, ani proč bez správné péče budou 
degradovat – zarůstat nevhodnými rostlina-
mi, keři a stromy. Podstatné pro výše zmíněný 
spor a hlavně budoucí péči je odborné posou-
zení provedené při terénním šetření 30. září. 
To bylo iniciováno po společném jednání zá-
stupců města, kritiků námi prováděné péče 
a  našeho spolku, a  provedli jej odborníci 
na danou oblast vybraní kritiky projektu.

Z šetření zcela jednoznačně vyplynulo, že 
nelze tvrdit, že by pastva, tak jak je pro-
váděna, poškozovala lokalitu i  citlivé 
a ohrožené rostlinné druhy, ale že naopak 
provedená citlivě a  inteligentně a  dopl-
něná sečí a popř. strháváním drnu (tedy 
tak, jak ji až na posledně jmenované celé 
ty roky na  Řivnáči provádíme) je nej-
vhodnějším prostředkem ochrany a péče 
o lokalitu a výše zmíněné přírodní druhy.
Pevně věřím, že se tímto spor uzavřel. 

Doufám, že se přizvaným odborníkům po-
dařilo přesvědčit kritiky, že námi provádě-
ná péče je nikoli destruktivní, ale naopak 
prospěšná a především nezbytná, a my bu-
deme konečně moci nasměrovat pozor-
nost a  energii k  opravdu potřebné práci 
v krajině v okolí Roztok. Ta totiž – upřím-
ně – péči zoufale potřebuje.

P. S. Po odborné stránce se věci v tomto čísle 
Odrazu podrobněji věnuje jeden z hodnoti-
telů projektu Mgr.  Štefánek z  Přírodově-
decké fakulty Karlovy univerzity; vyjádření 
vzešlá z  terénních šetření můžete najít 
na adrese www.spolek-jestrabnik.cz/rivnac

  l

Tomáš�Zděblo
spolek	Jestřábník

Na  červnovém zastupitelstvu vystoupil 
k  této tématice Mgr. Štefánek z Přírodo-
vědecké fakulty Karlovy Univerzity, kte-
rému je asi jedno, jaké vztahy panují 
v našem městě, ale je odborník na příro-
du a  jednoznačně upřednostnil tento 
způsob údržby a  vyjmenoval i  všechny 
klady a zápory. 

To, že se mění poměr výskytu některých 
rostlin v přírodě, je přirozený vývoj, který 
neovlivňují jen ovce, ale samotná příroda, 
počasí a  také lidé. Ještě před pár lety 

na Řivnáč přišlo pět a půl člověka za týden, 
dnes je tam procesí tam a zpět každodenní 
scénář. To se musí nějakým způsobem pro-
jevit.

Podle odborníků, a  nejen místních, při 
spásání zeleně převyšují přínosy pro kraji-
nu a  její další vývoj. Nemá význam zde 
zase jednotlivé body stále opakovat, co už 
bylo několikrát řečeno nebo napsáno. Ně-
kdo to pochopí, někdo ne, takový je život. 
Nikdy jsem neuznával takové okopávání 
kotníků jako v tomto případě.

Spolek Jestřábník, který je v článku nega-
tivně zmiňován, se de facto stará o  naše 
okolí tam, kde Technické služby neoperují, 
a z větší části si tuto práci hradí z vlastních 
zdrojů. Na jednotlivé činnosti zaměstnává 
mimo jiné i mladé lidi, kteří by pravděpo-
dobně měli problém s  uplatněním, proto 
tuto činnost o to víc oceňuji a svým způso-
bem i podporuji.

Myslím, kdyby každý z nás udělal ales-
poň desetinu toho, co lidé ze zmíněného 
spolku, tak by asi Roztoky, nebo minimál-
ně Žalov, dnes vypadaly úplně jinak.

  l

Ing.�Vladimír�Fučík

Město Roztoky se připojí k  fenoménu 
dnešního komunálního prostředí! Apliku-
je takzvaný participativní rozpočet. Spolu-
občané  získají možnost sami navrhnout 
konkrétní věc, drobnou stavbu, počin, vy-
lepšení obce, které zlepší život v Roztokách 
či Žalově. Město vyčlení 450 000 korun pro 
rok 2020.

Projekt Dobrý nápad je inovativním 
nástrojem přímé demokracie a  umožní 
občanům ovlivnit podobu města. V sou-

časné době se finalizují podmínky a způ-
sob hlasování o  nejlepších projektech. 
Zajímavý projekt budou moci navrhnout 
občané Roztok starší 12 let, kteří budou 
mít podporu minimálně 5 garantů. Dob-
rý nápad se spustí na  konci října 2019 
a  lidé budou moci do  Vánoc podávat 
návrhy, co chtějí za  vyčleněné peníze 
ve městě pořídit. 

Proces participativního rozpočtu stojí 
na přímé komunikaci mezi radnicí a obča-

ny. Zastupitelstvo zkraje nového roku vy-
hodnotí realizovatelnost jednotlivých pro-
jektů a  poté bude následovat veřejná 
prezentace nápadů a samotné veřejné hla-
sování, které rozhodne, jaký dobrý nápad 
město uskuteční.

Více informací se průběžně dočtete 
na webu města, Facebooku města a na ná-
stěnkách u městského úřadu.

  l

Lukáš�Hušek
koordinátor	projektu	Dobrý	nápad

Konec bojů o kótu Řivnáč?

Spásání přerostlé zeleně v Roztokách a okolí

Participativní rozpočet – Dobrý nápad

Titulek	(s	mírnou	nadsázkou)	odkazuje	na	dlouholetý	spor	
o	podobu	péče	o	bezlesé	partie	Řivnáče,	který	nám	letos	
probublal	až	na	zastupitelstvo	a	do	Odrazu,	a	na	jeho	
(alespoň	já	tedy	doufám)	zdárné	ukončení.	Věřím,	že	je	
to	tedy	naposledy,	kdy	se	věcí	na	stránkách	Odrazu	budu	
muset	zabývat.

Ano	vím,	je	to	evergreen.	Je	spásání	zelených	ploch	ovcemi	
v	Roztokách	a	okolí	prospěšné,	nebo	není?	Ale	musím	
reagovat	na	jeden	článek	z	minulého	Odrazu.

Občané	budou	mít	šanci	sami	rozhodnout	o	části	městského	
rozpočtu.	Je	to	Dobrý	nápad!
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POČET	PROJETýCH	VOZIDEL	BěHEM	
RANNí	ŠPIČKY:
n  středa 18. 9. 2019, 7.50–8.50
příjezd Přílepská celkem 330 vozidel
příjezd Přemyslovská celkem 125 vozidel 
z toho odbočí (82 směr centrum + 4 rovně 
+ 39 směr V. Přílepy)

n  úterý 24. 9. 2019, 7.12–8.12
příjezd Přílepská celkem 438 vozidel
příjezd Přemyslovská celkem 158 vozidel 
z toho odbočí (103 směr centrum + 3 rov-
ně + 52 směr V. Přílepy)

V ranní špičce tedy přijíždí na křižovatku 
z Přílepské 1 vozidlo v průměru každých 
8–11sekund, z  Přemyslovské v  průměru 
každých 22–29 sekund. V případě příjez-
du z Přemyslovské cca 65 procent vozidel 
odbočuje doleva, cca 32 procent odboču-
je doprava. Pakliže 2/3 vozidel přijíždějí-
cích z Přemyslovské odbočují doleva, ur-
čitě by uvedenému směru pomohla 
kruhová křižovatka. Otázka je, nakolik by 
se následně zhoršila průjezdnost Přílep-
ská–Lidická1.

Musíme brát v potaz budoucí dopravní za-
tížení lokality Na  Panenské II současnou 
výstavbou (nyní se staví 144 bytových jed-
notek) a plánovanou další velkou bytovou 
výstavbou, která zaplní současnou plani-
nu. Z této lokality budou auta vyjíždět buď 
do  ulice Přemyslovská, nebo do  ulice 
Na Panenské. 

Dne 24. září 2019 proběhlo veřejné před-
stavení projektu supermarketu Lidl, který 
by měl být postaven v bývalém areálu Ba-
rum v  Přemyslovské ulici. Obávám se, že 
tato stavba přinese další dopravní zatížení 
na  již tak exponované komunikaci. Byli 
jsme seznámeni s tím, že dle statistických 
ukazatelů supermarket Lidl počítá s příjez-
dem a odjezdem až 500 aut denně při prů-
měrném hodinovém nákupu a  zásobová-
ním 2krát denně, neboť si zakládají 
na čerstvosti potravin.

Čistě hypoteticky si představme ranní 
situaci v  Přemyslovské, když tu bude stát 
Lidl a naproti komplex školy. Školáci jdou-
cí do  nové žalovské školy, rodiče vedoucí 
děti do školky, autobusy tam i zpět, chváta-

jící motoristé do  práce, spěchající chodci 
na autobus a k tomu zákazníci supermar-
ketu. Nikde žádný semafor, odbočovací 
pruh či zpomalovací práh, takže školáci 
i  občané budou vystaveni zvýšenému ne-
bezpečí z  provozu aut. Nemluvě o  vyšší 
koncentraci výfukových plynů.

Zvýšeným provozem v ulici Přemyslov-
ská mohou být postiženi i obyvatelé jiných 
částí Žalova, neboť si řidiči začnou hledat 
novou alternativu vjezdu na Lidickou, jen 
aby se vyhnuli křižovatce Lidická–Přemys-
lovská. Takže začne být rušno i na přileh-
lých komunikacích.

Dalším aspektem je to, že už teď je vo-
zovka v nevyhovujícím stavu, místy chybí 
vyvýšený chodník kvůli bezpečnosti chod-
ců. V  průběhu výstavby školy bude dále 
zatěžována těžkou technikou. A  umístění 
supermarketu do  této lokality, s  čímž se 
pojí přísun dalších tisíců aut, bude pro sil-
nici zcela jistě devastující. Jelikož se jedná 
o komunikaci, která spadá pod Středočes-
ký kraj, tak nehrozí, že by prošla rekon-
strukcí v nejbližších letech.

Myslím si, že výstavba supermarketu 
na tomto místě může mít negativní dopad 
nejen na  dopravní situaci v  Žalově, ale 
i  na  zdraví občanů žijících v  sousedství 
a dětí navštěvujících novou školu.

  l

Lenka�Vozková

1) Statistiku zpracoval Petr Staněk

Problém byl popsán mnohokrát. Základ-
ní škola je narvána od  sklepa po  půdu, 
odborné učebny jsou využívány jako 
kmenové, pár tříd funguje na  výjimku. 
Letošní dostavby vyřešily školní rok 
2019/2020, na ten příští bude možná jed-
na třída chybět. A nová budova základní 
školy v Žalově s deseti třídami a zázemím 
bude dokončena (doufejme!) koncem 
roku 2020.

Přichází pět prvních tříd (s hrozbou šes-
té paralelky) a odcházejí tři devítky a pár 
žáků z  pátých tříd na  víceletá gymnázia. 
Škola připomíná přetékající rybník.

Když se něco takového na rybníce stane, 
je třeba rychle zvyšovat hráze. Ale taky 
spustit stavidlo, aby nepřitékala další voda. 

Ve škole to zatím nejde. Škola je podle zá-
kona povinna přijmout děti až do  vyčer-
pání kapacity. A  v  tom je právě ten pro-
blém.

V základní škole je vedle dětí s trvalým 
pobytem v Roztokách a Úholičkách, s ni-
miž tvoříme školský obvod, taky dost dětí 
z Velkých Přílep, snad i z Libčic nad Vlta-
vou a  víme, že i  v  Roztokách žije hodně 
lidí, aniž jsou zde hlášeni k trvalému poby-
tu. Ten mají nejčastěji v  Praze. Evidenci, 
„kolik dětí je odkud“, škola nevede.

Roztocká škola má pravidla, jimiž prefe-
ruje – v  souladu se školským zákonem – 
při přijímání do školy děti s trvalým poby-
tem v našem školském obvodu. Není však 
stanovena kapacita pro přijímání dětí 

do prvních tříd a celková kapacita školy je 
nastavena tak vysoko, že kritéria pro přijí-
mání dětí jsou neúčinná, protože do prv-
ních tříd i  do  školy jako celku se vejdou 
všichni uchazeči. Je tedy potřeba celkovou 
kapacitu školy i  kapacitu pro přijímání 
dětí do první třídy nastavovat tak, aby po-
kryla jen děti s trvalým pobytem v Rozto-
kách nebo Úholičkách.

Každá osoba přihlášená k trvalému po-
bytu znamená zvýšení daňových příjmů 
i  poplatků například za  odpady. A  každé 
ušetřené místo v  první třídě nám může 
uspořit peníze v  budoucích investicích. 
Bude jich i tak víc než dost.  l

Úvaha o dopravě na ulici Přemyslovská

Přetékající rybník

Chtěla	bych	poukázat	na	jeden	z	nejpalčivějších	problémů	města	Roztoky,	
a	to	stále	se	zhoršující	dopravní	zátěž.	Tuto	situaci	by	měl	částečně	zlepšit	
plánovaný	průtah	městem	včetně	dvou	kruhových	objezdů.	To	však	úplně	
nevyřeší	vytíženost	vedlejších	komunikací.	Jednou	z	nich	je	hlavní	žalovská	
ulice	Přemyslovská.	Nájezd	z	ní	na	ulici	Lidickou	je	již	nyní	značně	obtížný.	
Názornou	ukázkou	dopravní	zatíženosti	zejména	v	ranní	a	odpolední	špičce		
je	tato	malá	statistika	pořízená	v	nedávných	dnech.

Věcně,	rychle,	nekonfliktně.	Tak	jednalo	zastupitelstvo	města	
v	září.	Nadcházející	zasedání	bude	asi	tvrdší.	Ústřední	téma	–	
kapacita	základní	školy	–	je	toho	zárukou.

Jarda�Huk
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VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE
70 - 100 CM

DĚTSKÉ LYŽE
100 - 130 CM

DOSPĚLÉ
LYŽE A SNB

BĚŽKY

KOMPLETNÍ SET* 999,- 1299,- 1299,- 1299,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 999,- 1250,- 1250,- 1250,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

NEKUPUJTE LYŽE !!!
VRACÍTE AŽ 30. 4. 2020

Cena platí při zapůjčení od 15. 10. do 16. 11. 2019

Cena platí při zapůjčení od 17. 11.  – 17. 12. 2019

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE
70 - 100 CM

DĚTSKÉ LYŽE
100 - 130 CM

DOSPĚLÉ
LYŽE A SNB

BĚŽKY

KOMPLETNÍ SET* 999,- 1499,- 1599,- 1599,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 999,- 1350,- 1550,- 1550,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

Cena platí při zapůjčení od 17. 12.  – 17. 1. 2020

VYBAVENÍ DĚTSKÉ LYŽE
70 - 100 CM

DĚTSKÉ LYŽE
100 - 130 CM

DOSPĚLÉ
LYŽE A SNB

BĚŽKY

KOMPLETNÍ SET* 1699,- 1699,- 1899,- 1899,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1550,- 1550,- 1750,- 1750,-

HELMA 200,- 200,- 200,- -

KAUCE 1500,- 1500,- 1500,- 1500,-

Ke každé soupravě dostávate automaticky potvrzení o seřízení lyžařského vázání ZDARMA.
*KOMPLETNÍ SET = LYŽE + BOTY + HOLE NEBO SNB + BOTY

Internacionální 1231/8, Praha 6 165  00, Tel.: 220 920 014 - infolinka, 775 085 151 - obchod a půjčovna
EMAIL: SERVIS@CYKLOADAM.CZ, WWW.SKIADAM.CZ
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Diskuse byla celkem klidná a věcná. Argu-
menty a obavy žalovských občanů byly po-
chopitelné. Asi nikdo netouží po tom, aby 
vedle jeho domu vyrostla hala supermar-
ketu a  jeho dům rázem ztratil na  ceně. 
Není to ani dobrý soused pro plánovanou 
školu či v těsné blízkosti stojící školku.

Já však nechci opakovat všechna proti, 
která již byla napsána v minulém čísle Od-
razu. Chci informovat všechny ty, kteří si 
snad myslí, že žalovští, včetně mě, nechtějí 
Lidl a  že vše dobré odmítáme. Ne, není 
tomu tak. My chceme Lidl, ale ne na Trige-
mou a městem navrhovaném, nevhodném 
místě.

Vím, že není dobré jen kritizovat a  vše 
odmítat. Důležité je hledat řešení. A  tak 
po několika předběžných jednáních s maji-
teli pozemků jsem navrhla dvě varianty 
pro umístění Lidlu. Jedná se o  pozemky 
na jedné či na druhé straně křižovatky Li-

dická–Přemyslovská. Pozemky jsou přímo 
na  hlavní silnici a  jejich majitelé jsou 
ochotni se zástupci Lidlu jednat. Pro Lidl 
jsou pozemky mnohem lukrativnější a pro 
občany je toto místo přijatelnější i výhod-
nější. Ti občané, kteří nejezdí auty, zde na-
jdou i  stanici autobusu oproti variantě 
v Barumu, kde nikdy stanice autobusu ne-
bude.

Ukázalo se, že zástupce Lidlu návrh za-
ujal a  z  diskuse, která se vedla po  veřej-
ném projednání, vyplynulo, že jsou ochot-
ni o něm uvažovat a jednat jak s majitelem 
pozemku na Lidické, tak i s vedením měs-
ta. Ale z této diskuse bylo také patrné, že 
dlouholetá spolupráce města s firmou Tri-
gema, ať už lepší nebo horší, má pevné 
kořeny, a bylo cítit, že této navržené vari-
antě není nakloněno. A  to není dobře. 
Mělo by myslet a konat tak, aby co nejvíce 
prospělo svým občanům a  jejich potře-

bám. Věřím, že se město zamyslí nad tou-
to variantou a  uzná, že supermarket 
na  hlavní silnici je lepším řešením než 
v bývalém Barumu.  l

Veřejné projednání Lidl
V	posledním	zářijovém	týdnu	se	v	zasedací	místnosti	MÚ	
sešli	zástupci	našeho	města,	Trigemy	a	Lidlu	s	občany	
Roztok,	aby	si	řekli	všechna	pro	a	proti	k	výstavbě	
supermarketu	Lidl	v	prostorách	bývalého	Barumu	v	Žalově.

Eva�Sodomová
zastupitelka

P. S. SMUTNÁ ZPRÁVA
Ve chvíli, kdy píšu tento článek, 
mě zasáhla smutná zpráva 
z rádia, že nás opustil náš nejpo-
pulárnější zpěvák Karel Gott. 
Kolega, se kterým jsem mnoho-
krát ve svém životě spolupracova-
la. Vážila jsem si ho jako oprav-
dového profesionála a dobrého, 
sympatického člověka.  
Je mi to velice líto.  
Čest jeho památce.
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Prodej potřebných i nepotřebných věcí, zbytečností
I nezbytností, ze dvora i ze zahrady, z plotu nebo z garáže
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B L E Š Í  T R H
N A  V L A S T N Í M  DV O R K U

V  T I C H É M  Ú D O L Í
A  K R O U P C E

V NEDĚLI 20. 10. 2019 (10:00 – 16:00)
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nÁZORY A KOMenTÁře

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky

Co kdo řekl na summitu, není podstatné, 
někdo daleko dříve rozhodl, že se začne 
pěkně tvrdě bojovat proti autům se spalo-
vacími motory. Ty budeme regulovat, 
a naopak elektroauta budeme dotovat. To 
jsou ta auta, která mají výfuk třeba až 
v  Tušimicích. Důvodem nebude asi ani 
ochrana klimatu, ale spíše snaha o  nezá-
vislost na zemích třetího světa (Írán, Irák, 
Saudská Arábie a okolí), odkud svět dová-
ží ropu. A všechno to bude platit daňový 
poplatník. Jen pro usmání – deset velkých 
zaoceánských výletních parníků, které ni-
kdo moc neřeší, znečišťuje životní prostře-
dí podobně jako 260 milionů registrova-
ných aut v  Evropě. Přes to přese 
všechno – je třeba přírodě pomoci, ale ne 
nutně blázněním kolem elektromobility, 

větrníků v  české kotlině nebo solárních 
panelů, ale třeba vysazováním stromů, 
které ochlazují okolní prostředí a  vážou 
CO2. Jeden metr krychlový dřevá váže 
250 kilo uhlíku. Jeden hektar bukového 
lesa vyprodukuje za  rok 10 tun kyslíku 
a naváže 60 tun prachu, takže každý strom 
má smysl. To jsme se učili už na základní 
škole a není to žádný nový objev.

Proto, když jsem sám za sebe i za ODS 
přemýšlel, co konkrétního bych mohl udě-
lat, rozhodl jsem změnit na les kus pozem-
ku na  chatě a  pár ovocných stromů jsem 
přidal i  v  Roztokách. Já vím, v  Čechách 
nebyl za posledních několik set let tak vel-
ký podíl lesů jako dnes. A četl jsem i stu-
die, které říkají, že les může vysoušet okolí. 
Ale taky jsem se byl podívat v  létě u  nás 

Na Vrškách na poli na řepku a řeknu vám, 
že „žádné motýle“ tam nebyly, že ten Babiš 
zase kecal, takže tomu třeba pár pořádných 
lipových alejí s  kytkami kolem nebo kus 
bukového lesa pomůže. 

Proto na nejbližším zastupitelstvu města 
předložím materiál, kterým chci otevřít 
debatu o  koordinaci a  možné pomoci ze 
strany obce. Město totiž nevlastní přiliš 
mnoho velkých pozemků, ale zato má po-
měrně velké množství různých úvozů a re-
mízků, kam by se pár stovek stromů určitě 
vešlo. Jeden příklad za  všechny – šlo by 
zalesnit třeba pozemek 2417/20 o velikosti 
téměř 12 000 m2, který je města a který při-
léha ze západu k  Malému háji. A jestli 
malé či velké pozemky v extravilánu města 
vlastní i nějací filantropové, třeba se inspi-
rují a k projektu „Roztoky u lesa“ se přidají. 
Jestli vám to přijde jako dobrý nápad, nebo 
máte nápad jiný, tak napište na 
roman@odsroztoky.cz svůj názor.  l

Inkluze ve vzdělávání má nepochybně vý-
hody i nevýhody. Dá se o nich diskutovat 
a pan Boloňský uvádí některé validní argu-
menty. Bohužel, zdaleka nejde jen o  od-
borný, pedagogický problém. Kdyby to tak 
bylo, nechala by se školám volnost, ať se 
rozhodnou samy, zda to chtějí dělat tak či 
onak, a časem by se ve volné soutěži ukáza-
lo, která cesta je lepší a pro koho. Jenomže 
to přišlo shora befelem, protože jde o roz-
hodnutí čistě ideologické. Inkluze ve vzdě-
lání je jen jedním z dílků mozaiky budová-
ní tzv. inkluzivní společnosti, která je 
v posledních letech mantrou západní pro-
gresivní levice a už v řadě aspektů proniká 

i  k  nám (např. skrze Piráty a  ostatní mo-
derní ultralevičáky). Inkluzivní společnost 
zaručuje každému exotovi právo na uznání 
jeho nároků. Na rozdíl od liberální společ-
nosti, která zajišťuje individuální svobodu, 
inkluzivní společnost je kolektivistická 
doktrína ukládající každému povinnost 
uznávat široké množství nároků a  práv 
a přizpůsobovat se jim. Z této líhně pak vy-
cházejí nápady typu, že už nebudeme 
na  formulářích psát „matka“ a „otec“, ný-
brž „rodič 1“ a „rodič 2“, abychom se ná-
hodou někoho nedotkli. Někdo, kdo by byl 
ještě před docela nedávnem označen při-
nejmenším za magora, už není magor, ale 

příslušník 27. nebo kolikátého pohlaví, je 
na to hrdý, je nutné se z toho veřejně rado-
vat a stavět pro takové jedince extra zácho-
dy. Už to není svoboda, kde si každý může 
dělat za své, co chce, pokud to nekoliduje 
s právy ostatních. Už je to požadavek, aby 
společnost uznávala kdejaký nárok a nesla 
jeho náklady. A okovy politické korektnos-
ti nám čím dál více brání takové věci kriti-
zovat.

S  inkluzivní společností mám problém, 
a  proto mám problém i  s  inkluzivním 
vzděláváním. Prosperity, kterou zažíváme, 
jsme dosáhli díky naší západní civilizaci, 
která se ukázala jako výkonnější a lepší než 
všechny kultury ostatní. Pokud chceme, 
aby svou dominanci udržela i  pro naše 
děti, musí nejvíce investovat do talentů (ať 
už talent spočívá v čemkoliv) místo do čas-
to dost pochybných nároků. Protože elity 
posouvají společnost kupředu a  ta díky 
tomu vytváří dostatečné zdroje, aby se i ti, 
kteří takovou kliku neměli, mohli mít dob-
ře. A protože inkluzivní společnost už není 
svobodná.  l

Tomáš�Šalamon
místopředseda	MS	ODS	Roztoky

Klimatická změna – Roztoky u lesa

Chceme inkluzivní společnost?

Už	i	v	našem	Odrazu	několikrát	padlo	jméno	greta	Thunberg.	Tahle	mladá	
švédská	holka	s	několika	duševními	chorobami	se	stala	emisarkou	boje	proti	
klimatické	změně.	Peskovala	na	summitu	OSN	v	New	Yorku	největší	světové	
státníky,	mračila	se	na	Trumpa	a	teď	překročila	Rubikon,	když	se	dostala	
i	na	stránky	Odrazu.	Proč	je	to	taková	světová	hvězda?	Protože	jinak	by	byl	
mediální	ohlas	klimakonference	minimální.	Po	neúspěchu	slibů	z	Paříže	i	Kjóta	
potřeboval	summit	nějakou	novou	tvář,	nový	impulz,	tak	marketing	vymyslet	
grétu,	která,	jak	sama	řekla,	měla	by	být	spíše	ve	škole.	Ale	kdyby	to	nebyla	
gréta,	byl	by	to	někdo	jiný	–	třeba	tučňák	se	slunečními	brýlemi.

Pár	slov	k	obsáhlé	polemice	pana	Boloňského	s	mým	letním	
článkem	věnovaným	školství.	Když	nechám	stranou	některé	
jednotlivosti	hraničící	s	demagogií,	jež	nejsou	autora	hodny,	
s	panem	Boloňským	překvapivě	dost	souhlasím.	Ano,	jsme	
dostatečně	bohatí	na	to,	abychom	si	mohli	dovolit	vzdělávat	
kvalitně	i	ty	méně	šťastné.	Otázka	zní,	jak.	Dobrou	odpovědí	
byla	třeba	existence	roztocké	zvláštní	školy,	která	si	pod	
vedením	pana	Javůrka	a	později	paní	Novotné	vydobyla	
více	než	solidní	reputaci.	Její	zrušení	chápe	i	pan	Boloňský	
jako	„extrém“.	Já	též.



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.
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Vážení rodiče a ostatní čtenáři, 
doufám, že všechny děti vykročily do no-
vého školního roku pravou nohou a  vše 
tedy je, jak má být. „My všichni školou po-
vinní“ jsme také rovnýma nohama skočili 
do  výuky i  do  akcí, kterých bude tento 
školní rok opět, jako loni, víc než dost. 
K tomu je tu právě toto naše Školní okén-
ko, ve  kterém vás o  chystaných i  proběh-
lých akcích budeme stručně informovat.

Například v letošním posledním zářijo-
vém týdnu již několik desítek žáků z 8. tříd 
trávilo jazykový kurz ve  Skotsku, také  
již proběhl environmentální pořad na   
1. stupni školy a  některé třídy ZŠZB již 
stihly navštívit výstavu k 30. výročí 17. lis-
topadu v Praze, o němž chystá naše škola 
vlastní projekt. Šesté třídy také absolvova-
ly tzv. adaptační dvoudenní kurz, aby se 
děti lépe poznaly a sžily v nových kolekti-
vech, protože se z 5 pátých tříd nově utvo-
řily 4 šesté. Snad se záměr podařil. Za září 
máme již také náš první sportovní vítěz-
ný pohár, který přivezli z  Dobřichovic 
chlapci II. stupně za přespolní běh. 

Všichni jsme také kladně ohodnotili no-
vou přístavbu v obou jídelnách školy a ne-
trpělivě čekáme na dokončení jedné přista-
vované třídy – dřevostavby, abychom ji 
mohli využít např. na dělenou výuku jazy-
ků a nemuseli tak často běhat do družiny 
v sousední budově. 

Všem dětem přeji v tomto školním roce 
za  všechny pedagogy mnoho zajímavých 
poznatků a studijních úspěchů. Na čtenou 
za měsíc se těší 

Věra�Zelenková

17.�listopad�1989�a�5.�D�
V  pondělí 9. září jsme se poprvé potkali 
ve škole s paní učitelkou a hned si domlu-
vili výlet na  výstavu. Měli jsme před ní 
za úkol se doma zeptat rodičů a prarodičů, 
kde a jak trávili dobu kolem 17. listopadu 
před 30 lety. 

Vyzvídali jsme všichni, a co jsme se do-
zvěděli, jsme si řekli s  paní učitelkou bě-
hem čekání na otevření Královské zahrady. 
To už bylo 10. září. Povídali jsme si tu 
o  době před 30 lety, o  tom, jak se v  naší 
zemi žilo a proč to lidé chtěli změnit. Co 
pro to udělali a co znamená, že sametově. 
Povídali jsme si o  statečných studentech, 
umělcích a  mnoho dalšího. Výstava nám 
pomohla té době trochu více porozumět. 
Výstava je na Pražském hradě, u Letohrád-
ku královny Anny a připomíná 30. výročí 
pádu železné opony. Jsou zde vystavené fo-

tografie z  bývalého Československa, ale 
i  z  jiných zemí, kde se protestovalo proti 
komunistickému režimu a  protesty vedly 
až k pádu tohoto režimu. V zahradě před 
letohrádkem, ale i  uvnitř jsou vystavené 
velké fotky s popisky, co a kde se na nich 
odehrává. Před letohrádkem je dokonce 
kus Berlínské zdi a starý trabant, u kterého 
jsme se vyfotili. 

Výstava nás bavila, bylo krásné počasí 
a my jsme volně procházeli mezi fotogra-
fiemi a  ve  skupinkách si četli, povídali si 
o nich. Jsou tam černobílé fotky s mnoha 
lidmi a z mnoha zemí, někdy velmi smut-
né, bezútěšné, jindy jásavé a radostné, plné 
naděje a odhodlání. Uvnitř letohrádku bě-
žela malá televize a vysílala záběry z před-
revolučních a  revolučních událostí, staré 
zprávy české televize, záběry ze stávek 
ve školách a divadlech, záběry ze 17. listo-
padu, kdy proti protestujícím studentům 
zasahovali policisté s obušky. K protestním 
akcím se přidávali lidé z  celé republiky 
a vzniklo Občanské fórum. Mnoho z foto-
grafií bylo pořízeno během sametové revo-
luce, lidé na nich protestují a protestují, až 
k pádu komunistické vlády. Novým prezi-
dentem se stal Václav Havel. 

Výstava v nás vzbudila zájem o tyto udá-
losti a vše jsme s rodiči doma znovu probí-
rali. Tento rok je to 30 let, proto je důležité 
si všechno připomenout, aby se lidé pouči-
li a vážili si své svobody.

Adélka�Sazimová�z�5.�D

Škola�podporuje�NEZP�
EVVO�–�Nejbohatší�
ekosystémy�planety�Země
Ve  dnech 12. a  13. září 2019 se třídy  
1. stupně ZŠ zúčastnily environmentál-
ního pořadu NEPZ – Nejbohatší Eko-
systémy Planety Země, na téma Oceány. 
Pan Petr Coubal dětem zajímavě vyprá-
věl vlastní zážitky z  cesty na  Sumatru, 
Bali, na  souostroví Pulau i  do  Afriky. 
Projekt Green Life chrání pralesy, oceá-
ny a díky svým protipytláckým hlídkám 
ochraňuje ohrožená zvířata. Žáci pocho-
pili všeobecný význam důležitosti 
ochrany světových ekosystémů, hlavně 
pralesů, oceánů a ledovců.

Nyní připravujeme na  17. dubna 2020 
od 17 hod. společný program pro děti i do-
spělé. Jste srdečně zváni. Více na  https://
pralesdetem.cz/(https://pralesdetem.cz/)

Mgr.�Monika�Bromovská

Školní okénko

Roztocká�škola��
se�představuje�
Základní	škola	má	v	letošním	
školním	roce	2019/2020	cel-
kem	945	žáků	ve	39	třídách,	
tj.	25	tříd	prvního	stupně	
a	14	tříd	druhého	stupně.	

Do	5	prvních	tříd	bylo	
přijato	celkem	128	nových	
prvňáčků.	

Letošní	školní	rok	jsme	zahá-
jili	až	9.	září	2019.	Nově	má	
škola	k	dispozici	rozšířenou	
školní	jídelnu	v	Roztokách,	
nad	ní	2	nové	učebny.	

Žalovská	budova	prošla	re-
konstrukcí	elektroinstalace,	
datových	rozvodů	a	kuchyně.	
V	přístavbě	můžeme	vyu-
žívat	2	učebny	a	výtvarný	
atelier.	Před	dokončením	je	
roztocká	dřevěnka.	

Pak	si	snad	obě	školní	budo-
vy	alespoň	načas	oddychnou	
od	stavebního	ruchu,	který	
byl	v	posledních	měsících	
součástí	školního	dění.	

Všem	žákům,	rodičům	i	pe-
dagogům	přeji	co	nejklidnější	
školní	rok	2019/2020.	
  l

Mgr.�Olga�Janoušková,�
ředitelka	ZŠZB
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Když se snažíte něco vytáhnout z účastní-
ků novocirkusového tábora, je docela těžké 
se přes všechny superlativy prokousat 
k  nějaké konkrétní myšlence. Prázdniny 
s  cirkusem, příměstský tábor zaměřený 
na žonglování a pozemní a vzdušnou akro-
bacii, jsou něco unikátního – je to týden, 
kdy se tlupa dětí spojí s  partou mladých 
profesionálních akrobatů a  žonglérů. Pod 
jejich vedením tvrdě trénuje a  připravuje 
veřejné vystoupení, kterým tábor končí. 
A podle těch, se kterými jsem mluvila, je to 
prostě „nejlepší tábor pod sluncem“.

Prázdniny s cirkusem jsou jasně a v pod-
statě úzce zaměřené. Týden je mimořádně 

intenzivní a má pevně dané vyústění, kte-
rým je společné vystoupení. Každé z dětí si 
volí jenu hlavní a jednu vedlejší disciplínu, 
kterou trénuje. Zkušenosti, se kterými děti 
na tábor přicházejí, jsou různé. Pro většinu 
z  dětí každopádně představuje cirkusové 
umění naprosto nový způsob vědomé prá-
ce s  tělem a  hlavně obrovský posun, kdy 
díky poměrně krátkému tréninku a  kon-
centraci nacvičí něco úžasného. 

Rozhodně jde o výkon. Ale jeho součástí 
je i vlastní projev a výraz, vtip a osobitost. 
Nový cirkus v sobě zahrnuje zvláštní kom-
binaci sportu, tance a  divadla a  velkou 
spoustu adrenalinu, zvlášť když visíte hla-

vou dolů vysoko nad zemí. Žonglování 
i akrobacie fungují jako svébytný druh ko-
munikace – směrem k divákům i mezi sa-
motnými performery. A samotné vystupo-
vání, stres, tréma a radost s ním spojená… 
To je kapitola sama o sobě.

Zásadní součástí tábora, ale i  pravidel-
ného kroužku žonglování, je společenství. 
U  žonglování je to hodně klučičí parta, 
na letním táboře je to síla týmu složeného 
z rozmanitých lidí a osudů, kteří spolu pra-
cují a  spoléhají se na  sebe navzájem – 
i v naprosto fyzické rovině. Lektoři nejsou 
o  moc starší než účastníci, což přináší 
skvělou dynamiku přirozeného vzájemné-
ho předávání zkušeností. 

A hlavně – není to hra na cirkus. Během 
týdne se tvrdě dře a děti se ve svých doved-
nostech posunou více než kdekdo jiný 
za celý rok. Společně se kompletně připraví 
představení. Tábor probíhá v opravdovém 
šapitó, s profesionálním vybavením a s lid-
mi, kteří jsou špičkoví artisté. A díky před-
stavení si každý zažije i  zpětnou vazbu – 
reakce publika na  skvělé výkony, triky 
a  různé vtípky, ale i  podporu ostatních 
ve chvílích, kdy se něco nevyvede. 

Děti se večer vracejí ztahané jako koťata, 
úplně sedřené, ale naprosto nadšené. 
A za ten týden dokázaly něco, co se jen tak 
nevidí.

  l

Zuzana�Šrůmová
Sdružení	Roztoč

V září jsme otevřeli další sezonu kroužků 
a kurzů, jejichž jádro jsou kroužky umělec-
ké. Jsou pro nás způsobem, jak umožnit 
dětem a  dospělým umělecky uchopit svět 
kolem sebe, vyzkoušet si něco nového 
a  mimořádného a  dát prostor tomu, co 
v nás klíčí. Děláme ale i další věci – a velmi 
rádi vás do nich přizveme.

Snažíme se obnovovat tradice a  lidové 
slavnosti, které jsou tradičně tím, co člově-
ku posiluje kořeny v místě i čase. Někdy jde 
o menší akce, které potěší účastníky a více-
méně náhodné kolemjdoucí (jako je to 
u  jarních Královniček), někdy jde o  věci, 
které je poměrně těžké minout, jako je to 
u Masopustu a vlastně i například Živých 
jesliček. Snažíme se velmi vyhýbat akcím, 

kde čekají diváci, kdo je čím bude bavit, 
a místo toho pořádáme setkání, kde je kaž-
dý do  nějaké míry jejich aktivní součástí, 
kde je prostor i na  individuální prožívání 
a tiché okamžiky, ale současně i potkávání 
s ostatními, jako je to třeba u někdy více, 
někdy méně dušičkového Svátku světel.

Vytváříme prostor pro různá přátelská 
setkání dětí i  dospělých. Spolu s  turistic-
kým klubem Draci pořádáme Drakiádu 
a Vánoční trhy, kde děti prodávají své vý-
robky, v  rámci přípravy akcí se zapojuje 
spousta lidí zcela nezávisle na věku či pro-
fesi a baví nás dělat věci společně a dohro-
mady. 

Těší nás vytvářet umění, které je specific-
ky roztocké, a těší nás i občas přivést něco 

mimořádného – ať už je to divadelní před-
stavení, špičkový lektor nebo třeba nový 
cirkus.

Akcí, kterých se lze zúčastnit, je v tomto 
pololetí (resp. do masopustu), spousta:
n  Podzimní akvarel 19. října je odpolední 

dílna pro dospělé a  starší děti, které se 
chtějí ponořit do podzimu štětcem a bar-
vami. Vede jej Kamila Havlíková.

n  Jógový seminář s tématem diastázy pove-
de 2. listopadu lektorka Daniela Pařízko-
vá pro ty, kteří (častěji „které“) bojují 
s rozestupem příčných břišních svalů.

n  9. listopadu bude Drakiáda, společná 
stavba a pouštění draků na některé z roz-
tockých plání, dokud jsou ještě pláněmi. 
Pořádají TK Draci.

n  Keramická dílna 8. a 15. listopadu je ote-
vřeným prostorem pro tvorbu především 
dospělých.

„A v čem je jiný?“ – „No úplně ve všem!“

Sdružení Roztoč v tomto pololetí
Sdružení	Roztoč	funguje	v	Roztokách	přes	20	let	–	a	snaží	se	
oživovat	a	roztáčet	Roztoky	a	to,	co	pro	nás	znamenají.
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n  Svátek světel 9. listopadu je jednou z na-
šich hlavních akcí, cestou mezi tichem, 
zvuky a  světelnými objekty, každý rok 
s jiným tématem, místem a zaměřením.

n  Vánoční knihkupectví na  začátku pro-
since je benefiční akce, ze které je spous-
ta benefitů pro všechny. Dobrovolníci 
vybírají, přivážejí a  prodávají krásné 
a kvalitní knihy, které si je možné za běž-
nou cenu koupit. Výtěžek pak putuje 
na činnost sdružení a ještě u toho podpo-
rujeme další.

n  Vánoční trhy dětských prací jsou oprav-
dovým trhem, kde děti prodávají to, co 
vyrobily. A také se tam dozvíte, koho si 
vezmete a  jak se vám v  příštím roce 
bude dařit. Za  správnost věštby ale ne-
ručíme.

n  Živé jesličky 23. prosince mají asi téma 
jasné. Ovšem tak zapálené pasáčky a dů-
stojné anděly jen tak nepotkáte.

n  Masopustní obchůzka 8. února prochází 
vybranou částí Roztok, zpívá, tancuje, 
vinšuje a otevírá týden, který končí vel-

kým veřejným masopustním průvodem 
(to je ten Masopust)15. února. 
Tyto termíny ještě doplňují koncerty, vy-

stoupení, představení a  dílny – a  vše do-
hromady tvoří jeden rozmanitý tvořivý 
celek, který s  námi můžete nějak sdílet, 
chcete-li. Na www.roztoc.cz najdete kdeco, 
a  co tam nenajdete, na  to se nás klidně 
přijďte zeptat.  l

Za Sdružení Roztoč
Zuzana�Šrůmová

gRAFOMOTORIKA	A	LOgOPEDIE	
NEBO	LOgOPOVíDÁNí

Individuální procvičování každé úterý od-
poledne. Po předchozí dohodě s naší paní 
logopedkou. Pokud máte lepší zkušenosti 
s menšími skupinkami, pojďte na Logopo-
vídání (pondělky od  15.15) nebo Grafo-
motoriku (úterý 15.15–16.00)

PŘíPRAVNé	KURZY	NA	gYMNÁZIA	
I	K	MATURITNíM	ZKOUŠKÁM

Přípravný kurz na  víceletá gymnázia běží 
ve  stejný čas a  se stejnou lektorkou jako 
loni, každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 v Le-
xiku. Kromě toho máme otevřené příprav-
né kurzy na  čtyřletá gymnázia (pondělí 
a  středy 17.00–18.00) a  pomáháme s  pří-

pravou k  maturitní zkoušce z  angličtiny 
(úterý 16.30–18.00).

CO	SE	V	MLÁDí	NAUČíŠ	ANEB	TOLI-
KRÁT	JSI	ČLOVěKEM

Anglicky se učí dnes bez nadsázky už kaž-
dé malé dítě. Podpořte své děti ve  studiu 
dalšího cizího jazyka. V  Lexiku nabízíme 
tyto kurzy pro začátečníky: ruština (středa 
17.30–18.30), němčina (čtvrtek 15.00–
16.00) nebo španělština (čtvrtek 16.00–
17.00).

Podzim v Lexiku a Insignis
Školní	rok	se	pomalu	rozeběhl	a	přichází	podzimní	čas,	který	můžete	trávit	
s	námi.	V	Lexiku	myslíme	na	naše	předškoláky	i	čerstvé	školáky	a	nabízíme	již	
tradiční	a	osvědčené	individuální	i	skupinové	kurzy

 ➔

INZERCE

PRACOVNÍK VE SKLADU
KOSMAS knižní distribuce hledá pracovníky do svých skladů 
v Horoměřicích a Svrkyni.

Náplň práce:
• Naskladňování a vychystávání zboží
• Kontrola
• Balení

Požadujeme:
• Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost
• Samostatnost a pozitivní přístup
• Manuální zručnost

Nabízíme:
• Práci ve stabilní společnosti patřící 20 let k největším na trhu
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• Možnost zkráceného pracovního úvazku
• Jednorázový náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč
• Zaškolení, možnost získání průkazu VZV
• Možnost kariérního růstu
• Bonusy dle výkonnosti, stravenky
• Zaměstnanecké slevy na naše produkty
• Možnost dopravy z metra Dejvická zdarma
• Nástup možný IHNED

Mzda:
20 000 – 30 000 Kč

Kontaktní osoba: Jana Kohútková, 
jana.kohutkova@kosmas.cz, 226519400, 226519383
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

DOSPěLí	STUDENTI	VíTÁNI

Je libo španělské a italské úterní večery pro 
středně a mírně pokročilé? Nebo středeční 
večery věnované mírně pokročilým i  po-
kročilým němčinářům a  ruštinářům? 
Přijďte k nám.

A	JDE	TO	I	NAOPAK

Máte v okolí člověka, který perfektně ovládá 
angličtinu či jiný jazyk a chtěl by pro změnu 
trochu té češtiny? Řekněte mu o Czech for 
Foreigners, jsme tu i v pátek odpoledne.

CHCETE	ZAČíT	RÁNO	JINAK?	

Přijďte v pondělí na business ruštinu s lek-
torkou, pro kterou je ruština rodným jazy-
kem, nebo ve středu na business angličti-
nu, vše od 8.00 do 9.30.

iNSiGNiS�nabízí…
V září se rozeběhly další dva kurzy Chůva 
pro děti do  zahájení povinné školní do-

cházky. Do těchto již běžících se lze stále 
hlásit prakticky z  celé republiky. Další 
kurz otevíráme až v listopadu. 

Bezmála pětiměsíční kurz Asistent pe-
dagoga je otevřen od 7. 9. a další začne 
7. 12. Kurzy jsou koncipovány jako dis-
tanční (studuje se v  e-learningové apli-
kaci) s  jedním víkendem praktických 
seminářů v učebnách Lexiku. 

Nabízíme vám prezenční jednodenní 
kurz První pomoc dětem, který je vhodný 
pro rodiče i  prarodiče, ale také např. pro 
pedagogické pracovníky. V sobotu 19. 10. 
od 9.00 můžete dorazit i bez objednání.

DÁRKOVé	POUKAZY

Všechny naše aktivity, nebo jejich část, 
můžete věnovat svým blízkým k výročím či 
pod vánoční stromeček prostřednictvím 
dárkového poukazu, který vám vystavíme 
v ceně podle vašich požadavků.

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. 

V  případě jakýchkoli dotazů pište 
na  info@lexik.cz nebo info@insignis.cz, 
volejte na 733 643 643, 739 035 000.  l

Těšíme se na vás. 
Blanka�Pekárková�

koordinátorka	Lexik	a	iNSigNiS

Tematické�dny�s�Domškoláčkem�
Domškoláček	je	nová	platforma,	kde	se	
potkávají	děti,	které	jsou	vzdělávány	doma	
a	jejichž	rodiče	potřebují	průběžnou	pomoc	
s	výukou.	Domškoláček	je	založen	na	malém	
kolektivu,	svobodě	fantazie	a	individuálním	
přístupu.

Od	18.10.	máme	pro	všechny	děti	od		
2.	do	4.	třídy	ZŠ	v	domácím	vzdělávání	NO-
VINKU!	Každý	sudý	pátek	v	měsíci	se	v	na-
šem	Domškoláčkovi	pořádá	tematický	den.

Od	8.30	do	12.30	hodin	se	budeme	věnovat	
předem	danému	tématu	navázanému	
na	předměty	běžné	výuky.	V	pátek	18.	10.	
začínáme	s	tématem	Podzim	s	malou	náso-
bilkou!	Hravou	a	poutavou	formou	se	za-
měříme	jak	na	matematiku,	tak	na	přírodní	
vědy.	Pro	každého	nově	přihlášeného	navíc	
nabízíme	balíček	prvních	3	tematických	
dnů	se	slevou	20	%.	Pro	více	informací	se	
podívejte	na	naše	webové	stránky	či	nás	
navštivte	přímo	v	Lexiku.		 l

Natálie-Karolína�Hlobilová
lektorka	Lexik
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VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

 
 

Mateřská škola Úholičky, 
příspěvková organizace, 

Na Chlumci 257, Úholičky 252 64 
 

přijme  
uklízečku + kuchařku 

celkem na 0,75 úvazku. 
 

Předpokládaný nástup od 2. 1. 2020. 
 

Žádosti s životopisem zasílejte 
na adresu školy nebo 

e-mailem – ms.uholicky@volny.cz 
 

Bližší informace na tel.: 
605 061 624, 220 930 642 
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INZERCE

n Výkup vozidel všech značek. Platba 
ihned v hotovosti. Rychlé a seriózní jed-
nání. Formality spojené s převodem zajis-
tím. Tel. 721 473 314 

n Přivýdělek k důchodu: hledáme spoleh-
livou paní na  úklid rodinného pensionu 
Schola, Noutonice 23. Tel. 603  241  079 
nebo www.pensionschola.cz l

Řádková inzerce



Od hlavy až k patě.
Bez čekání
30 odborností
prémiové lékařské péče

Health. The greatest wealth.

Domluvte si svou návštěvu 
na našich klinikách ještě dnes.

Začít můžete na canadian.cz

CanadianMedical_Odraz_210x297mm.indd   2 10/09/2019   09:18

IN
ZE

R
CE

		 ▼



NEJLEVNĚJŠÍ 
ZIMNÍ PNEU V OKOLÍ

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

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

Prodej Pneu a Disků za internetové 
ceny se zázemím kamenného obchodu!

Povinná zimní výbava 
zimní pneu od 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020 

AUTO HOUSER s.r.o., Přílepská 1233, ROZTOKY

NOVÉ ZIMNÍ DEZÉNY


