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Vraťme si Vánoce! 

Vždycky před Vánocemi si vzpomenu na pasáž z Poláčkovy 
knihy Bylo nás pět: 
Já jsem věděl, že dostanu rukavice s palcem, a taky jsem je 
dostal, začež jsem se musel poděkovat silným hlasem a v duchu 
jsem pravil: „To jste se nepředali.“
Vida, už za první republiky byly měkké dárky u dětí v opovrže-
ní. To, co pan Poláček vypozoroval v první polovině minulého 
století, je dnes předmětem vědeckých průzkumů. Nejvíc prý 

frčí interaktivní elektronické hračky, letošním hitem má být jakýsi robotický netopýr 
jménem Nocto. Nakonec, proč ne, když to dětem udělá radost. Vždyť děti jsou vlast-
ně už ty jediné bytosti, u nichž ještě snad zůstává znatelné ono zvláštní kouzlo Vánoc.
Vánoce by měly být svátky klidu, měly by dýchat rodinnou pohodou, atmosférou 
všeobecného porozumění, štědrosti a smíření.
Každý, kdo v předvánočním čase vyrazil na nákupy do libovolného obchodního 
centra, mi jistě dá za pravdu, že nic takového není na dohled.Davy nakupujících vy-
bičované agresivními reklamami až k nákupní hysterii si šlapou po hlavách a utrácejí 
za dárky snad už ani ne proto, že někomu chtějí udělat radost, ale že se to od nich 
očekává.
Místo obdarovávání nastupuje konzum, zvyšování životní úrovně a posluhování 
paní módě.
Kdo nekoupí dětem značkové oblečení, mobil, televizi s metrovou obrazovkou, není 
prostě in. 
Většina lidí bere Vánoce jako nevyhnutelnou povinnost, která jim ukládá hromadu 
úkolů – nákupy, úklid, pečení cukroví... Výsledkem potom jsou lidé tak vyčerpaní 
a vynervovaní, že si těch pár dnů vánočních svátků nejsou schopni pořádně vychut-
nat a užít.
Opravdu chceme takové Vánoce? Vezměme si příklad z dětí a radujme se s nimi. Jen 
tak vrátíme do rodin ty pravé Vánoce.

Jménem redakční rady přeji Vám všem, aby Vaše letošní Vánoce byly klidné, šťastné 
a radostné. Děkujeme Vám za Vaše příspěvky a připomínky a přejeme Vám neméně 
šťastné vykročení do nového roku.  l

   Jaroslav Drda
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Školy a školky
Letos jsme udělali řadu významných kroků, 
abychom v  roce příštím mohli zahájit vý-
stavbu nové budovy základní školy v Žalo-
vě. Byla podána žádost o stavební povolení 
a podali jsme i dvě žádosti o dotaci. Na za-
čátku příštího roku odkoupíme potřebný 
pozemek a vypíšeme soutěž na zhotovitele. 
Věřím, že v půlce příštího roku budeme již 
stavět. V roztocké budově školy byla insta-
lována klimatizace v knihovně a ve sborov-
ně. V  příštím roce plánujeme postavit 
u roztocké budovy objekt s novými čtyřmi 
třídami a rozšířit kapacitu školní jídelny.

Letos se nám podařilo postavit jednu no-
vou třídu školky v Palackého ulici, jež na-
hradila již nevyhovující stavbu, kterou 
jsme měli v  nájmu. Zvýšení kapacity 
ve školkách se proto projeví až příští rok. 
Letos se nám podařilo získat dotaci na dvě 
nové třídy a další dvě vzniknou v objektu 
za městským úřadem. Doufám, že po dlou-
hém čekání a projektování se již kýžených 
míst pro naše děti dočkáme. V příštím roce 
plánujeme opravit kuchyň a  kotelnu 
ve školce Spěšného.

V základní umělecké škole byla zavedena 
klimatizace a opravena fasáda. Příští rok by 
mělo dojít k rekonstrukci tanečního sálu.

Silnice a chodníky
Hlavní prioritou v oblasti silnic a chodní-
ků byla rekonstrukce žalovských ulic Krás-
ného, Mühlbergerova, Pilařova a  Příčná. 
Tato investice za 18 milionů Kč zdárně po-

kračuje a bude dokončena v příštím roce. 
I  letos byla opravena celá řada chodníků 
(např. části Spěšného, Palackého, před pe-
kárnou). V příštím roce bychom rádi po-
kračovali v  opravách včetně rekonstrukce 
zničené komunikace u bytovek v Braune-
rově ulici.

V  tomto roce se v  mnohém posunula 
jednání o  rekonstrukci průtahu městem. 
Podařilo se nám vykoupit naprostou větši-
nu pozemků, které jsou pro tuto akci po-
třebné. Finalizuje se upravený projekt, 
na jehož základě bude podána žádost o sta-
vební povolení. Věřím, že se nám v příštím 
roce podaří se domluvit se Středočeským 
krajem, který průtah městem vlastní, aby 
mohla být investice brzy započata.

Kultura a sport
Letos jsme zahájili práce na  rekonstrukci 
památkově chráněné vily čp. 125 v Tichém 
údolí. Vznikne zde jedna třída mateřské 
školy a komunitní centrum s prostory pro 
volnočasové aktivity. Rekonstrukce bude 
probíhat celý příští rok a  skončí v  roce 
2019. I na tuto akci žádáme o dotace.

Skvělou zprávou je, že Sokol dostal dota-
ci na  revitalizaci atletické dráhy a  přileh-
lých tribun. Město počítá se svou spolu-
účastí ve  výši 4 milionů Kč. Příští rok by 
tedy měla rekonstrukce vypuknout.

Za  roztockým skateparkem vznikl díky 
iniciativě pana Kořínka nový workout.

Dále probíhá dotační a grantová podpo-
ra roztockých spolků. Příští rok bude opět 
o 100 000 Kč navýšena na 1,8 milionu Kč.

Veřejný prostor
V letošním roce pokračovaly usilovné prá-
ce na novém územním plánu a na zbývají-
cích regulačních plánech. V  příštím roce 
bychom měli všechny tyto regulativy do-
končit. Díky tomu zabezpečíme rozumný 
rozvoj našeho města do budoucnosti.

Mám velkou radost, že v městském ob-
jektu v  Havlíčkově ulici došlo k  rekon-
strukci. Vznikla zde ordinace pro novou 
dětskou lékařku a nově upravené prostory 
klubovny seniorů.

V lokalitě Levého Hradce byly zahájeny 
práce na výstavbě rozptylové loučky a ko-
lumbária. To by mělo být v  příštím roce 
dokončeno.

Mnohé se podařilo, mnohé nejde tak 
rychle, jak bychom si přáli. Každopádně 
bych rád poděkoval všem, kteří se na výše 
uvedeném podíleli! Zvláště pak děkuji mís-
tostarostce Šlancarové a  místostarostovi 
Novotnému.

V příštím čísle Vás seznámím se schvále-
ným rozpočtem města pro rok 2018. Roz-
počet to bude velmi ambiciózní a já věřím, 
že se nám ho podaří i realizovat.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 
krásné a klidné prožití Vánoc a všechno jen 
to dobré do nového roku.  l

Se srdečným pozdravem

Blíží se Vánoce a konec roku, proto je načase bilancovat 
a upozornit na to, co nás čeká.

Slovo starosty

S  ohledem na  nepřítomnost některých 
předkladatelů byly z  programu vyřazeny 
body týkající se zřizovací listiny technic-
kých služeb, prodeje pozemku pod rodin-
ným domem a výstavby obytného souboru 
Roztoky v Nádražní ulici. Přestože byl pro-
gram s  těmito změnami jednomyslně 
schválen, zájem hovořit o  plánované vý-
stavbě v Nádražní ulici byl mezi zastupiteli 
velký, a tak byl bod zařazen do závěrečné-

ho informačního bloku s cílem věc prodis-
kutovat (nikoli schvalovat smlouvy, které 
budou předloženy na  příštím zastupitel-
stvu).

Nepořádek kolem kontejnerů
V bodě zprávy z městské policie, kterému 
byl tradičně přítomen vedoucí strážník 
Městské policie Roztoky pan Vevera, se 
rozvinula diskuse o častém nepořádku ko-

lem kontejnerů na tříděný odpad. Zastupi-
telé apelovali na vedoucího strážníka, aby 
byl zvýšen dohled u těchto míst a neukáz-
nění spoluobčané byli častěji pokutováni. 
Podle některých zastupitelů by zlepšení 
situace pomohlo nainstalování kamer či 
fotopastí, díky nimž by bylo možné kon-
krétní osoby snadněji identifikovat. Zastu-
pitelé schválili usnesení, aby členové pře-
stupkové komise ve spolupráci s městskou 
policií připravili přehled o  tom, jak byly 
v  poslední době řešeny přestupky za  od-
kládání odpadu kolem kontejnerů. 
Na  příštím jednání zastupitelstva bude 
také předložen materiál o možném využití 
videotechniky k  monitorování znečiště-
ných míst. 

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se v listopadu scházeli pomalu, nicméně do aka-
demické čtvrthodinky (která se v případě jednání zastupitel-
stva stává závaznou normou stanovenou jednacím řádem) 
byla v sále nadpoloviční většina potřebná pro zahájení jed-
nání. 

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Město přispělo na zájezd 
žáků do Londýna
Letiště Praha poskytlo roztocké základní 
škole dotaci na  vzdělávací zájezd roztoc-
kých žáků do Londýna ve výši 110 000 ko-
run. Částka bude rozdělena mezi 39 žáků, 
jejichž zákonní zástupci o příspěvek požá-
dali. Z rozpočtu města bude ke každé žá-
dosti přidáno dalších 1000 korun. 

Necelých 400 000 korun bude z městské-
ho rozpočtu poskytnuto Jednotce dobro-
volných hasičů Roztoky na nákup vyproš-

ťovací techniky. Díky tomu budou roztočtí 
„dobráci“ centrálním dispečinkem vysíláni 
i  k  těžkým dopravním nehodám, ke  kte-
rým dojde v Roztokách i nejbližším okolí. 

Co nás čeká na prosincovém 
zastupitelstvu? 
Důležitým a  jistě „žhavým“ bodem bude 
schvalování rozpočtu na rok 2018. Nemé-
ně významné bude projednání a schválení 
smluv týkajících se výstavby obytného sou-
boru v  Nádražní ulici. Zastupitelé i  pří-

tomní spoluobčané dostanou odpovědi 
na souhrn otázek, které vznesli na listopa-
dovém jednání a které byly pečlivě zanese-
ny do zápisu. Jistě vyvstane i mnoho dal-
ších otázek.

Pevně věřím, že se v  čase ryze předvá-
nočním setkáme v důstojnémpočtu.  l

Radní schválili roční odměny ředitelům 
školských zařízení a odsouhlasili návrh vy-
hlášky o  místních poplatcích. Souhlasili 
také s uzavřením realizační smlouvy na ad-
ministraci veřejné zakázky renovace a  in-
tenzifikace čistírny odpadních vod.

Městská rada se seznámila se stavem by-
tového fondu a uložila sociální komisi pro-
věřit jednu ze žádostí o byt  z hlediska so- 
ciální potřebnosti. 

Rada podpořila návrh školské komise 
a  uložila starostovi, aby při přípravě roz-
počtu pro rok 2018 akcentoval variantu 
přístavby základní školy na  Školním ná-
městí ve variantě 4 učeben. Pokud se poda-
ří vyjednat stavbu s majiteli pozemku (vy-
kousnutý kus parcely vedle trafostanice), 
vznikla by zde „odlehčená“ stavba pro po-

třeby základní školy. Radní se seznámili 
s posudky na několik místních  stromořadí 
a  souhlasili s  tím, aby lesní školka Esedra 
spolupracovala s městem na řádném třídě-
ní hřbitovního odpadu. 

Na  programu bylo také prodloužení ná-
jemní smlouvy se sdružením Roztoč (spolek 
bude i nadále sídlit v Havlíčkově, v městském 
objektu), výměna několika velkoplošných 
map ve  městě, zápisy z  redakční a  školské 
rady, příspěvek společnosti, jež tvoří doku-
mentární film o středověkém pokladu nale-
zeném v naší lokalitě, cena vodného a stočné-
ho, kterou projedná prosincové zastupitelstvo, 
a  zadání územní studie lokality Solníky či 
podpora sdílené šicí dílně Krinolína.

Radu navštívil šéf stavební komise Mi-
chal Hadraba a seznámil ji se stavem vyjed-

návání  o smlouvě na výstavbu v Nádražní 
ulici. Radní konstatovali, že ve  smlouvě 
došlo po  (doslova) několikaletém jednání 
k pozitivním posunům ve prospěch města,  
jakkoli půjde o  náročnou a  rozhodně ne 
všemi akceptovanou stavební akci. 

Rada neakceptovala žádost hotelu Aca-
demic stran parkování autobusů v prostoru 
u fontány s tím, že by tento souhlas šel pro-
ti úkolu uloženému městské policii – totiž 
eliminovat vjíždění automobilů do prosto-
ru určeného majoritně pro pěší.

Radní se seznámili s tím, že K. Skutilo-
vá se k  začátku listopadu vzdala vedení  
kanceláře starosty, a  uložili tajemníkovi, 
aby vypsal na toto místo výběrové řízení. 
Radní ocenili velmi dobrou práci paní 
Skutilové.  l

Jednání městské rady v listopadu

Kam odkládat odstrojené 
vánoční stromky
Vážení občané, vánoční stromky můžete 
i letos odkládat do přistavených „stromeč-
kových“ kontejnerů. Vánoční stromky pat-
ří do bioodpadu, a proto žádáme, abyste je 
důkladně odstrojili. 

Technické služby města Roztoky pro je-
jich likvidaci přistaví v pátek 29. prosince tři 
kontejnery. Již tradičně to budou stanoviště:
n u samoobsluhy „Blažek“ v Havlíčkově ulici, 
n v  ulici Obránců míru, na  křižovatce 
za panelovými domy – u paneláků,
n v Žalově – v ulici U Hřiště.

Kontejnery budou na těchto stanovištích 
v  období od  pátku 29. prosince 2017 

do čtvrtka 18. ledna 2018. Po tomto období 
můžete odkládat odstrojené vánoční 
stromky ve  sběrném dvoře. Žádáme vás, 
abyste kontejnery na stromky nepoužívali 
na odložení čehokoli jiného, přidělali byste 
tak práci pracovníkům technických služeb. 

Dotazy roztockých občanů
1) Proč nemáme ve  městě kontejnery 
na tříděné odpady s odklápěcím víkem?

Kontejnery na tříděné odpady obsluhují 
Technické služby města Roztoky (TS ), kte-
ré nejsou technicky vybavené na  svoz 
1000l kontejnerů s odklápěcím víkem. Ná-
kup nového vozidla na svoz těchto kontej-
nerů představuje investici kolem sedmi 
milionů korun a nutností by bylo vyměnit 

nádoby na všech stanovištích. Výhodou TS 
je, že na stanoviště kontejnerů jedou sou-
časně dvě vozidla, která svážejí papír 
a plasty (nejčastěji zaplněné nádoby), sta-
noviště kontejnerů uklidí a zkontrolují na-
plnění kontejnerů na  sklo a  kompozitní 
obaly pro případný svoz. Tyto komodity se 
tak svážejí jen podle potřeby (pouze plné 
nádoby). 

Další variantou by bylo službu objednat 
u jiné firmy a opět vyměnit stávající kontej-
nery. Se svozovou firmou musí být na-
smlouvány pevné termíny svozů, musí zde 
být rezerva pro častější svozy, aby nedochá-
zelo k  přeplňování kontejnerů. Služba by 
byla dražší než od TS, následně by se musel 
navýšit rozpočet města na  odpadové 

Odpadové hospodářství

Listopadová rada začala příjemnou návštěvou. Radní podě-
kovali končícímu dlouholetému šéfovi komise pro projed-
návání přestupků JUDr. Zdeňkovi Záhořovi. Je za co – pan 
Záhoř vedl komisi bezmála dvacetiletí a jeho rukama prošly, 
obrazně řečeno, stovky přestupků.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tomáš Novotný
místostarosta
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Co nového v MHD  
od 10. 12. 2017 
V autobusové bohužel téměř  
nic. Až na odjezd linky 954, 
která nově odjíždí z Vítězného 
náměstí o dvě minuty dříve  
v 1.43, je jedinou změnou pro-
hození pořadí nízkopodlažních 
autobusů linky 350. Ve vlako-
vých JŘ jde většinou jen  
o drobné posuny časů. Pozor ale 
na odjezd z Masarykova nádraží 
po půl sedmé ráno. V 6.36 odjíž-
dí jen v soboty, neděle a státem 
uznané svátky. V pracovní dny 
odjíždí již v 6.28. Milovníci  
pražského nočního života pak 
jistě ocení nový víkendový  
spoj s odjezdem z Prahy hl. n. 
ve 2:30. Opačně jede nově vlak 
v 1.58 (ze Žalova v 1.53) s ná-
vazností v Praze na spoje do dal-
ších měst v okolí Prahy. I tento 
pár spojů zastavuje v Sedlci jen 
na znamení či požádání.

O nějakých úpravách tarifu PID 
nebylo v době uzávěrky tohoto 
čísla nic známo. ČD zvýšily cenu 
obyčejného jízdného a jízdného, 
které se z tohoto jízdného vy-
počítává o 2 procenta. Z relací, 
které jsou u nás nejčastější, se 
o jednu korunu zvýšilo jízdné 
z Roztok na Masarykovo nádraží 
do Sedlce a Kralup a ze Žalova 
do Libně. Z Roztok do Holešovic 
a Libně a ze Žalova na Masary-
kovo nádraží, do Holešovic, Sedl-
ce a Kralup se cena nezměnila. 
Cenově výhodnější je cestování 
skupin.

Nové jízdní řády najdete na  
str. 18–19.  l

Vít Calta

hospodářství a s tím i navýšit poplatek ob-
čanů za odpady.
2) Je potřeba třídit odpady, co se s nimi děje?
Někteří roztočtí obyvatelé se dotazují, proč 
mají třídit odpady, když se vše nakonec se-
sype dohromady a odpady končí na sklád-
ce. Povinnost třídění odpadů ukládá kaž-
dému zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
(§ 9a a §10), dále pak OZV Města Roztoky 
č. 1/2005, o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na  území 
města Roztoky. Domněnka o smíchání vy-
tříděných odpadů je pravděpodobně způso-
bena tím, že pracovníci technických služeb 
na  stanovištích kontejnerů současně vy-
prazdňují kontejnery se 2 druhy odpadů. 
Ke smíchání odpadů však nedochází, neboť 
odpady jsou nakládány podle druhu na   
2 vozidla. Sebrané vytříděné odpady TS ná-
sledně odváží k dalšímu využití. Plasty, pa-

pír, čiré a směsné sklo TS předávají společ-
nosti FCC Regios, a. s. Kompozitní obaly 
odebírají Pražské služby, a. s. Za prodej dru-
hotných surovin v roce 2016 město získalo 
513 000 korun. Ještě si myslíte, že by městu 
někdo zaplatil takovou částku za směs od-
padů? Vážní lístky a dodací listy si mohou 
pochybovači prohlédnout na MÚ.  l

Ladislav Zeman
odbor správy a rozvoje města

Zde se z  odpadu stává druhotná surovina 
a na každý ze tří druhů čeká jiný osud. Plast 
pokračuje na třídicí linku, kde jej její pracov-
níci dále roztřídí podle jednotlivých druhů 
plastu. Tedy na PET láhve čiré, modré, zelené 
a ostatní. Zvlášť jdou též duté obaly, čiré a ba-
revné fólie, pásky, tetrapaky. A také plechovky, 
hliník a železo, které se často ve žlutých kon-
tejnerech vyskytují… Jednotlivé vytříděné 
druhy plastu se posílají na koncová zařízení, 
kde z nich opět vznikají PET láhve, duté obaly 
či vlákna do textilního a stavebního průmyslu.
Zbývající plasty – tzv. výmět – představují 
nezpracovatelné zbytky, případně plasty, 
které jsou příliš znečištěné. I  ty však umí 
FCC Regios využít – na speciální výrobní 
lince se z nich stane tuhé alternativní pali-
vo (tzv. TAP), které využívají cementárny. 
Odpad, jenž by jinak ničemu nesloužil, se 
tedy využije energeticky.  
Množství výmětu závisí na čistotě tříděných 
odpadů dodávaných na třídicí linku, jinými 

slovy na tom, jak dobře a pečlivě občané tří-
dí. Nerecyklovatelné zbytky tvoří přibližně 
75 procent dovezeného plastu. Ovšem pou-
ze do 10 procent z tohoto množství skončí 
na skládce. Jedná se z větší části o pneuma-
tiky, nárazníky, tvrdé plasty apod., které ne-
lze zpracovat na drticí lince.

Sklo, jež tvoří obsah zelených kontejne-
rů, je dovezeno na střepiště. A odtud míří 
ke zpracovatelům na přetřídění a další vy-
užití skleněného střepu ve sklárnách. Tak-
to vzniklá druhotná surovina šetří životní 
prostředí a nahrazuje část produkce nové-
ho skla. 

Papír je taktéž přetříděn, využitelná 
složka je odprodána papírnám. Přibližně 
10 procent papíru z  modrých kontejnerů 
má příliš nízkou kvalitu a k další recyklaci 
se nehodí. Z  této části vznikne na  lince 
tuhé alternativní palivo podobně jako 
z části plastů.  l

FCC Regios, a. s.    

Tak třeba roztočí festival Tichý jelen. Zvlá-
dl jsem jen kousek festicválání, jak organi-
zátoři radostně svůj počin nazvali. Docvá-
lal jsem do filmové dílničky souboru Cara 
Carara, kde tvoří větší děti, a absolvoval 
kinoautomaty u Ráchel Humplové, Báry 
Langové, Aničky Frankové a Denisy Něm-
cové. Bylo to skvělé! Dalo se v nich roz-
mlouvat se Zdénou Braunerovou, kterou 
právě navštívil malíř Zrzavý,  vlézt  po kole-
nou do trochu těsného domu, kde vám řek-
li, že se máte hlásit na pracovním úřadu 
(opozice řičí blahem!), mohli jste zavzpo-
mínat na naše staré dobré neekonomické 
roztocké kino... Bezvadné počiny, komorní 
a tvůrčí. Dorotce a Adamovi Krátkých patří 
velké uznání, že tohle s dětmi připravují.

Ze zcela jiného těsta, ale též chutného, byl 
slavnostní adventní koncert pořádaný zkra-
je prosince Středočeským muzeem. Uznalé 
auditorium rádo a bouřlivě aplaudovalo 
světoběžníkovi Philippe Castagnerovi, je-
hož tenor jinak zvučně zní v americké ope-
ře, výtečné  sólistce Severočeského divadla z 
Ústí Jarmile Mrkusové, varhaníkovi Aleši 
Bártovi, violoncellistce Haně Hašplové či 
trumpetistovi Miroslavu Kejmarovi. Na 
programu byl Handel, Mozart, Bizet, Leon-
cavallo, Schubert, Smetana... Skvělý počin, 
který uvedla ředitelka muzea paní Suchán-
ková a podpořila a zaštítila jej hejtmanka 
Jaroslava Pokorná Jermanová.  l

Tomáš Novotný

Co se děje s tříděným odpadem? 

Dva zážitky

Vše začíná cestou svozového vozu k tzv. separačnímu hnízdu. Ta tvoří dobře 
známé žluté, modré a zelené kontejnery, do kterých obyvatelé vyhazují plast, pa-
pír a sklo. Obsah těchto kontejnerů na tříděný odpad je pravidelně svážen vozy 
společnosti Technické služby Roztoky a putuje do areálu firmy FCC Regios, a. s.   
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n Dne 27. 10. ve večerních hodinách ozná-
mena žádost PČR o asistenci při vykázání 
cestujícího z vlakové soupravy ČD v želez-
niční stanici Roztoky – výjezd na  místo, 
zjištěno, že podnapilý cestující cizí státní 
příslušnosti svým chováním obtěžoval 
ostatní cestující, za  asistence hlídky MP 
Roztoky osoby vykázána průvodčím z vla-
kové soupravy, zjištěna totožnost této oso-
by, škodu za  zpoždění vlakového spoje si 
řešil průvodčí  s osobou sám.
n Dne 30. 10. oznámen nález peněženky 
s  doklady a  finanční hotovostí – zjištěn 
majitel, nalezená peněženka mu byla pře-
dána, majitel by touto cestou chtěl poděko-
vat poctivému nálezci. 
n Dne 1. 11. v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těn nepořádek v místě kontejnerového sta-
noviště Na Sekeře v Lidické ulici – na místě 
byl zjištěn uložený odpad mimo kontejne-
ry na tříděný odpad, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z přestupku.
n Dne 1. 11. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena opencard – zjištěn majitel, kte-
rému byla nalezená karta předána, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci.
n Dne 2. 11. oznámen volně pobíhající pes 
rasy čivava v ulici Felklova v místě křížení 
s  ulicí Mjr.  Kašlíka – výjezd na  místo, 
na  místě oznamovatelka s  nalezeným 
psem, který byl převezen na MP Roztoky 
a umístěn do záchytného kotce, kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku, 
následujícího dne si nalezeného psa pře-
vzaly pracovnice OŽP MÚ Roztoky a ná-
sledně převezli nalezeného psa do  na-
smlouvaného psího útulku Kralupy, 
později zjištěn majitel nalezeného psa, kte-
rému bylo sděleno, kde se nalezený pes na-
chází, přestupek oznámen příslušnému 
správnímu orgánu k projednání.    
n Dne 2. 11. oznámena cestou PČR Libčice 
žádost o  asistenci u  otevření domovních 
dveří domu v ulici Libušina, kdy majitel to-
hoto domu si měl zabouchnout klíče v ob-
jektu – výjezd na místo, při příjezdu hlídky 
na místě již hasiči, vstupní dveře hasiči ote-
vřeli bez poškození.
n Dne 2. 11. oznámeno poškození okna 
objektu domu v ulici Nádražní – kvalifiko-
váno a šetřeno jako podezření z přestupku 
proti majetku.
n Dne 3. 11. oznámeno újetí vozidla bez 
zaplacení od  benzinové čerpací stanice 
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, 

provedeným šetřením zjištěna registrační 
značka vozidla Renault Megane, jehož ři-
dič po natankování paliva s vozidlem ujel, 
aniž by uhradil částku za natankované pa-
livo, provedenou lustrací zjištěn provozo-
vatel, kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z  přestupku proti majetku, 
provedenou lustrací v  evidenci vozidel 
zjištěn provozovatel vozidla, následně zjiš-
těna osoba, která tankovala do předmětné-
ho vozidla benzin Natural v  hodnotě 
200 Kč a tento neuhradila, osoba kontakto-
vána, doznala se s tím, že pospíchala a vů-
bec si neuvědomila, že natankovaný ben-
zín nezaplatila, uvedla že dlužnou částku 
na BČS uhradí, což ještě téhož dne odpole-
dne učinila. 
n Dne 3. 11. oznámeno odcizení kolečkové 
nákupní tašky v prodejně Albert na Tyršo-
vě náměstí – provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že poškozené zákaznici prodejny 
odcizil neznámý pachatel nákupní tašku 
na kolečkách, kterou si nechala v prostoru 
za  pokladnami vedle vchodových dveří 
směrem od parkoviště, kvalifikováno a še-
třeno jako přestupek proti majetku, v ná-
sledujících dnech zjištěno, že nákupní taš-
ku na  kolečkách oznamovatelce vzala 
omylem jiná seniorka, která jakmile toto 
zjistila, nákupní tašku v  prodejně Albert 
odevzdala, zde si ji následně oznamovatel-
ka vyzvedla. 
n Dne 4. 11. v nočních hodinách oznáme-
no rušení nočního klidu z prostoru restau-
race Eiffel na  Tyršově náměstí – výjezd 
na  místo, zjištěna hlasitá reprodukovaná 
hudba (halloweenská diskotéka), hovořeno 
s obsluhou, která byla upozorněna na ruše-
ní nočního klidu a vyzvána ke zjednání ná-
pravy, hudba ztišena a  zavřena okna re-
staurace, věc kvalifikována a  šetřena jako 
podezření z  přestupku proti veřejnému 
pořádku, přestupek vyřešen napomenu-
tím.
n Dne 6. 11. nález opencard ve  schránce 
důvěry MP Roztoky – nalezená opencard 
uložena na MP Roztoky, vyrozuměna ma-
jitelka, v následujících dnech jí byla nale-
zená opencard předána, majitelka by tou-
to cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci. 
n Dne 6. 11. oznámeno poškození vozidla 
tov. zn. Renault Megane (poškrábaný lak) 
v ulici Krásného – fotodokumentace, zado-
kumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku. 

n Dne 7. 11. oznámen cizí volně pobíhající 
pes po pozemku domu v ulici Komenské-
ho – výjezd na místo, zjištěn volně pobíha-
jící pes rasy tibetská doga, odchycen a pře-
vezen do  záchytného kotce MP Roztoky, 
zjištěn a  vyrozuměn majitel, kterému byl 
nalezený pes v pořádku předán, přestupek 
vyřešen uložením pokuty v  příkazním ří-
zení na místě.
n Dne 8. 11. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezen mobilní telefon zn. iPhone 6 
plus – uložen na MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a města Roztoky, dalším šetřením, kdy se 
ozvala osoba, která uložila telefon 
do schránky s tím, že jej nalezla na území 
Prahy 4, nalezený mobilní telefon bude 
odeslán na ztráty a nálezy příslušného úřa-
du městské části, tj. ÚMČ Praha 4.
n Dne 9. 11. ve schránce důvěry MP Rozto-
ky nalezena žlutá šňůrka, na které je přívě-
sek, dálkové ovládání šedé barvy a  jeden 
kus klíče – nalezený svazek je uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky a města Roztoky. 
n Dne 9. 11. v rámci hlídkové činnosti kon-
trolována v ulici Potoky osádka vozidla tov. 
zn. Škoda Felicia – při kontrole lustrací 
v evidenci řidičů zjištěno, že řidič vozidla 
má vydaný zákaz řízení motorových vozi-
del, řidič podezřelý z přečinu maření výko-
nu úředního rozhodnutí předán PČR Lib-
čice k jejich realizaci.
n Dne 9. 11. v nočních hodinách oznáme-
no narušení občanského soužití mezi man-
želi v ulici Zaorálkova – výjezd na místo, 
v  době příjezdu hlídky na  místě již klid, 
zjištěno, že manžel fyzicky napadl svoji 
manželku a  toto napadení si vyžádalo lé-
kařské ošetření, napadená byla sanitním 
vozidlem rychlé lékařské pomoci převeze-
na do FN Motol, na místo též hlídka PČR 
Libčice, která si věc na místě převzala k je-
jich realizaci jako podezření z  přestupku 
proti občanskému soužití. 
n Dne 13. 11. v brzkých ranních hodinách 
oznámena osoba ležící u kontejnerů v uli-
ci Obránců míru – výjezd na místo, zjiště-
na osoba v  podnapilém stavu, která 
na  místě usnula, osoba vzbuzena, prove-
dena lustrace, osoba byla vykázána z místa 
a odešla domů.
n Dne 13. 11. oznámeno odcizení náklad-
ního valníkového přívěsu v  ulici Masary-
kova – vzhledem k výši způsobené škody 
předáno PČR k  jejich realizaci jako 

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od  26. 10. do 29. 11. 2017: 

 ➔
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podezření z  trestného činu, provedeno 
místní pátrání po odcizeném přívěsu s ne-
gativním výsledkem. 
n Dne 14. 11. oznámen nález svazku klíčů 
v prostoru železniční stanice Roztoky – na-
lezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, 
zveřejněno na  webových stránkách MP 
Roztoky a města Roztoky. 
n Dne 14. 11. oznámeno napadení v  pro-
storu kanceláře pizzerie Fantastico – vý-
jezd na  místo, na  místě již klid, provede-
ným šetřením bylo zjištěno, že v kanceláři 
provozovny došlo k  fyzickému napadení, 
ke zranění nedošlo, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z přestupku proti veřej-
nému pořádku.  
n Dne 17. 11. oznámena znečištěná komu-
nikace silnice č. II/242 v úseku mezi křižo-
vatkou U  Váhy a  křižovatkou (odbočka 
na obec Úholičky) – výjezd na místo, zjiš-
těno traktory vytahané bahno z pole, vyře-
šeno na místě, kontaktován majitel firmy, 
který zjednal nápravu, zajistil spláchnutí 
vozovky vodou a  vykartáčování vozovky, 
usměrňování dopravy, přestupek vyřešen 
napomenutím.
n Dne 17. 11. v  pozdních nočních hodi-
nách oznámeno, že na  Tyršově náměstí 
poblíž prodejny Albert se nachází osoba, 
která vyhrožuje, že sama sobě nebo něko-
mu ublíží – výjezd na místo, zjištěna oso-
ba pod vlivem alkoholu, která uvádí, že 
slyší hlasy, které jí našeptávají, aby zabila 
sebe anebo někoho jiného, dále uvedla, že 
má dlouhodobě psychické problémy, 
na místo přivolána rychlá lékařská pomoc 
a hlídka PČR Libčice, osoba převezena sa-

nitním vozem do  psychiatrické léčebny 
v Bohnicích.
n Dne 18. 11. oznámen volně pobíhající 
pes v ulici Kuželova – výjezd na místo, pro-
veden odchyt, pes umístěn do  kotce MP 
Roztoky, následně dle čipu zjištěna majitel-
ka, které byl pes v pořádku předán, přestu-
pek vyřešen uložením pokuty v příkazním 
řízení.
n Dne 20. 11. v  rámci hlídkové činnosti 
zjištěno znečištění skleněné výplně čekár-
ny autobusové zastávky Žalov-rozcestí – 
zadokumentováno, předáno řediteli TS 
Roztoky ke zjednání nápravy, kvalifiková-
no a  šetřeno jako podezření z  přestupku 
proti majetku.
n Dne 20. 11. oznámeno újetí vozidla bez 
zaplacení od  benzinové čerpací stanice 
MOL v Přílepské ulici – výjezd na místo, 
provedeným šetřením zjištěna registrační 
značka vozidla Hyundai, jehož řidič 
po  natankování paliva s  vozidlem odjel, 
aniž by uhradil částku za natankované pa-
livo, kvalifikováno a  šetřeno jako pode-
zření z  přestupku proti majetku, lustrací 
v evidenci vozidel zjištěna provozovatelka 
vozidla, tato kontaktována, zjištěno, že 
po  natankování chtěla zaplatit za  natan-
kované pohonné hmoty v  shopu čerpací 
stanice, ale údajně tam byla fronta, a když 
chtěla dát peníze obsluze, tato jí sdělila, že 
musí počkat ve frontě, jelikož však provo-
zovatelka vozidla spěchala a nechtěla če-
kat, odjela bez zaplacení s tím, že zaplatí 
později, což v  odpoledních hodinách 
učinila.
n Dne 21. 11. oznámena znečištěná komu-
nikace ulice U  Školky – výjezd na  místo, 
zjištěno, že jde o  znečištění komunikace 
bahnem ze staveniště, kontaktován stavby-
vedoucí a vyzván ke zjednání nápravy, pře-
stupek vyřešen napomenutím.
n Dne 24. 11. oznámen pád osoby na scho-
dišti domu v  ulici Palackého – výjezd 
na místo, zároveň přivolána rychlá lékař-
ská pomoc, zjištěno, že osoba má po-
hmožděnou nohu, proto byla odvezena 
sanitním vozem do nemocničního zaříze-
ní FN Motol.
n Dne 24. 11. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezen svazek 3 ks klíčů – uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky, města Roztoky 
a v měsíčníku Odraz.
n Dne 28. 11. oznámeno v  brzkých ran-
ních hodinách narušení občanského sou-
žití mezi manželi v  bytě bytového domu 
v  ulici Vlháčkova – výjezd na  místo, 
v  době příjezdu hlídky na  místě již klid, 
provedeným šetřením zjištěno, že k fyzic-
kému napadení mezi manželi nedošlo, 
pouze ke slovnímu napadání a nadávkám, 

kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití spá-
chaném mezi osobami blízkými, osoby 
poučeny o tom, že k projednání přestupku 
je potřeba souhlas osoby přímo postižené 
spácháním přestupku.
n Dne 28. 11. ve večerních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití mezi 
sousedy na  náměstí 5. května – výjezd 
na místo, hlídka kontaktována oznamova-
telem, který uvedl, že jeho soused již delší 
dobu schválně parkuje svoje vozidlo tak, 
že on nemůže vyjet z  pozemku svého 
domu, oznamovatel to považuje za schvál-
nost ze strany souseda, provozovatel vozi-
dla kontaktován a vozidlo si přeparkoval, 
při řešení situace na  místě obě strany 
na sebe sprostě pokřikovaly, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z přestupku.
n Dne 29. 11. oznámeno v  brzkých ran-
ních hodinách agresivní chování jednoho 
z členů rodiny v bytě domu v ulici Tiché 
údolí – výjezd na místo, v době příjezdu 
hlídky na místě již klid, provedeným šet-
řením bylo zjištěno, že jeden z členů rodi-
ny rozbil skleněnou výplň interiérových 
dveří, provedenou dechovou zkouškou 
na alkohol zjištěno, že je pod vlivem alko-
holu, došlo k  drobnému poranění osoby, 
na místo hlídka PČR Libčice a sanitní vůz 
rychlé lékařské pomoci, věc si na  místě 
převzala PČR k jejich realizaci.
n Dne 29. 11. ve schránce důvěry MP Roz-
toky nalezena openacard – zjištěn majitel, 
kterému byla karta vrácena, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci.

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

 
Pokud byste svým poznatkem mohli po-

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

Vážení občané Roztok, jelikož se blíží vá-
noční svátky a konec roku 2017,  kolektiv 
Městské policie Roztoky by Vám chtěl po-
přát krásné prožití vánočních svátků 
a  do  nového roku 2018 všechno nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

  l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Výstavba Na Panenské
Na pozemcích ve vlastnictví společnos-
ti TALORA - Na Panenské a.s. v lokalitě 
Na Panenské II podél Lidické ulice 
byla zahájena výstavba osmi čtyřpod-
lažních domů se 144 byty. Výstavba 
probíhá podle platného územního 
rozhodnutí z roku 2004 a jeho změny 
z roku 2009. Stavební povolení bylo 
vydáno v roce 2012.

Společnost TALORA v roce 2016 po-
žádala MÚ Roztoky o změnu platného 
regulačního plánu za účelem využití 
pozemků pro zástavbu jak bytovými, 
tak i rodinnými domy. Její projedná-
vání bylo zahájeno MÚ Roztoky ihned 
pod označením „Změna č. 1“, společ-
nost TALORA však před její finalizací 
od svého požadavku odstoupila. Městu 
Roztoky nejsou známy důvody, které 
vedly investora k zahájení výstavby 
dle původního stavebního povolení 
a tedy v rozporu s dohodou a s při-
pravovanou změnou č. 1 regulačního 
plánu.  l

Městský úřad Roztoky
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Nejlidovějším symbolem Vánoc jsou betlém 
a jesličky. Zajímalo vás někdy, proč tomu tak 
je? První jesličky postavil roku 1223 v italské 
Umbrii jáhen Giovanni Bernardone, pozdě-
ji známý jako František z Assisi. V  jeskyni 
na  vrcholu skalnatého kopce udělal žlab, 
který založil krmivem a přivedl k němu ži-
vého osla a vola. V noci 24. prosince pozval 
vesničany z  celého okolí a  odsloužil tady 
první štědrovečerní mši „půlnoční“. První 
český betlém se představil veřejnosti až 
v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. 
A  víte, že byl první nejen u  nás, ale také 
v celé střední Evropě? Oblíbenost betlémů 
a  jesliček rychle rostla. Základními posta-
vičkami jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, 
osel a vůl, pastýři se svými ovcemi a posta-
vy tří králů. Až v 19. století se ještě popu-
lárnějším symbolem stal vánoční strome-
ček, který je během svátků nedílnou 
součástí každé domácnosti. 

Polib mě pod jmelím 
Kupujeme si ho pro naši radost v přírodní, 
stříbrné nebo zlaté barvě. Cizopasná rostli-
na je víc než  kouzelná. Nejen svým vzhle-
dem, ale hlavně historií. Víte, o čem je řeč? 
Samozřejmě – jmelí roste na  jehličnatých 
i  listnatých stromech a  už v  dobách kelt-
ských druidů bylo považováno za posvát-
né. Věřilo se, že má kouzelné a  léčivé 
schopnosti. Ochraňuje proti ohni, odhá-
ní čarodějnice a dokáže vyléčit. A je to 
pravda. Obsahuje látky, které snižují 

krevní tlak a roztahují cévy, a proto se po-
užívá v lécích proti kornatění tepem (arte-
rioskleróze). 

Ale zpátky do dob minulých. Pro druidy 
bylo nejcennější jmelí dubové, které odse-
kávali zlatým srpem. A z  toho má prapů-
vod zlaté jmelí – jako vzpomínka na skli-
zeň srpem se natírá na zlatou barvu. Raní 
křesťané zase tradovali, že jmelí bylo kdysi 
stromem, z  kterého Josef vyřezal kolébku 
pro Ježíška. Strom byl později poražen Ří-
many, kteří z  něj vyřezali kříž a  Ježíše 
na něm ukřižovali. Potomci stromu se na-
tolik styděli za takovou událost, až seschli 
do drobných keříků – do jmelí, které zná-
me dnes. A  kde se vzala tradice políbení 
pod jmelím? Tu údajně ve  středověku ex-
portovali angličtí žoldnéři do Ně-
mecka a Švýcarska. Muž mohl 
políbit jakoukoli dívku, kte-
rou zastihl pod zavěše-
ným jmelím. 
Po  kaž-

dém polibku ale museli společně odtrh-
nout jednu bobulku. Kupte si proto na Vá-
noce jmelí s co nejvíce bobulkami, ať máte 
příjemné svátky se svou polovičkou! 

Věštění budoucnosti 
Už v  minulosti lidé na  Vánoce dodržovali 
určité rituály, aby se vyhnuli zlým pověrám. 
Chtěli si tak naklonit šťastnou budoucnost 
na svou stranu. Tradice se braly velmi váž-
ně. Zato my si dnes házíme pantoflem spíše 
pro zábavu, stejně tak jako lijeme olovo. 
Dříve ovšem nezadané a  svobodné dívky 
nezapomněly házet pantoflem každé Váno-
ce. Postavily se zády ke dveřím a hodily botu 
za  sebe. Když mířila špičkou ke  dveřím, 
očekávala se svatba a odchod z domu, po-
kud mířila na opačnou stranu, znamenalo 
to zůstat další rok „na ocet“. A to se žádné 
dívce nelíbilo. Nicméně pokus byl vždy jen 
jeden! A  pokud chtěla vědět jméno svého 
vyvoleného, oloupala jablko do jedné dlou-
hé spirály a  hodila ji za  sebe. Podle toho, 
jaký tvar spirála na  zemi vytvořila, bylo 
možné odhadnout začáteční písmeno jmé-
na. To chtělo ale pořádnou dávku fantazie. 

Ať už vznikly tyto obyčeje jakkoli, každý 
pociťoval sílu z vánočních svátků. 

Už Karel Jaromír Erben 
napsal v Kytici: „Tu 

prý dívce 

Pro mnohé jsou Vánoce nejvýznamnějším svátkem celého roku. Pro obchodní-
ky určitě. Ale zapomeňme na chvíli na konzum, který je v tomto století provází, 
a pojďme se ohlédnout za některými tradicemi. Protože právě zvyky a tradice 
vytvářejí kouzelnou atmosféru období adventu a Vánoc. „Rozkroj jablko, a když 
uvidíš hvězdičku, budeš mít štěstí,“ slyšel asi každý z nás z úst našich rodičů či 
prarodičů. Víte, co tradice znamenají a kde se vzaly? 

Kouzlo Vánoc 

 ➔
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V závěru roku Středočeské muzeum pravi-
delně představuje témata spjatá s  vánoč-
ním časem. K nim patří zcela neodmysli-
telně také betlémy, jež jsou prezentovány 
v  rámci výstavního cyklu, který postupně 
přibližuje tvorbu významných betlémář-
ských center nebo betlémy zajímavé svou 
typologií. Veřejnost se tak mohla v minu-
lých letech seznámit s  produkcí z  oblasti 
Ústí nad Orlicí (2005), Třebíče (2007) 
a Králíků (2008) nebo s betlémy skříňko-
vými (2009), skleněnými (2010) a tištěný-
mi na papíru (2014). 

V letošním roce se představí výběr ze slez-
ských betlémů, které jinak nebývají v  Če-
chách příliš často k  vidění. České Slezsko 
tvoří rozsáhlá oblast s  velice komplikova-

ným historicko-politickým vývojem. Vyme-
zit ji lze velmi zhruba jako území táhnoucí 
se od města Javorník na západě až po Mosty 
u  Jablunkova na  východě, s  významnými 
centry Jeseníkem, Krnovem, Bruntálem, 
Opavou, Ostravou, Frýdkem a Českým Tě-
šínem. Až do druhé světové války se zde mí-
sily vlivy německé, polské, české a židovské. 
Stejně tak jako nebylo toto území homogen-
ní národnostně, nebylo jednotné ani z hle-
diska lidové kultury, která se zde utvářela 
v  závislosti na  etnických, ekonomických 
a přírodních poměrech. Obdobná charakte-
ristika platí i pro tvorbu betlémů. Přestože se 
betlémy zhotovovaly prakticky na  celém 
území Slezska (včetně Slezska polského), 
v určitých střediscích převážily rysy typické 

pro danou oblast. Tak např. pro Opavsko 
byly charakteristické – zvláště v době krys-
talizace lidového betlémářství v první polo-
vině 19. století – betlémy s plochými figur-
kami ručně malovanými na  kartonu. 
V západní části, na Jesenicku a Bruntálsku, 
zcela jednoznačně převažovaly figurky vyře-
závané a barevně lakované. 

Výstavu tvoří především kolekce zapůjče-
ná z Muzea v Bruntále, které uchovává jed-
nu z  nejucelenějších sbírek dokladujících 
řezbářství a tvorbu betlémů v západní části 
tzv. českého Slezska. Betlémy skříňkové 
s pevnou kompozicí, betlémy stavěcí, jež se 
každoročně stavěly znovu, i  řada jednotli-
vých figurek ukazují práci slezských řezbá-
řů od konce 18. století až po období před 2. 
světovou válkou. Bruntálská sbírka betlémů 
je cenná především tím, že vznikala již 
od počátku 20. století a spolu s jejím budo-
váním byly zachyceny záznamy o některých 
autorech – řezbářích, kteří v oblasti působi-
li. Tento seriózní dokumentační přístup ne-
jenže zachoval informace o  tvůrcích, ale 
svědčil o živosti tamější betlémářské tradice 
a o úctě k řemeslným dovednostem přinej-
menším tří řezbářských generací. Další po-
znatky přinesla novodobá badatelská práce 
muzejních pracovníků: hledání v  matri-
kách a  archivech i  srovnávací studium 
ve  sbírkách jiných institucí, kde je – byť 
méně početně – slezské lidové řezbářství 
zastoupeno. To je důvodem, proč je u celé 
řady betlémů nebo i  jen u  jednotlivých fi-
gurek známý jejich autor.  

Vyřezávání betlémových figurek bylo 
v oblasti Jeseníků obvykle doplňkovou pra-
cí k  jinému civilnímu povolání, často se 
také jednalo o zručnou amatérskou tvorbu 
vyplňující volné chvíle. Doložené je však 
intenzivní řezání figurek v několika obcích: 
Bruntále, Andělské Hoře, Vrbně pod Pra-

Výstava Betlémy, tentokrát ze Slezska
Malá výstavní síň zámku, 30. 11. 2017 – 21. 1. 2018

v  půlnoci, při luně pochodni, souzený se 
zjeví hoch, ve hladině vodní.“ A co vy? Ho-
díte si letos pantoflem? Pokud si chcete být 
jisté, zda se opravdu vdáte, zkuste méně 
známý zvyk. Máte na zahradě kurník se sle-
picemi? Pak využijte jedinečnou příležitost. 
O půlnoci na Štědrý večer vstaňte a zakle-
pejte na  kurník se slovy: „Kohoutku, ko-
houtku, zakokrhej, muže-li dostanu, vědět 
mi dej. Slepičky, vy nechte kvokání, nekazte, 
nekazte mi vdávání.“ Ozve-li se nejdříve ko-
hout z kurníku, máte naději, že se do roka 
vdáte. Pokud vám ale odpoví slepice, máte si 
ještě rok počkat. 

Štědrý večer nastal  
Věděli jste, že Vánoce začínají až po výcho-
du první hvězdy na  oblohu 24. prosince? 

Do  večera je stále advent. V  současnosti 
Štědrý den graduje až večeří, stromečkem 
a hromadou dárků od Ježíška. Jen někteří 
stále dodržují celodenní přísný půst, jak 
dříve kázal katolický liturgický kalendář. 
Do  večera se buď nejedlo vůbec, nebo se 
podávalo jen velmi obyčejné jídlo. I  dnes 
dětem říkáme, že pokud vydrží do večera 
nepapat, uvidí zlaté prasátko. Co se dárků 
pod stromečkem týče, dříve bylo jejich dá-
vání spjato se 6. prosincem, památkou sva-
tého Mikuláše. Všichni jsme od  dětství 
učeni, že nám naděluje dárky Ježíšek, a to 
má také svůj důvod. Vyjadřovala se tím 
víra, že vše dobré, co dostáváme, máme 
od Boha.

Kapr se stal štědrovečerním jídlem 
v druhé polovině 19. století, protože až v té 

době byl cenově dostupný pro všechny 
vrstvy obyvatelstva. Nejstarší dochovaný 
recept je kapr načerno (1810). Ryba se při-
pravovala tři dny, pekla se v omáčce z man-
dlí, rozinek, perníku, povidel a  sladkého 
piva. Jako příloha nebyl bramborový salát, 
ale šišky a později i knedlíky. Smažený kapr 
má kořeny v rakouské kuchyni. Nejpravdě-
podobněji se poprvé objevil v domácí ku-
chařce Magdalény Dobromily Rettigové 
(1895). A ta největší lahůdka? Bramborový 
salát v předválečných receptech nenajdete. 
Odborníci se domnívají, že se v české ku-
chyni objevuje až po  2. světové válce. Ať 
podle minulosti či současnosti, užijte si le-
tošních Vánoc do  sytosti. A  o  půlnoci 
zkuste třeba zaklepat na kurník.  l

Eva Frindtová

Detail královského průvodu ze skříňkového betlému, 
topolové dřevo, polychromie, autor Alois Böhm (1895–?), 
Bruntál, 20. léta 20. století

Skříňkový betlém, tříkrálová varianta, Ježíšek z vosku, dvě 
figurky vyřezávané ze dřeva, ostatní tlačené z těstové hmo-
ty, autor neznámý, původ Andělská Hora, polovina 19. století 
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Většina lidí si myslí, že ví o Vánocích všechno 
a že v nich nic tajemného, mystického nevidí. 
Bohužel. Přitom vánoční zvěst o narození 
Pána Ježíše je naprosto úžasná zpráva, která 
hluboko předčí všelijaká média. Andělé zvěs-
tovali pastýřům velikou radost pro všechen lid! 
… Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán 
v městě Davidově … Aby nabídl nový život, 
který není určován lhostejností, nenávistí, 
závistí, hříchem. Jeho původ je božský i lidský. 
Je zde s námi (Immanuel) a mezi námi  jako 

člověk i jako Bůh. Ví, co jsou naše trápení, 
bolesti, nemoci, osamělost. Není daleko ani 
vysoko. Je mezi námi a s námi v našich blíz-
kých a bližních. Klepe na dveře našeho srdce. 
A právě o Vánocích je nám nejblíž. Dostali 
jsme z Boží lásky dar nesmírné hodnoty. Krá-
lové, mudrci se mu přišli poklonit s dary. Proto 
si i my dáváme dárky z vděčnosti a radosti. 
Chceme vyjádřit, že si těch ... našich ... vážíme 
a že je máme rádi. Že víme, co je smyslem 
Vánoc. Uvědomme si ,že nebýt narození Pána 

Ježíše před více než dvěma tisíci lety, neměli 
bychom co slavit. V adventu a o Vánocích 
nám dává šanci změnit svůj život. Ber, anebo 
neber! Pokud chceme žít život spokojený, klid-
ný, v radosti a lásce, Vánoce znamenají také 
a vlastně hlavně vrátit se k lásce, odpuštění 
a smíření. Protože Bůh je Láska. 
Požehnané a radostné prožití Vánoc Vám 
upřímně přeje ThMgr. Jarmila Kučerová, 
farářka CČSH v Roztokách a vikářka vikariátu 
Praha-venkov.  l

Vánoční pozdrav z Husova sboru CČSH

dědem a Zlatých Horách. K nejvýraznějším 
osobnostem patřil bezesporu Josef Partsch 
(1813–1886) z  Andělské Hory. Pocházel 
z prosté rolnické rodiny, a ačkoli se mu ne-
dostalo formálního uměleckého vzdělání, 
jako talentovaný řezbář se prosadil. Vyřezá-
val nejen betlémové figurky, ale dodával 
také nábytkové řezby pro truhláře a praco-
val i  na  některých církevních zakázkách 
(např. sochy pro kostel sv. Mořice v  Olo-
mouci). Jeho figurky bývají kvalitně pro-
pracované a nepostrádají výraz. V Bruntále 
působila od 1. poloviny 19. století řezbářská 
rodina Böhmů, jejíž nejmladší práce po-
cházejí z 20. až  30. let 20. století. V dalším 

betlémářském centru – Vrbně pod Pradě-
dem – působili Johann Jielg (1835–1903), 
povoláním malíř a  pozlacovač, a  Anton 
Müller (1810–1885) a jeho syn, u něhož ne-
jsou kupodivu životopisná data známá. Ze 
Zlatých Hor pochází typ betlémových figu-
rek, který byl v minulosti velmi oblíben, ale 
do současnosti se jich dochovalo poměrně 
málo. Kolem roku 1830 je zde doložena čin-
nost řezbáře J. Scholze (bližší data však ne-
jsou známá), od  něhož pocházejí figurky 
z  postního betlému určeného pro poutní 
kostel Panny Marie Pomocné u  Zlatých 
Hor. Samozřejmě se dochovala i řada betlé-
mů, jejichž původ a tvůrce nelze pro nedo-

statek údajů ztotožnit s uvedenými lokalita-
mi, anebo prostě vznikly – ostatně jako 
většina lidových betlémů – jako anonymní 
práce mimo tato betlémářská střediska. Vy-
stavené soubory doplňují i práce z východ-
ní části Slezska, jež pro výstavu zapůjčilo 
Ostravské muzeum: především rozměrný 
betlém (šířka 3 metry) neznámého tvůrce, 
který vznikl ve 40. letech 20. století v obci 
Dolní Marklovice poblíž Karviné, a ukázky 
masivních, značně rustikálních betlémo-
vých dřevořezeb Pawla Kufy (nar. 1959) 
z Mostů u Jablunkova.  l

PhDr. Ivana Kubečková, 
kurátorka výstavy



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova12

TÉMA MĚSÍCE

INZERCE

 

„SČÍTÁNÍ LIDU“ 
dětské vánoční divadlo 

Pondělí   25. 12.   16:30 
kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Roztoky 
 

 

„SCHOVANKY u jesliček“ 
Úterý   26. 12.   18:00 

kostel sv. Bartoloměje 
Libčice 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV. neděle adventní 
Sobota   23.12. 
14:00 Levý Hradec 
17:30 Libčice 
Neděle   24.12. 
  8:30 Únětice 
10:15 Roztoky 
 

Štědrý večer 
Neděle   24.12. 
16:00 Noutonice 
 Štědrovečerní bohoslužba slova 
20:00 Tursko 
 Štědrovečerní mše svatá 
24:00 Budeč 
 Půlnoční mše svatá 
24:00 Únětice 
 Půlnoční mše svatá 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slavnost Narození Páně 
Pondělí   25.12. 
  8:30 Únětice 
 10:15 Roztoky 
15:00 Libčice 
 

Svátek sv. Štěpána 
Úterý    26.12. 
10:15 Levý Hradec 
 

Pátek    29.12. 
18:00 Roztoky 
 

Svátek Svaté rodiny 
Sobota   30.12. 
14:00 Levý Hradec 
16:00 Noutonice 
Neděle   31.12. 
  8:30 Únětice 
  8:30 Tursko 
10:15 Roztoky 
17:30 Libčice 
Mše svatá a Te Deum s požehnáním 

Slavnost Matky Boží 
Pondělí   1. 1. 
  8:30 Únětice 
10:15 Roztoky 

 
 
 
 
 
 
 

Slavnost Zjevení Páně 
Čtvrtek   4. 1. 
17:45 Únětice 
Pátek    5. 1. 
18:00 Roztoky 

Slavnost Křtu Páně 
Sobota   6. 1. 
14:00 Levý Hradec 
16:00 Noutonice 
Neděle   7. 1. 
  8:30 Únětice 
  8:30 Tursko 
10:15 Roztoky 
17:30 Libčice 

 
 
 

19:00 Levý Hradec 
                Adorace  
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Kdo chce, může si podle sta-
roslovanského zvyku nama-
zat tváře medem, aby ho příš-
tí rok měli všichni rádi. 
Společně si zazpíváme vánoč-
ní koledy s  kytarou a  Vikto-
rem Sodomou.

Smyslem vánočních svátků 
není jen nadělování dárků. 
Jsou to svátky lásky, úcty, po-
hody i  sbližování. Děti věří 
v  kouzelný a  nadpřirozený 
svět, ve kterém existují bytos-
ti, jež dovedou splnit každé 
přání. Ale i  my dospělí se 
umíme vžít do pohádkové at-
mosféry Vánoc, a  proto jsem 
si dovolila pozvat jak děti, tak 

dospělé, abychom společně 
snili o Vánocích. 

Roztoky se stále více roz-
růstají. Máme nové sousedy 
i sousedky a bylo by hezké na-
jít si chvilku, seznámit se, po-
povídat si, navázat nová přá-
telství, ochutnat cukroví 
a vyměnit si recepty. Na Štěd-
rý den je k  tomu ta nejlepší 
příležitost. Těšíme se na  Vás. 
A nezapomeňte na cukroví :)

  l

Hezké svátky přeje 

Eva Sodomová
Volba pro město

Pojďte s námi přivítat
Štědrý den
Žalov 24. prosince v 11 hodin na louce  
za vodárnou. Zapálíme svíčky a prskavky 
u vánočního stromečku, připomeneme si 
vánoční tradice a zvyky jako rozkrajová-
ní jablíček, půlení ořechů, pouštění svíček 
v ořechové skořápce po vodě. 



13PROSINEC 2017

HISTORIE MĚSTA

Kostel sv. Klimenta 
na Levém Hradci
Může být, že levohradecký kostel je mno-
hem mladší, než naznačují nejstarší legendy 
naší historie – ostatně ani kronikář Kosmas 
nebyl pamětníkem dění na sklonku 9. stole-
tí po Kristu. Moji učitelé (již zvěčnělí Rosti-
slav Nový a Zdeněk Boháč) mne svého času 
logickými argumenty přesvědčili, že zasvě-
cení (patrocinium) kostela svatému Kli-
mentu nijak nesvědčí o  jeho starobylosti, 
pokud právě nemáme na mysli 11. a 12. sto-
letí. I když jsem se ve své diplomní práci za-
býval dějinami Hradce (Králové) nad La-
bem v době „předhusitské“, musel jsem vzít 
s lítostí na vědomí, že se o nejstarší svatyni 
stejného označení v tomto – jinak nesporně 
starobylém – městě rozhodně nejedná. Tak-
že padla i hypotéza prof. Zdeňka Šolleho, že 
nejstarší kostely na  hradištích Stará Kou-
řim, Vraclav atp. mohly být zasvěceny cher-
sonskému mučedníkovi Klimentovi.

To však nic nemění na prostém faktu, že 
severozápadní „kvadrant“ české metropole 
patří k místům odedávna osídleným, jinak 
bychom dnes stěží užívali pojmů kultura 
únětická, knovízská, řivnáčská atd. Sotva se 
u nás najde prehistorik, který by neměl as-
poň povědomost o významné archeologické 
lokalitě v Makotřasích. Na severozápadním 
okraji dnešní Prahy se nachází – podle mí-
nění rovněž zesnulého vojenského historika 
Pavla Choce – nejstarší hradiště na  jejím 
území. O nejstarším mužském klášteru (ar-
chisteriu) v  Břevnově je skoro zbytečné se 
zmiňovat. Tursko sice náleží mezi „bácho-
rečné“ lokality, ale Budeč představuje nad 
jiné hmatatelný důkaz kulturně-civilizační-
ho předstihu našeho regionu v  rámci čes-
kých zemí.

Věk barbarů a křesťanství
S  touto tezí docela souzní kniha kolegy 
Eduarda Droberjara Věk barbarů, kterou vy-
dalo nakladatelství Paseka před rovným tuc-
tem let. S panem nakladatelem Ladislavem 

Horáčkem nás zaujala pasáž o  – v  zásadě 
zmařeném – archeologickém průzkumu lo-
kality Tuchoměřice-Kněžívka, kterou těžce 
postihla stavba komunikace Praha–Slaný 
v roce 1962. Terénní technik Antonín Knor 
(rodák z  nedaleké Stehelčevsi) prý tehdy 
na  poslední chvíli vybíral ze lžic bagrů 
a skrejprů kosterní pozůstatky z doby takzva-
ného stěhování národů. Otitulovaní kolegové 
s „rudou knížkou“  ovšem odmítli vzít na vě-
domí jeho teorii, že stavba mj. zlikvidovala 
základy církevní stavby (kostela) ze 6. století 
po Kristu. „Soudruzi“ buď nedokázali, nebo 
nechtěli vzít na vědomí, že nejstarší křesťan-
ská svatyně v českých zemích by mohla mít 
spojitost s pobytem germánských Langobar-
dů (resp. Durynků, kteří zanechali výraznou 
stopu v proslulé archeologické lokalitě Pod-
baba), a nikoli až s příchodem Slovanů – resp. 
cyrilometodějské misie, jejíž působení kole-
govi Dušanu Třeštíkovi podle jeho vlastních 
slov „poněkud zavánělo kozáckou nahajkou“. 
Podotýkám, že právě on v čase svého pozem-
ského života laciným humorem na účet mi-
lované historie nijak neoplýval.

„Nu vot, kuda za nami kazaki,“ jak říká-
val můj prastrýc legionář. Pan Knor je 46 let 
na pravdě boží, z křesťanského (jako katolí-
kovi mi vůbec nevadí, že nejspíše ariánské-
ho) kostela zbyl jenom situační nákres 
v Droberjarově knize a ve fondech Archeo-
logického ústavu AV ČR dochované lidské 
ostatky z  výše zmíněného „záchranného“ 
výzkumu se kvůli víře, tím méně konfesi už 
asi nepoperou. Je nejspíše lhostejné, kolik 
máme v  genofondu informací keltského 
(iro-skotského), germánského či slovan-
ského původu. Žijeme zkrátka v  regionu, 
kde se občas hodí nerázovat vojenským 
krokem, ale raději našlapovat zlehka. Ostat-
ně veteráni – zvláště průzkumníci – dobře 
vědí, co je to scout step…  l

Pavel Bělina 

Pozn.:  Ariáni byli stoupenci kněze Aria († 336 n.l.), 
vyznavači heretického směru křesťanství, který neuznával 
božský původ Ježíše Krista a tedy rovnost Syna božího 
s Otcem. Ariánství převládalo u germánských kmenů až 
do 7. století.  S. B.

V obecném povědomí podléháme občas národovecké iluzi, že kulturní dějiny v české kotlině začínají až s příchodem slovanského etnika 
a přijetí křesťanství s cyrilometodějskou misií. Dr. P. Bělina upozorňuje v následujícím článku na další zajímavé historické souvislosti.

St. Boloňský

Ještě jednou k otázce nejstaršího kostela v Čechách
V minulém čísle Odrazu kolega Stanislav Boloňský docela 
výstižně shrnul dosavadní stav bádání v otázce nejstarší-
ho kostela v Čechách. Z profesní zkušenosti dobře víme, že 
většina lidí má mnohem větší empatii k legendám a mytolo-
gii než k nepohodlné historické realitě (die Wahrheit), i když 
ta – pokud se jí vůbec dopátráme  –  je často zajímavější než 
její pohodlnější, a tudíž zakořeněná licence (die Dichtung).

Základy pravděpodobné sakrální stavby ze 6. století 
v Tuchoměřicích-Kněžívce

Nálezy kostěných hřebenů z Prahy-Podbaby

 Doklady vysoké řemeslné kultury z období stěhování 
národů z archeologických nálezů v pražské aglomeraci
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V  tuto chvíli najisto nevíme, zda předro-
mánská rotunda, která se našla v základech 
kostela sv. Klimenta na  Levém Hradci, je 
nebo není původní kostel založený kníže-
tem Bořivojem. Mnohdy v tom nemají jas-
no ani odborníci. Např. M. Lutovský v kni-
ze Po stopách prvních Přemyslovců zmiňuje 
onen základní kámen, „jehož kladení bylo 
liturgickým úkonem v  9. století v  našem 
prostředí neznámým“. Vzápětí na další stra-
ně ale píše, že „v době levohradecké biskup-
ské volby tu už určitě stál kamenný kostel“. 
To jest v  10. stol., kdy svěcení základního 
kamene se ještě v Čechách snad neobjevuje. 
To se dle P. Sommera objevuje v českých ze-
mích spíše „až v průběhu 11. a 12. století“.

Já se osobně spíše přikláním k tomu, že 
základy předrománské rotundy na Levém 
Hradci jsou zbytky původního kostela za-
loženého knížetem Bořivojem po jeho křtu 
na Velké Moravě. Vede mě k tomu několik 
indicií. 

Jednak pozdější kostel Panny Marie 
na Pražském hradě byl také kamenný. Dále 
na Velké Moravě stála v  té době řada ka-
menných kostelů (Kopčany, Modrá, Staré 
Město, Mikulčice, Znojmo, Pohansko). 

Levohradecká rotunda má oproti pozdě-
ji stavěným kostelům skromné rozměry – 
vnitřní průměr rotundy je 460 až 475 cm. 
Druhý kostel založený knížetem Bořivo-
jem, kostel Panny Marie na Pražském hra-
dě, měl již rozměry asi 7,5 x 6 metrů. Ro-
tunda sv. Petra a Pavla na Budči, založená 

knížetem Spytihněvem, má průměr  
cca 7,9 až 8,3 metru. A nakonec rotunda sv. 
Víta na Pražském hradě měla pro srovnání 
vnitřní průměr cca 13 metrů.

Přestože původní stavby na levohradec-
kém hradišti byly dřevěné, včetně asi i kní-
žecího paláce, mohl být kostel kamenný. 
Kámen byl použit na  levohradecké opev-
nění a  byl přivážen z  opukového lomu 
v  Horoměřicích. Mohl být tedy použit 
i na stavbu kostela. Navíc na Velké Moravě 
musel v  té době žít dostatek odborníků 
schopných postavit kamennou rotundu. 

A poslední indicií je, že kostel byl v 9. sto-
letí prestižní záležitostí. Pokud chtěl kníže 
Bořivoj vyjádřit symbolicky akt přechodu 
k nové víře a k novému uspořádání tehdej-
šího řádu a chodu světa, musel zvolit okáza-
lejší formu, než jakou byly dřevěné paláce 
nebo tehdejší svatyně slovanských bohů. 
Jednoduchá kamenná rotunda mohla být 
tímto symbolem.  l

Marcel Votípka

Ještě k záhadě levohradeckého kostela 
Rád bych v krátkosti reagoval na článek S. Boloňského „Záhada levohradeckého 
kostela“ v posledním čísle Odrazu. 

Palackého ulice
Před nějakými sto lety byla Palackého ulice 
v každé obci, někdy jich zde bylo i několik, 
což bylo předmětem různých anekdot (viz 
např. divadelní fraška Fr. Šamberka Palac-
kého třída 27). V Roztokách Palackého uli-
ci samozřejmě máme a  nejen z  důvodu 
povinné úcty k autoritě. František Palacký 
jistou, byť nepřímou vazbu na Roztoky měl 
(setkávám se bohužel i s tím, že lidé hleda-
jí „Palackou“ ulici).

František Palacký (1796–1876)
Snad nejvýznamnější český historik, autor 
jedenáctisvazkového zakladatelského díla 
české historiografie Dějiny národu českého 
v Čechách a na Moravě (v původní verzi ně-
mecky Geschichte von Böhmen), které vy-
cházelo od roku 1848 do roku 1865. Historik 
Dušan Třeštík o Palackém vtipně (a  s nad-

sázkou) napsal, že to byl on, kdo si vlastně 
vymyslel český (politický) národ, či spíše čes-
ký historický mýtus s jeho legendami, sym-
boly, slavnými bitvami a statečnými reky. 

Pro práci historika byl Palacký skvěle vy-
baven znalostí 11 jazyků a obrovskou pílí 
a houževnatostí. Jeho interpretace českých 
dějin je dodnes určující, byť se ukazuje, že 
nemůže být výlučnou. 

František Palacký však byl i významný 
politik, poslanec Říšského sněmu, Zem-
ského sněmu i doživotní člen Panské sně-
movny, stoupenec myšlenky austroslavis-
mu. Sehrál zásadní roli v  ukotvení 
českého národa v rámci habsburské mo-
narchie, když odmítl v dubnu 1848 účast 
na  Frankfurtském sněmu Německého 
spolku. 
Nejvíce ho proslavila dvě rčení, spojená 
s českými zeměmi a Rakouskem. První je 

z revolučního roku 1848: „Kdyby státu Ra-
kouského nebylo, museli bychom ho v zá-
jmu Evropy a  humanity utvořiti.“ Druhé 
pak vyřkl o dvě desetiletí později, kdy zkla-
mán z  odmítnutí  monarchie a  nedlouho 
před rakousko-uherským vyrovnáním na-
psal, že „byli jsme před Rakouskem, bude-
me i po něm“. Právě tato druhá citace byla 
v minulosti nepřesně interpretována i jako 
jeho zásadní obrat v názoru na české státní 
sebeurčení. Faktem zůstává, že František 
Palacký, který byl v roce svých 70. naroze-
nin poctěn čestným titulem „otec národa“, 
zůstal až do  konce života loajálním vůči 
habsburskému soustátí. 

Riegrova ulice (dříve Pražská)
František Ladislav Rieger (1818–1903) 
Tento právník a  konzervativní staročeský 
politik v  průběhu let převzal vedoucí roli 
v  českém poslaneckém klubu po  svém 
tchánovi Fr. Palackém. Pro jeho politickou 
kariéru bylo velmi významné, že se stal 
jeho zetěm, když se oženil s  jeho dcerou 
Marií. Stejně jako Palacký odmítal velkoně-
mecké snahy a podporoval federativní for-
mu Rakouska s českou autonomií. Vypra-
coval projekt česko-rakouského vyrovnání 
(1871), který však byl nakonec odmítnut.

Ve třetí čtvrtině 19. století byl skutečným 
politickým vůdcem Čechů v  Říšské radě 
a  tvůrcem české politiky. V  tomto směru 

10. část    
Roztocký uličník 
Pro poslední letošní pokračování tohoto cyklu jsem zvolil 
trojici ulic, pojmenovaných po třech národních velikánech 
19. století, kteří patřili do jedné rodiny pokrevně i politicky. 
Tito tři muži se pod vlivem času neprávem stávají mrtvými 
pomníky bez živého obsahu, vybledlými reprodukcemi ikon 
a není proto od věci si je připomenout.
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však nebyl příliš úspěšný, když prosadil 
a houževnatě podporoval tzv. pasivní rezis-
tenci českých poslanců, která trvala 16 let 
a zbavila Čechy možnosti aktivně se účast-
nit vídeňské politiky. Nakonec byli staroče-
ši vytlačeni radikálnějšími mladočechy 
na  okraj politického spektra a  na  konci  
19. století ztratili svůj podstatný vliv.

F. L. Rieger patřil do okruhu přátel Fran-
tiška A. Braunera, jehož v  Roztokách na-
vštěvoval, stejně jako rodinu své dcery, 
provdané Bráfové. F. L. Rieger byl konzer-
vativec každým coulem a příliš se neuvádí, 
že byl i zaslepeným obhájcem pravosti Ru-
kopisu zelenohorského a  královédvorské-
ho, dvou falz, které měly dokládat historic-
kou a kulturní vyspělost českého národa. 

Bráfova ulice
Albín Bráf (1851–1912)
Albín Bráf se přiženil do  Palackého/Rie-
grova staročeského „klanu“ tím, že si vzal 
za  ženu Riegrovu dceru Libuši (1860–
1930). V  Roztokách nejen pobýval, ale 
i úřadoval (ve vile čp. 99) a také zde před 
105 lety zemřel. Proto mu budu věnovat 
nejvíce pozornosti. 

Přestože JUDr. Albín Bráf patřil za svého 
života k  české (i  rakouské) intelektuální 
a politické elitě, dnes již téměř upadl v za-
pomnění – a to nejen díky čtyřicetileté „vlá-
dě lidu“. Byl totiž nejen uznávaným náro-
dohospodářem, univerzitním profesorem 
a ministrem rakouské vlády, ale byl též kla-
sickým konzervativcem a  přesvědčeným 
austroslavistou, což mu na  popularitě ne-
přidalo ani za první čsl. republiky. Přestože 
zemřel ve  svém roztockém domě v  pou-
hých 61 letech, dá se říci, že zemřel vlastně 
včas – aniž musel být svědkem zhroucení 
hodnot „starého světa“, jimž upřímně věřil. 
Odešel nedlouho před vypuknutím I. svě-
tové války, která rozmetala jeho milované 
mnohonárodnostní Rakousko, jež považo-
val za  nejlepší státní formu pro uplatnění 
české národní existence. Domníval se, že 
rovnoprávného postavení v  podunajské 
monarchii si může český národ vydobýt jen 
cílevědomým úsilím, svým postupným kul-
turním a ekonomickým vzestupem, a niko-
li obstrukcemi. Velmi zajímavý je jeho 
prakticky celoživotní ideový spor se svým 
vrstevníkem T. G. Masarykem. Na  konci 
19. století však ještě společně odmítali „za-
komplexovaný hněv“ české (pražské) poli-
tické elity, frustrované neúspěšnou snahou 
o vyrovnání s Vídní, dokonce spolu předná-
šeli v Dělnické akademii. Jeho vlastní osud 
jako by dal jeho vizi za pravdu.

Albín Bráf se narodil 27. 2. 1851 v Třebíči 
jako syn hospodářského úředníka na vald-
štejnském panství. Brzy po maturitě se stal 

sirotkem a musel se těžce probíjet životem. 
Během studií na univerzitě se živil jako vy-
chovatel ve šlechtických rodinách. Stýkal se 
s  Černíny, Schwarzenbergy a  také s  vliv-
ným maršálkem Jiřím z Lobkowicz.

Již v  roce 1874 dosáhl doktorátu práv 
a stal se profesorem národního hospodář-
ství a  obchodní statistiky na  českoslovan-
ské obchodní akademii v  Praze. V  roce 
1877 se habilitoval prací o znehodnocování 
měny a  stal se soukromým docentem 
na Karlo-Ferdinandově univerzitě. V roce 
1882 je již mimořádným profesorem (v té-
mže roce jako T. G. Masaryk) a roku 1890 
řádným profesorem již rozdělené Karlovy 
univerzity v Praze. To byl skutečně rychlý 
postup mimořádně nadané osobnosti. Je to 
období, kdy publikuje řadu myšlenkově 
pozoruhodných prací, a to česky i němec-
ky. Byl nejen vynikajícím pedagogem, ale 
snažil se svým studentům pomáhat i v  je-
jich existenčních starostech. Rokem 1883 
vstupuje též do politiky, stává se poslancem 
Českého sněmu za  okres Žamberk a  Ústí 
nad Orlicí. V  následujících letech zaujme 
významné místo ve vedení Národní (staro-
české) strany – mimochodem v době, kdy 
v čele české společnosti již zaujímají rozho-
dující pozice tzv. mladočeši. Stává se tak 
politikem českého konzervatismu z  pře-
svědčení, nikoli z kariérismu. Je funkcioná-
řem Jednoty záložen, komisařem Zemské 
banky, vládním inspektorem českých ob-
chodních škol, presidentem národohospo-
dářského ústavu při České akademii věd, 
členem Panské sněmovny a  konečně dva-
krát ministrem orby rakouské vlády.

Přestože byl konzervativcem každým 
coulem, nebyl zřejmě žádný „suchar“, což 
dokládá příběh jeho lásky k Libuši Riegro-
vé, své budoucí manželce. Od chvíle, kdy se 

do dcery „vůdce národa“ Fr. L. Riegra zami-
loval, uplynulo dlouhých 6 let, než si koneč-
ně u sv. Štěpána na Novém Městě řekli své 
ano. Libuše Riegrová, vrstevnice a přítelky-
ně Zd. Braunerové, byla v  mládí půvabná 
dívka, uvyklá životnímu stylu nejvyšší spo-
lečenské elity, pro niž nebyl nepříliš urostlý, 
nemajetný soukromý docent příliš atraktiv-
ní partií. A. Bráf to však při prvním neúspě-
chu nevzdal a houževnatostí sobě vlastní si 
nakonec srdce své vyvolené vybojoval. 
Manželé Bráfovi využívali jako své letní síd-
lo novorenesanční vilu čp. 99 v  Pražské, 
nyní Riegrově ulici. Jejich zahrada sousedi-
la přes Únětický potok se zahradou Malého 
mlýna čp. 5 rodiny Braunerovy. V době své-
ho ministrování si nechal Bráf do  svého 
roztockého domu zavést telefon – měl do-
konce přímou linku do Vídně. V Roztokách 
byl veleváženou personou, podle vyprávění 
pamětníků v době jeho přítomnosti stavěly 
v Roztokách i rychlíky.

Přestože patřil ke  společenské elitě, žil 
skromně, choval se prý velmi neokázale, 
demokraticky – nestrpěl např. líbání ru-
kou, což byla tehdy zcela běžná konvence. 
Až dětinsky miloval zvířata a  ona jeho. 
Svému psovi Bivojovi prominul i  to, když 
rozcupoval vládní spisy. 

V  závěru života trpěl plicní chorobou 
a chtěl podat demisi – nebyla však přijata. 
V květnu roku 1912 odjel na léčebný pobyt 
do Alp. Bylo však velmi špatné počasí, kte-
ré jeho stav ještě zhoršilo. Vrátil se tedy 
přes Vídeň do  Roztok, odkud vedl svůj 
úřad. Choroba však neúprosně postupova-
la a v poledne 1. července 1912 jí podlehl. 
Jeho pes Bivoj nechtěl prý nikoho k mrtvo-
le pustit, přestal žrát a  brzy nato uhynul. 
Vilu čp. 99 odkázal Bráf Studentské nadaci 
pojmenované po jeho předčasně zesnulém 
synovi Václavu.

Přesto, anebo právě proto, že byl Albín 
Bráf houževnatým zastáncem rakouského 
soustátí, byl velkým odpůrcem expanziv-
ních snah Německého císařství. Varoval 
před agresivním německým nacionalis-
mem a hospodářským tlakem nové evrop-
ské velmoci. Byl, podobně jako Palacký, 
přesvědčen, že jedině pod ochrannými kří-
dly Rakouska bude zaručena česká národní 
svébytnost, že jedině Rakousko je účinnou 
hrází proti německé expanzi do střední Ev-
ropy. Předpovídal, že důsledkem rozpadu 
starého mocnářství by byla „hrozná záplava 
válečná, potoky krve...“ Není co dodat.  l

Albín Bráf v Roztokách, kolem roku 1910

Stanislav Boloňský
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Jaký byl impulz pro vznik dálkového po-
chodu Tříkrálová Okoř?
Impulz pro založení byl celkem jednoduchý. 
Druhá polovina šedesátých let byla obdobím 
vzniku dálkových pochodů (t. j. nad 25 km). 
S  kamarádem a  kolegou z  muzea Bořkem 
Mikuleckým, s kterým mě spojovalo nadšení 
pro tento způsob turistiky, jsme v  celostát-
ním kalendáři pochodů zjistili, že na začát-
ku kalendářního roku vlastně nic podobného 
neexistuje. Řekli jsme si proto, že by nebylo 
od věci po Vánocích a Silvestru trochu potrá-
pit naše těla. Společně jsme vytýčili a vymě-
řili trasu, aby přesahovala 25 km, a  přes 
okresní svaz turistiky začali s jeho propagací. 
Myšlenkové či poetické zhodnocení našeho 
pochodu způsobila naše kolegyně z  muzea 
Marie Hauserová (Šírová), která vymyslela 
název Tříkrálový pochod na Okoř a postup-
ně k němu přidala i poznávací rozměr. 

Čekali jste, že Tříkrálová Okoř někdy do-
sáhne takové popularity, že se stane dlou-
hověkou?
To jsme opravdu nečekali.  Na startu první-
ho ročníku, který byl ještě na novém letišti 
v Ruzyni, se nás sešlo asi dvacet. Zájem ne-
bývale rychle rostl. Proto jsme také vymysle-
li letní variantu – Přemyslovskou padesátku, 
která z Okoře mířila na Budeč, do Kralup, 
Libčic a zpět do Roztok. Myšlenkovou náplň 
pochodu dodala opět muzejní historička 
Maruška Hauserová. Uskutečnilo se několik 
ročníků, ale poté, co jsem přestal dálkovým 
pochodům holdovat (a oženil jsem se), tak 
Padesátka zanikla. Bohužel také Bořek Mi-
kulecký byl již po smrti. Vždy je třeba, aby se 
akci někdo aktivně věnoval.  

Lidé jsou dnes spíše pohodlnější a  díky 
životnímu stylu i  unavenější než dřív.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylo před 50 lety jednodušší získat účast-
níky pochodu, než je tomu dnes?
Tehdy bylo velmi jednoduché získat pro po-
chod tzv. „skalní“ vyznavače dálkových po-
chodů a výkonnostní turistiky. Získat přízeň 
široké veřejnosti však bylo asi stejně obtížné 
jako dnes. Lidé jsou ve své podstatě stále stej-
ní. Ale v jednom směru to bylo přece jen asi 
jednodušší. V období tzv. normalizace po srp-
nové okupaci v roce 1968 byly možnosti spo-
lečného setkávání a  sdružování mnohem 
omezenější než dnes. Lidé proto pochod brali 
i v trochu jiné rovině než jen v turistické. 

Chodíte (pravidelně) Okoř i vy?
Chodil jsem pravidelně asi deset prvních 
ročníků, potom, přiznávám, jsem to dlouho 
„flákal“. Teď už zase chodím, ale jen zkráce-
né trasy. Přece jen kondičku, co jsem měl 
zamlada, nemám. 

Na  startu Tříkrálové Okoře již několik 
desetiletí nechybí Tomáš Novotný. Jak on 
vidí padesát let nejstaršího pochodu 
v našem okresu?

Stál jsem na startu tuším třiatřiceti roč-
níků. A  předtím jich asi pět absolvoval 
coby dítko.
Startujeme pořád na stejném místě, u staré 
školy ve  Vokovicích-Veleslavíně, kousek 
od metra a nad zastávkou tramvaje. Šňůra 
pochodníků pak míří přes Nebušice a Kopa-
ninu do  sv. Juliány a  odtud přes Číčovice 
na Okoř. Tam se rozhodnou, zda nastoupí 
do přistaveného busu, nebo zda půjdou pěk-
nou procházkou dalších třináct kilometrů 
do Roztok.

Lidé na startu
Spolu s  Jardou Levým, Petrem Balcerem – 
a v posledních pár ročnících i s jeho dcerou 
Eliškou – jsme zažili snad všechno, co starté-
ři pochodu mohou prožít. Sníh, patnácti-
stupňový mráz, sluníčko, návaly pochodní-
ků letících o život z tramvaje číslo 26, dobře 
naladěné Roztocké, které přiváží najatý au-
tobus. Zažili jsme turisty s  kočárkem, 
na běžkách, oddíly tomíků i skautů. Pama-
tujeme hrdlení o slevu na startovném, kte-
rou jsme ale tak nějak neuměli dát, protože 
co chcete slevit z dvaceti či třiceti korun star-
tovného, že? Experti na ni byli organizovaní 
turisté středního a staršího věku!

Nechybí školní mládež či kamarádi tomí-
ci, samosebou. 
Na startu jsem potkával a potkávám známé 
a  kamarády ze všech období svého života. 
Zakladatele oddílu tomíků Mirka Košťála, 
brzy pětaosmdesátníka, „vynálezce“ pocho-
du Standu Boloňského, někdejší kantory ze 
střední škol. Roky jsem se alespoň na startu 
pozdravil s mými dávnými vedoucími, man-
želi Šírovými. Dneska jsou želbohu už v tu-
ristickém nebi.

Dálkoplazové a ti druzí
Pochody se proměňovaly v čase. První dese-
tiletí mého startování tvořili nejpočetnější 
skupinu původní dálkoplazové. Pánové vše-
ho věku v dobrých kožených pohorách (výji-
mečně v  doprovodu ženských protějšků) se 
šikovali již kolem sedmé na místě startu. To, 
že sedmdesátníci vyráželi na pochod v  leh-
kém poklusu, nebylo nic výjimečného. Vzpo-
mínali na první ročníky po osmašedesátém 
a  osmadvacetikilometrovou trasu zvládli 
za čtyři hodiny. Někteří si schválně zašli, aby 
docílili 40 km! Neuvěřitelné. Kožené botky, 
starý bágl nebo vojenské chlebníky. To byly 

Češi a Moraváci jsou, jak je dobře známo, od nátury vždy připraveni rychle 
kohokoli „někam poslat“. I díky celonárodní oblibě dálkových pochodů kolikrát 
raději někam pošlou sami sebe. Před padesáti lety se s přáteli takto na Tříkrá-
lovou Okoř „poslal“ i Stanislav Boloňský, spoluzakladatel pochodu, kterému 
Odraz u příležitosti kulatého jubilea položil pár otázek.

Tříkrálový pochod na Okoř

Na cestě k Okoři, cca 2010

Fotky z prvních ročníků prav-
děpodobně žádné nejsou. Jak 
připustil Stanislav Boloňský: 
„Dokumentaci akce jsem z mla-
dické nerozvážnosti nepovažo-
val za důležitou.“ Ovšem důvod 
byl i ryze technický, fotoaparáty 
odmítaly pracovat při mrazi-
vém počasí. „Můj Pentacon-six 
zamrzal již při nule,“ vzpomíná 
Boloňský a dodává: „a při prv-
ním ročníku bylo minus šestnáct 
stupňů Celsia.“ Takový mráz 
sice prý již nikdy nebyl, ale pro 
závěrky zrcadlovek to bylo skoro 
stejně zničující... 
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první ročníky. Dneska už zahlédnete něco 
takového jen výjimečně. Občas někdo přijde 
na pochod ve střevíčkách, které jsou pak, od-
haduji, na vyhození. Klasickou mapu u po-
chodníků vystřídaly GPS navigace, ovšem 
osmdesát procent účastníků zná trasu na-
zpaměť…

Věk nehraje roli
Rekordy nezapisujeme. Nejmladší účastníci 
jezdí pravidelně v kočárku, někteří i v bříš-
kách maminek. Každý rok nějaký takový je. 
A nestoři? Pánové a paní kolem osmdesátky. 
Vzpomenu nezničitelného Rudolfa Vlčka, 
který v tomhle věku absolvoval pochod pěk-
ných pár let se svou manželkou. Na něj šla 
moc pomalu, i vybíhal do polí a zase se vra-
cel. Musel přece ze sebe dostat všechnu tu 
sportovní energii, která mu vydržela 
do pozdního věku…

Stovky. Tisícovka výjimečně
Zažil jsem pochody, kdy startovala víc než 
tisícovka účastníků. Náš dlouhodobý prů-
měr je pět až sedm stovek. Když prší či moc 
mrzne, jsme pod tímhle číslem. Na startu se 

odjakživa rozdávají startovací lístečky s čís-
ly, takže o  počtu máme docela dobrý pře-
hled. Zda jsou lidé pohodlnější? Obecně jis-
tě, doba je taková. Dříve drtivá většina 
pochodníků dorazila pěšky do cíle v roztoc-
kém zámku, ke  třem králkám či králům. 
Sbírali razítka do  vandrovních a  zápočto-
vých knížek, to byla velká motivace. Jak ne-
bylo dost razítek, proklínali nás. Skutečně! 
Dneska se řada lidí chce jen projít, absolvuje 
půlku pochodu, zastaví se v hospůdce, dru-
hé, třetí… Ale proč ne. Je vcelku jedno, zda 
pochod účastníci pojmou jako sportovní vý-
kon nebo zda se chtějí projít s rodinou, ka-
marády, shodit trochu tuku nasbíraného 
přes Vánoce.

Rádi se vidíme
Pro nás, roztocké turisty, je to společenská 
událost a  příležitost se potkat zároveň. 
Na přípravě pracuje snad dvacet lidí. Je tře-
ba sehnat grafika pro namalování upomí-
nek, zajistit autobusy převážející pochodní-
ky (pro poloviční trasu 13,5 km) z  Okoře 
do  Roztok, obstarat buřtíky a  svařák pro 
tradiční zastavení u kaple v Číčovicích, tra-

su od  startu ke  sv. Juliáně vyznačit našimi 
značkami, vybrat jízdné u autobusu, rozvě-
sit Malé turistické sázení, Matusa, domluvit 
se na Okoři o razítku, zajistit zámeckou klu-
bovnu pro cíl pochodu a dvě trojice malých 
králek či králů, kteří zpívají a koledují u zá-
meckých vrat, vymyslet program pro unave-
né pochodníky v roztockém cíli…
Většina věcí je ritualizovaných, provozuje-
me je vcelku úspěšně už víc než tři dekády. 
Zázemí pochodu v cíli dlouhé roky zajišťuje 
Jindřiška Zoufalá, o  občerstvení v  Číčovi-
cích se starají rodiny Levých a Ilenčíkových.

Paní, co se bála tří králů, a lakomá paní
Přidám dva kuriózní zážitky. Asi rok dva 
před revolucí jsem chtěl v  jednom z  praž-
ských (velmi řídkých a ostře hlídaných) ko-
pírovacích center nechat „přimnožit“ po-
zvánky na  Tříkrálovou Okoř. Vystrašená 
paní za kopírovací mašinou uviděla tři na-
malované krále a v hrůze z tmářského kato-
licismu mne rychle vyprovodila. Pozvánky 
a upomínky pak vytiskl v jím vedené tiskár-
ně tehdejší šéf komunistické strany v našem 
maloměstě, který – proč to nenapsat – měl 
pro tyhle věci pochopení.
A jiné paní, o dvacet let později, se nezdálo, 
že by měla zaplatit za najatý autobus z Oko-
ře do  Roztok. Prorazila frontu čekajících, 
s razancí tety Kateřiny se vrhla do nitra vo-
zidla a  doslova „dobrmansky“ se usadila 
na sedačce. Nic podobného jsem předtím ani 
potom neviděl… Ani tu paní.
To jsou ale jen epizodky. Důležité je, že náš 
pochod přitáhl k  pohybu v  hezké krajině 
mezi Okoří a Roztokami za ty dlouhé roky 
snad pětatřicet tisíc lidí. 
Přijďte 6. ledna 2018!
Pánové, díky za vaše slova. AŤ VÁM TO 
JEŠTĚ DLOUHO DOBŘE ŠLAPE!  l

n Nabízím dlouhodobou práci z  domova. 
Jedná se o zpracovávání vlasů k prodlužo-
vání. Odměna 10–15 000 Kč měsíčně 
s možností růstu. Zaškolení samozřejmos-
tí. Nutností je manuální zručnost a cit pro 
detail. E-mail: bustudio@seznam.cz
n Mateřská škola Roztoky, Přemyslov-
ská 1193, okres Praha-západ hledá učitel-
ku mateřské školy, nejlépe se vzděláním dle 
zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pra-
covnících, na  plný úvazek. Nástup 2. 1. 
2018.  K doptání na telefonu 724 772 290, 
e-mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz
n Prodám byt 3+1, 74 m2. Byt se nachází 
ve vile v Roztokách v Tichém údolí a patří 
k němu i zahrada. Možnost přístavby bal-

konu a  terasy. Cena 3  990  000 Kč. Tel. 
603 106 575
n Mladý pár hledá pozemek ke  koupi 
v  Roztokách či okolí. Pokud máte menší 
nevyužitý pozemek k  prodeji, prosím 
ozvěte se nám na telefon 777 431 677. Dě-
kujeme.
n Hledám na občasné hlídání nemocného 
seniora spolehlivou paní – Žalov. Tel. 
728 705 585
n Pronajmu nebytový prostor 22 m2, pasáž 
Tyršovo nám., Roztoky. Tel. 603 851 651
n Domácí potřeby-Elektro v  Žalově při-
jmou prodavačku i  na  zkrácený pracovní 
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324 
nebo na prodejně.

n Včelí med přímo od  včelaře  obdržíte  
v Roztokách, Vidimova  607. Možno pře-
dem volat na 220 911 665.
n Hledáme koordinátora/ koordinátorku 
činností pro zavedené vzdělávací centrum 
na částečný prac. úvazek, kt. zvládne orga-
nizační práci, rád/a komunikuje, nevadí 
mu práce v odpol. hod., cca 20 hod./týden. 
Požadujeme SŠ, VŠ, dobrou znalost češti-
ny, práce s PC, spolehlivost. Nabízíme fle-
xibilní prac. dobu, os. ohodnocení, volnější 
prázdnin. provoz a perspektivu dlouhodo-
bého zaměstnání. Nástup možný ihned. 
Životopis zasílejte na: práce@lexik.cz, vo-
lejte na 733 643 643.
  l

Soukromá inzerce

Tři králky vítají pochodníky na zámku, 1983 nebo 1984, zleva Saša Boloňská, Karolína Hájková a Lucie Čerychová
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0:23 0:42 0:46 11HN 1:53 1:58 2:18 34 HN 4:59 5:15 P 5:23 5:39 P
2:30 2:49 2:53 34 HN 4:27 4:31 4:51 27 5:29 5:45 P 5:53 6:09 P
4:36 4:56 4:59 11 4:57 5:01 5:21 5:53 6:08 P 6:19 6:37 6:45 S
5:06 5:26 5:29 27 5:27 5:31 5:51 5:59 6:15 P 6:23 6:39 P
5:36 5:56 5:59 5:57 6:01 6:21 6:29 6:45 P 6:53 7:09 P
5:59 6:08 - P Hol - 6:16 6:47 P 6:59 7:15 P 7:19 7:37 7:45 S
6:06 6:26 6:29 6:27 6:31 6:51 S 7:13 7:22 7:38 S 7:23 7:39 P
6:28 6:56 6:59 P 6:39 6:43 7:08 P 7:29 7:45 P 7:53 8:09 P
6:36 6:56 6:59 S 6:57 7:01 7:21 7:59 8:15 P 8:19 8:37 8:45 S
7:06 7:26 7:29 7:27 7:31 7:51 8:13 8:22 8:38 S 8:23 8:39 P
7:36 7:56 7:59 7:39 7:43 8:08 P 8:29 8:45 P 8:53 9:09 P
7:38 8:05 - P 7:57 8:01 8:21 8:59 9:15 P 9:19 9:37 9:45 S
8:06 8:26 8:29 8:27 8:31 8:51 9:13 9:22 9:38 S 9:23 9:39 P
8:36 8:56 8:59 8:57 9:01 9:21 9:29 9:45 P 10:19 10:37 10:45 S
9:06 9:26 9:29 9:27 9:31 9:51 9:59 10:15 P 10:23 10:39 P
9:36 9:56 9:59 9:57 10:01 10:21 10:13 10:22 10:38 S 11:19 11:37 11:45 S

10:06 10:26 10:29 10:27 10:31 10:51 10:59 11:15 P 11:23 11:39 P
10:36 10:56 10:59 10:57 11:01 11:21 11:13 11:22 11:38 S 12:19 12:37 12:45 S
11:06 11:26 11:29 11:27 11:31 11:51 11:59 12:15 P 12:23 12:39 P
11:36 11:56 11:59 11:57 12:01 12:21 12:13 12:22 12:38 S 13:19 13:37 13:45 S
12:06 12:26 12:29 12:27 12:31 12:51 12:59 13:15 P 13:23 13:39 P
12:36 12:56 12:59 12:57 13:01 13:21 13:13 13:22 13:38 S 13:53 14:09 P
13:06 13:26 13:29 13:27 13:31 13:51 13:59 14:15 P 14:19 14:37 14:45 S
13:36 13:56 13:59 13:57 14:01 14:21 14:13 14:22 14:38 S 14:23 14:39 P
14:06 14:26 14:29 14:27 14:31 14:51 14:29 14:45 P 14:53 15:09 P
14:36 14:56 14:59 14:57 15:01 15:21 14:59 15:15 P 15:19 15:37 15:45 S
15:06 15:26 15:29 15:27 15:31 15:51 15:13 15:22 15:38 S 15:23 15:39 P
15:36 15:56 15:59 15:57 16:01 16:21 15:29 15:45 P 15:53 16:09 P
16:06 16:26 16:29 16:27 16:31 16:51 15:59 16:15 P 16:19 16:37 16:45 S
16:36 16:56 16:59 16:57 17:01 17:21 16:13 16:22 16:38 S 16:23 16:39 P
17:06 17:26 17:29 17:27 17:31 17:51 16:29 16:45 P 16:53 17:09 P
17:36 17:56 17:59 17:57 18:01 18:21 16:59 17:15 P 17:19 17:37 17:45 S
18:06 18:26 18:29 18:27 18:31 18:51 17:13 17:22 17:38 S 17:23 17:39 P
18:36 18:56 18:59 18:57 19:01 19:21 17:29 17:45 P 17:53 18:09 P
19:06 19:26 19:29 19:27 19:31 19:51 17:59 18:15 P 18:19 18:37 18:45 S
19:36 19:56 19:59 19:57 20:01 20:21 18:13 18:22 18:38 S 18:23 18:39 P
20:06 20:26 20:29 20:27 20:31 20:51 18:29 18:45 P 18:53 19:09 P
20:36 20:56 20:59 20:57 21:01 21:21 10 18:59 19:15 P 19:19 19:37 19:45 S
21:06 21:26 21:29 10 21:27 21:31 21:51 10 19:13 19:22 19:38 S 19:23 19:39 P
21:36 21:56 21:59 21:57 22:01 22:21 16 19:29 19:45 P 19:53 20:09 P
22:06 22:26 22:29 10 22:27 22:31 22:51 10 19:59 20:15 P 20:23 20:39 P
22:36 22:56 22:59 16 22:57 23:01 23:21 10 20:13 20:22 20:38 S 20:53 21:09 P
23:06 23:26 23:29 10 23:27 23:31 23:51 10HN 20:29 20:45 P 21:23 21:39 P

20:59 21:15 P
              Vysvětlivky: 

P

S

10

11

16

27

34

Jízdní řád vlaků ČD Roztoky-Žalov – Praha-
Masarykovo nádraží 

na období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

Jízdní řád vlaků ČD Roztoky - Praha-Libeň – Praha-
Hostivař 

na období 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018 

jede jen v pracovní dny, vlak Hol výchozí z Holešovic

jede pouze v sobotu, v neděli a státem uznané svátky

nejede 24., 31.XII.2017, vlak HN končí na hlavním nádraží

nejede 25.XII.2017 a 1.I.2018, vlak HN vyjíždí z hlavního nádraží

nejede 24.XII.2018

jede v pracovní dny a soboty a 30.III., 1.,8.V., 5.VII., 28.IX., nejede 31.III., 7.VII., 29.IX.

Jede v sobotu, v neděli a státem uznané svátky, nejede 25.XII.2017, jede z hlavního a na hlavní nádraží



zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 43* 1 43* 1 54* 1 54*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 14° 16 31 46 8 (18) 48*
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48*

10 17 47* 10 (05) 35* 10 01* 04° 31 10 (18) 48*
11 17 47* 11 (05) 35* 11 01* 31 11 (18) 48*
12 17 47* 12 (05) 35* 12 01* 04° 31 12 (18) 48*
13 02 17 32* 47 13 05 35* 13 01 04° 16 31 46* 13 18 48*
14 02* 14 26 32* 44 56 14 05 35* 14 01 04° 16* 28 40 46* 58 14 18 48*
15 02* 14 26 32* 44 56 15 05 35* 15 04° 10 16* 28 40 46* 58 15 18 48*
16 02* 14 26 32* 44 56 16 05 35* 16 04° 10 16* 28 40 46* 58 16 18 48*
17 02* 14 26 32* 44 56 17 05 35* 17 04° 10 16* 28 40 46* 58 17 18 48*
18 02* 14 26 32* 44 56 18 05 35* 18 04° 10 16* 28 40 46* 57 18 18 48*
19 08 20 32* 47 19 05 35* 19 04° 09 21 33 46* 19 18 48*
20 02 17 32* 20 05 35* 20 00 04° 15 30 46* 20 18 48*
21 02 32* 21 05 35* 21 03° 14 46* 21 17 47*
22 20 22 20 22 32 22 32
23 05* 50 23 05* 50 23 17* 23 17*

Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec Poznámky: autobusy označené * a ° nezajíždějí na Levý Hradec

0 12 0 12 0 11 0 11
1 13 1 13 1 12 1 12
2 2 2 2
3 3 3 3
4 23 48 4 4 22 47 4
5 14 29 44 5 28 5 12 27 42 5 27
6 02 14 22 29 37 44 50 55 6 6 00 12 20 27 35 42 48 53 58 6
7 00 05 13 20 28 35 43 50 58 7 08 (38) 7 03 11 18 26 33 41 48 56 7 07 (37)
8 07 15 25 35 47 8 09 (39) 8 05 13 23 33 45 8 07 (37)
9 02 15 35 55 9 09 (39) 9 00 13 33 53 9 07 (37)

10 15 48 10 09 (39) 10 13 46 10 07 (37)
11 15 48 11 09 (39) 11 13 46 11 07 (37)
12 15 48 12 09 39 12 13 46 12 07 37
13 15 35 55 13 09 39 13 13 33 53 13 07 37
14 15 30 45 55 14 09 39 14 13 28 43 53 14 07 37
15 05 15 25 35 45 55 15 09 39 15 03 13 23 33 43 53 15 07 37
16 05 15 25 35 45 55 16 09 39 16 03 13 23 33 43 53 16 07 37
17 05 15 25 35 45 57 17 09 39 17 03 13 23 33 43 55 17 07 37
18 10 25 40 55 18 09 39 18 08 23 38 53 18 07 37
19 09 29 49 19 09 39 19 07 27 47 19 07 37
20 09 39 20 09 39 20 07 37 20 07 37
21 07 37 21 07 37 21 06 36 21 06 36
22 27 22 12 22 26 22 11
23 12 23 12 23 11 23 11

0 10 0 10 0 0
1 11 1 11 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 21 46 4 4 4
5 11 26 41 59 5 26 5 24 57 5
6 11 19 26 34 41 47 52 57 6 6 17 24 32 45 50 55 6
7 01 09 16 24 31 39 46 54 7 06 (36) 7 07 14 29 37 52 7 (34)
8 03 11 21 31 43 58 8 06 (36) 8 01 19 29 41 56 8 (34)
9 11 31 51 9 06 (36) 9 29 49 9 (34)

10 11 44 10 06 (36) 10 42 10 (34)
11 11 44 11 06 (36) 11 42 11 (34)
12 11 44 12 06 36 12 42 12 34
13 11 31 51 13 06 36 13 29 49 13 34
14 11 26 41 51 14 06 36 14 24 39 59 14 34
15 01 11 21 31 41 51 15 06 36 15 09 29 39 59 15 34
16 01 11 21 31 41 51 16 06 36 16 09 29 39 59 16 34
17 01 11 21 31 41 53 17 06 36 17 09 29 39 51 17 34
18 06 21 37 52 18 06 36 18 19 35 50 18 34
19 06 26 46 19 06 36 19 24 44 19 34
20 06 36 20 06 36 20 34 20 34
21 05 35 21 05 35 21 33 21 33
22 25 22 10 22 22
23 10 23 10 23 08 23 08

6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
43 01 42 42 42 42 12 12 12 12 12 13 43 44 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 (10) (10) (09)

Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží PO-PÁ

pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

pondělí - pátek so+ne (jen so)pondělí - pátek

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Jízdní řád linek 340, 350 a 954 od 10.12.2017

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická Roztoky, Levý Hradec - Dejvická
so+ne (jen so) so+ne (jen so)

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky (bus v 01:43 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Ten neustálý růst prosázených peněz ale 
také ukazuje, že zákazy heren, „nulová to-
lerance k hazardu“, je asi tak účinná, jako 
kdyby někdo v  dnešní době chtěl bránit 
přenosu informací rušičkou, jaká stála 
(a pamětníci to jistě potvrdí) nad Roztoka-
mi proti odbočce k Úholičkám a spolehlivě 
dokázala „vyrušit“ vysílání třeba Svobodné 
Evropy nebo Deutsche Welle. Spolehlivě 
fungující alternativa heren existuje, a tak se 
hazard přesouvá, nejvíc na  videoloterijní 
terminály, ale i do číselných nebo do kur-
zových sázek. 

Jako jeden z  těch, kteří se v  zastupitel-
stvu odvážili hlasovat proti „nulové tole-
ranci hazardu“, bych mohl mít pocit jaké-
hosi zadostiučinění. Ale nemám. Ne kvůli 
těm 200 miliardám, ale proto, jak přibývá 
všech těch zákazů, omezení a  ochran. 
Na evropské, národní i obecní úrovni.

Návštěvníky hospod je třeba chránit, 
a tak kuřáky vyhnal zákon na ulici, aby hu-
lili pod okna sousedům. Obcím bude při-
kázán pověřenec, aby chránil občany před 
zneužíváním osobních údajů, které každé-
mu z  nás kolují na  bůhvíkolika místech 
po internetu. Prý už další data unikat ne-
budou. Při neustálém rozvoji techniky, 
kumštu hackerů, lidské facebookové blbos-
ti a drbárně? Děti není ani třeba tak učit, 
ale hlavně chránit před školním neúspě-
chem. Občany je třeba chránit před podo-
mním prodejem nebo před puštěnou se-
kačkou v červenci v devět večer. A v centru 
Prahy dostane mastnou pokutu i ten, kdo 
bude načapán s otevřenou láhví piva.

Nad některými ochranářskými zákazy 
by člověk mávl rukou, nad jinými si pomy-
slí, zda tvůrce používal zdravý rozum. Jen-
že „ochrana“ se začíná dotýkat čím dál tím 

širšího okruhu činností. Stáváme se chrá-
něným druhem v rezervaci, i když je sto-
krát prověřeno, že na lidské nectnosti, kte-
ré jsou jen nectnostmi a ne trestnými činy, 
platí – a to jen do jisté míry – pouze výcho-
va a daně. Na to, co je člověku jakožto živé-
mu tvoru přirozené, zákazy nefungují 
vůbec. Prostituci zákazem zaženete 
do  podzemí s  neblahými následky pro 
všechny. A  hrát si lidi taky nepřestanou, 
jen začnou sázet a sázet se jinde. Někdy to 
pak vyjde, jindy ne. Přivést rodinu na bu-
ben jde přece i sázkami na fotbal, na prezi-
dentské volby nebo třeba na burze. A je to 
taky hodně návyková věc.

Ale možná se pletu. Možná to chce jen 
čas a  ochranářům se opravdu povede 
všechny ty špatné vlastnosti v lidech zapu-
dit, ba i ty přirozené reflexy vygumovat a ta 
poslední lidská generace bude už opravdu 
dokonalá.  l

Donedávna byla pravdivá pouze druhá po-
lovina titulku – přestárlé, zmenšující se os-
trůvky vřesu odumíraly a  celé vřesoviště 
spělo mílovými kroky k zániku. 

Příčina je jednoduchá – s tím, jak z kra-
jiny kolem Roztok zmizela stáda ovcí, také 
ustala „péče“ o naše vřesoviště a ta pomalu 
začínala zarůstat křovinami a vysokou tra-
vou. To vše vedlo k tomu, že zanikly pod-
mínky pro uchycení nových semenáčků 
vřesu a vřesoviště začala odumírat.

V  našich zeměpisných šířkách se totiž 
vyvinula díky zemědělské činnosti člověka, 
především pastvě ovcí a koz. Pastva bránila 
opětovnému zarůstání pastvin lesem 
a křovinami a také dále odváděla z již tak 
chudých půd živiny. Na takových místech 
se pak dařilo rostlinám, které by na bohat-
ších půdách v konkurenci ostatních rostlin 
neuspěly. Bez lidské péče se ale tyto místa 

velice rychle vracejí do přirozených stadií 
lesnatých či křovinných porostů.
Stárnutí a rozpad vřesovišť v okolí Roztok 
probíhaly dlouhé roky – za posledních pat-
náct let se například plocha vřesu na vřeso-
višti v Tichém údolí zmenšila o téměř dvě 
třetiny. Situace je obdobná i na jiných mís-
tech. Málokde najdete mezi zbytky starého 
vřesu mladé keříky, které by dávaly naději 
na  zachování těchto cenných přírodních 
lokalit.

Nejhůře na tom byl právě Řivnáč – vře-
soviště je tady totiž vystaveno přímému 
slunci, což vřesu dosti nevyhovuje. Mnozí 
si jistě povšimli toho, jak se po několika le-
tech s extrémními teplotami a suchem roz-
pad vřesoviště rapidně zrychlil.

O to větší radost mám z toho, že po třech 
letech nemalého úsilí přináší péče o vřeso-
viště první výsledky. Poprvé po  velmi 

dlouhé době tady vykvetly nové semenáče 
vřesu, přibývá počet kvetoucích rostlin 
(druhů i  jedinců), ustoupily křoviny i vy-
soké trávy. Vřes sice stále zabírá jen zlomek 
původní plochy, oproti minulým letům se 
jeho plocha zvětšila asi o  pětinu. Přede-
vším ale nové semenáčky ukazují, že se 
nám podařilo obnovit podmínky pro při-
rozenou obnovu vřesoviště.

Teď už zbývá jen v  dobře nastartované 
péči pokračovat.

P. S. Z přírodovědného nebo krajinářského 
hlediska nejsou zajímavá jen vřesoviště. 
Typickým prvkem okolní krajiny jsou také 
ovocné sady. Na dvou místech nad Tichým 
údolím – v Úněticích a Starém Suchdole – 
jsme s  naší partnerskou organizací 
Na ovoce dva obecní sady obnovili a za po-
moci spousty dobrovolníků vysadili přes 
100 ovocných stromů starých odrůd. Dou-
fáme, že se brzy dostane i  na  zanedbané 
sady roztocké.  l

Tomáš Zděblo
Jestřábník, spolek pro ochranu  

přírody a krajiny

Chráněný druh

Mladý může, starý musí

Za loňský rok prosázeli Češi skoro 200 miliard korun. O té-
měř 30 procent víc než v roce předchozím. Není pochyb, že 
tento růst má na svědomí hlavně hospodářská konjunktura, 
rostou platy, a tak lidé i víc utrácejí. Třeba do sázek, i když je 
to hra, kde musí něco taky zůstat tomu, kdo hru řídí. Loni to 
bylo asi 40 miliard, které se do výher nevrátily.

Tento funebrácký bonmot konečně platí v celém svém rozsa-
hu i pro vřesoviště na Řivnáči. Po dlouhých letech zde kromě 
přestárlých keříků vřesu spějících ke svému přirozenému 
zániku konečně vyrážejí první nové semenáčky, které dávají 
naději na jeho obnovu.

Jarda Huk
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Místo rozpadlých trosek původní zdi je vy-
budována opěrná zídka, jejíž část je „seda-
cí“, instalovali jsme stojany na  kola. 
Na místě je nová zemina a je od října oseta 
travou – roztocké veřejnosti bude plně 
k dispozici cca v květnu či červnu. 

Součástí úprav je nová informační tabule 
roztockých historických vil. Není dne, aby 
se u ní nezastavili domácí a hlavně přespol-
ní zájemci o  (stále ještě) pozoruhodnou 
architekturu Tichého údolí. 

Můj dík patří všem, kdo na  zkultivování 
místa spolupracovali – architektům Smolíko-
vým, pánům ze správy rozvoje města, technic-
kým službám, Marcele Šášinkové ze Středo-
českého muzea i dodavatelské firmě Amika.  
Zapovídám převzetí. l

Provoz parků
To, že oba parky fungují úspěšné, potvrzu-
je naplněnost obou parků. Většina součas-
ných prostor VTP Roztoky je pronajata. 
Jedná se o  zhruba 4000 m2 ploch.V tuto 
chvíli již zbývá obsadit pouze jednu kance-
lář o velikosti 150 m2, která je však už nyní 
určena a rezervována pro případné potře-
by růstu stávajících nájemců.

Sousedící Park vědy Roztoky je nyní ob-
sazen z 80 procent. Hlavním nájemcem je 
nadnárodní společnost Eaton, která při-
nesla velkou přidanou hodnotu do lokality 
a intenzivně spolupracuje se školami a dal-
šími institucemi. Od  příštího roku bude 
PV Roztoky kompletně obsazen, protože 
již nyní jsou podepsány nájemní smlouvy 
na zbývající prostory.

Areály obdobného zaměření přitom bý-
vají jak ve  světě, tak i  u  nás především 
v blízkém okolí větších sídelních aglomera-
cí. To platí i  v  případě Roztok, které díky 
tomu získávají na pověsti jako místo, kde se 
nejen dobře žije, ale i  pracuje. Proto také 
účel, obsazenost i samotný provoz takových 
parků nebývá odborníky a  širokou veřej-
ností zpravidla nijak zpochybňován, přes-
tože nebývají přímo ve městech na metru. 

O tom, že roztocké vědeckotechnické par-
ky jsou obsazeny a  běží v  nich normální 
provoz, se mohou občané přesvědčit bě-
hem dní otevřených dveří, které společ-
nost Trigema na vlastní náklady pravidel-
ně pořádá. Každý z  obyvatel Roztok 
i  blízkého okolí si tak všechny prostory 
může projít a na vlastní oči se přesvědčit, 
jak to v areálech vypadá. Během takových 
akcí jsou proto na místě k dispozici i ma-
nažeři center, kteří odpovídají na  dotazy 
veřejnosti. 

Spolufinancování projektů 
z dotačních programů
Pokud se týká financování takových typů 
projektů, vězte, že získat na ně dotaci není 
rozhodně snadné. Na  začátku se musí 
zpracovat projektová žádost, na které pra-
cuje tým několika odborníků po dobu šesti 
měsíců. Musí se provést detailní analýzy 
celého kraje, včetně odpovědí na  otázky, 
zda je v lokalitě vědeckotechnický park po-
třeba či nikoli. Zároveň se musí vytvořit 
detailní projektové dokumentace v řádech 
několika milionů korun bez jistoty, zda 
projekt obdrží dotaci či nikoli. V  rámci 

této analýzy se posuzuje provozuschop-
nost, přínos pro daný obor a  naplněnost 
stávajících projektů. Všechny subjekty žá-
dající o příspěvek tedy čelí obrovskému ri-
ziku, že projekt neuskuteční, a  tím ztratí 
veškeré investované náklady do projektu.

Po samotném přidělení dotace však celý 
proces nekončí a vědeckotechnický park je 
po dobu pěti let pod drobnohledem dotač-
ních orgánů, kdy je nutný pravidelný roční 
monitoring, zda má projekt deklarovaný 
přínos a zda je zde plněna inovační funkce 
a není prázdný.

Podpora nové občanské 
vybavenosti
Součástí dalších záměrů v  Roztokách 
však není jen zaměření na  oblast vědy 
a výzkumu a na rozvoj zajímavých a per-
spektivních podnikatelských projektů. 
Díky připravovanému projektu VTP Ža-
lov zde vzniknou prostory pro nové ob-
chody, restaurace, kavárny a  služby. Cí-
lem investora vědeckotechnických areálů 
je, aby se jeho projekty staly plnohodnot-
nou součástí lokality a byly provozovány 
jak ke spokojenosti nájemců, tak i  svého 
okolí.

Hned vedle vznikne navíc nová budova 
základní školy, která vytvoří potřebnou ka-
pacitu v  Roztokách. K  této změně 

Drobné vylepšení dolních Roztok

Rozvoj nových areálů i občanské infrastruktury 

Vstup do Tichého údolí doznal příjemného vylepšení. 
Za parkovištěm na Koruně přibylo posezení a také podzem-
ní telefon, kterým se dá zavolat v podstatě kamkoli. 

Jaká je současnost a budoucnost vědeckotechnických areálů 
v Roztokách? Přinesou také něco konkrétního obci a obča-
nům?

 ➔

Tomáš Novotný
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Macek se ve své letošní próze Saturnin vra-
cí i k tolik potřebné Kanceláři pro uvádění 
románových příběhů na pravou míru. 

(V ní se, stručně řečeno, uváděly literár-
ní nesmysly, myšlenková i jazyková vykole-
jení, zpět do reality.)

Já si na Jirotku a Macka vzpomenu vždy, 
když čtu něco od  dopravního experta  
pana Calty. Článku, kde  lamentoval nad 
tristním stavem dopravní komise, jsem 
neporozuměl. Neporozuměl mu ani stáva-
jící šéf dopravní komise, kterého jsem se 
ptal na názor. Neporozuměla mu ani paní 
Vajtingrová, manželka jednoho z dávných  
ministrů dopravy. Snad mu rozumí pisatel. 
Kdo dál, těžko soudit. Nový šéf komise 
NIKDY na  radu objednán nebyl, tedy ho 
nikdo nevyslal. On sám o jakémkoli vyslá-

ní nic neví….. Pan Calta si to popletl. Žád-
ná pracovní skupina se mnou nikdy ne-
vznikla. 

Dopravní problematika v  naší obci NI-
KDY nevypadala jako procházka růžovým 
sadem, protože tak nevypadá v  naší obci 
opravdu nic.  Sadem by se možná proběhl 
ten či onen dopravní expert, to kdyby ho 
hnali obyvatelé Palachovy ulice. Proč by to 
dělali? Inu, nechtěli po  roce rozkopaných 
chodníků a  ztíženého příjezdu a  přístupu 
do  domů, aby jim před domy zastavoval 
autobus. A dávali to poměrně razantně na-
jevo, jen to možná expertům uniklo. 

Prvotní jedovatá glosa o třímetrové  žlu-
té čáře, evidentně středobodu směřování  
dopravního vesmíru v naší obci,  připadala 
vtipná snad jen  autorovi.

Komisařů, dobrovolníků, kteří řadu let trá-
ví svůj čas v komisích města, si velmi vá-
žím, v jedné z komisí zasedám, oč jde, vím. 
Je ale jasné, že zdaleka ne všechny podněty 
a  nápady, které vzniknou, lze zvednout 
a  realizovat. Peníze, čas, kapacita úřadu,  
občas i nereálnost (majetkové, pozemkové 
poměry etc). Bylo to tak vždy – a  je to 
vlastně logické. 

Dopravní problematiku průběžně pro-
bíráme na  radě. Některá doporučení do-
pravní komise (stejně tak dalších komisí, 
poradních orgánů rady) se uchopit dají, 
jiná ne.

Pana šéfa dopravní komise jsem si dovolil 
pozvat na jednu z příštích městských rad. 

A teď – chutě ke knihám. Oba Saturni-
nové jsou tolik, tolik aktuální.  l

Tomáš Novotný, 
místostarosta

P. S. Zdravit budu, až se budou hory zele-
nat, k nesmyslům ale těžko mlčet. 

v rámci areálu došlo po  jednáních s měs-
tem Roztoky, kde se řešilo, jak nejlépe vyu-
žít stávající areál, aby byl ku prospěchu celé 
lokality a  vyhovoval tak obyvatelům. Pů-
vodně na uvedeném místě přitom měly být 
služební byty pro budoucí pracovníky vě-
deckotechnických areálů. Objekt nové zá-
kladní školy je určený pro děti z  1. až  
5. tříd. Celkově se tak počítá s  kapacitou 

pro 240 dětí a  zhruba 20 zaměstnanců. 
Okolí školy bude navíc zatravněno a dopl-
něno chodníky. Na  východ od  školy by 
dále měla vzniknout tělocvična. 

Nové investice, jež se daří v  Roztokách 
postupně realizovat, oceňuje rovněž od-
borná veřejnost. Jedním z dokladů toho, že 
stávající projekty fungují příkladně, je 
mimo jiné fakt, že již také obdržely oceně-

ní za  nejlepší technologický areál roku 
od ministerstva průmyslu a obchodu. Zá-
roveň byly nominovány do soutěže Best of 
Realty.

 l

Adam Šachl
ředitel realizace projektů

Přijdeme o miliony?
Jde o  to, že na  našem pozemku stojí cizí 
stavba a  zastupitelstvo chce pozemek ini- 
ciativně prodat vlastníkovi stavby. Pokud 
dobře chápu občanský zákoník, tak vlast-
ník stavby má právo domáhat se po  nás, 
abychom mu pozemek převedli za obvyk-
lou cenu. Také my máme právo po vlastní-
kovi stavby požadovat, aby náš pozemek 
koupil za obvyklou cenu.

Hledal jsem, za kolik se v Roztokách nabí-
zejí obdobné pozemky ‒ obvykle za cenu 7000 
až 10  000 Kč/m2. A  co schválilo zastupitel-
stvo? Pozemek 61 m2 prodáme za 1600 Kč/m2 
a  pozemek 281 m2 za  310 Kč/m2. Když to 
znásobím a  sečtu, tak dostanu 184  710 Kč 
místo 2,4 až 3,4 milionu Kč. No nekupte to!

Přijďte někdy na  jednání zastupitelstva, 
abyste viděli, jak zastupitelé obracejí kaž-
dou tisícikorunu v  ruce ‒ posledně pro 
naše hasiče.

Prodávat těch 281 m2 nemá smysl. Vlast-
ník stavbu postavil a  užívá za  podmínek, 
jaké si sám stanovil. Stejně by musel chodit 
po našem pozemku, tahat po něm popelni-
ci, mít na něm poštovní schránku... Navíc 
na pozemek nemá nárok. Někdo by řekl, že 
prodat ho, je naše blbost.

A až přijdou Šikulové...
... tak uvidí, že cena obvyklá je 310 Kč/m2. 
A když je napadne rozparcelovat a prodat/ 
/koupit za tuto cenu zbylých 9488 m2, tak 
přijdeme o více než 90 milionů Kč!

Pro záměr prodeje hlasovali zastupitelé: 
Frindtová, Hadraba, Chržová, Jakob, Jung-
wirthová, Kazdová, Kubečka, Matas, No-
votný, Novotný, Richter, Šlancarová; proti 
hlasovali: Jandík, Šrejberová, Holý, Flek, 
Mirtes; zdržel se: Macoun. V  roce 2018 
jsou komunální volby...  l

Jiří Štochel

Dopravní bl(o)udění

Šikulové, těšte se

Miroslava Macka – politika jsem si nepřekvapivě nijak zvláště 
neoblíbil. Ale Macek coby autor pokračování Saturnina – to je 
jiná káva. Sedmdesát procent Jirotkových kvalit mu rád při-
znám – a to je původní  Saturnin n ě j a k é  dílo. 

Naše zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku parc. 
č. 2195/4 a části pozemku parc. č. 2195/3 v k. ú. Roztoky 
u Prahy; to je ten nad vilami čp. 125 a 110.

Redakční poznámka
Článek vzbuzuje dojem, že dojde 
k prodeji pozemku za ceny uváděné 
autorem, ale tak tomu není.

Jak sám autor uvádí, zastupitelstvo 
schválilo jen záměr prodeje předmět-
ného pozemku, nikoliv jeho vlastní 
prodej. Záměr byl v souladu se záko-
nem o obcích zveřejněn a vyvěšen. 
Kdokoli mohl podat konkurenční 
cenovou nabídku, což se také stalo. 
Současný majitel objektu může cenu 
dorovnat. O případném prodeji 
a ceně tedy ještě není rozhodnuto.  l
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Teď bude silnice i  s  přilehlými chodníky 
nově vyprojektována a  postavena. Vznik-
nou kruhové křižovatky a doufejme i další 
bezpečnostní prvky.

Předpokládám, že stavba bude sloužit 
přinejmenším tak dlouho jako ta předcho-
zí, tedy téměř půl století. Poměry se 
od doby, kdy se tato cesta-babička stavěla, 
hodně změnily. Víme, že kruhové křižovat-
ky jsou pro bezpečnost řidičů i chodců klí-
čové, víme, že bezpečnost chodců před 
auty dokážou zajistit výhradně fyzické zá-
brany, a víme mnoho dalších věcí. Projek-
tanti a  zadavatelé by ke  stavbě takového 
rozsahu možná měli přizvat i  obyvatele, 
aby poznali, jaké mají touhy a obavy. Míst-
ní často nejlépe vědí, jaká na ně v kterých 
místech čekají ohrožení. Odborníci by 
měli rovněž obyvatelům vysvětlit, jaké jsou 
bezpečnostní trendy, jak budou použity 
a jak ochrání naše chodce. Často se napří-
klad setkávám s  názorem, že padesátka 
v obci stačí a zpomalovací pruhy ničí auta. 
Ano ničí, právě proto se před přechody dá-
vají, aby bezohledným řidičům zničila 
auta. Život je totiž důležitější. Pro našeho 
spoluobčana v „audině“ s poznávací znač-
kou s  nulami, který si nemůže pomoci 
a musí závodit i v obci, je to jediný důvod, 
proč zpomalit. Bohužel u nás žádný takový 
pás na  hlavní silnici nenajdeme. Je až 
v Sedlci. Zaznívají argumenty, že zpomalo-
vací pásy u nás nelze instalovat kvůli prů-
jezdu sanitek. Zvláštní je, že v Sedlci to jde, 
přestože je zde silnice stejné třídy a sanitky 
tudy také projíždějí.

Nemůžeme ale spoléhat pouze na  to, co 
víme dnes. Pokud má tato investice být sku-
tečně skvělá, měli by její projektanti, ale i za-
davatelé myslet také na  budoucnost. Sou-
hlasím, že nikdo nemá křišťálovou kouli, ale 
často se stačí podívat za  hranice k  našim 
sousedům, abychom mohli hádat, kam se 
bude naše společnost patrně rovněž ubírat. 
Ochrana chodce na prvním místě nebo na-
vrácení měst a obcí pěším a cyklistům jsou 
strategie, které se od nás na západ už dávno 

realizují. Když přejedete hranice v severních 
Čechách, například v Krompachu, už v prv-
ní vesnici narazíte na  dostatečně širokou 
stezku pro cyklisty i chodce, která je od sil-
nice oddělena travnatým pásem a stromo-
řadím. Až dorazíte k  nejsevernějšímu vý-
běžku Německa, zjistíte, že stezka je stále 
vedle vás. Zmíněné stezky spojují oddělené 
vesnice, umožňují dětem, dospělým i senio-
rům používat k  dopravě kola nebo chůzi, 
aniž by se museli bát o svůj život, dávají jim 
nový prostor k aktivnímu pohybu, vrací ale-
je, které jsou typické i pro naši krajinu, zase 
zpět k cestám. Když pojedete kolem zmíně-
ných stezek v  Německu, zjistíte, že se zde 
pohybují lidé všech věkových kategorií. 
(A pro mnohé naše vesnice by byly cyklis-
tické stezky spojující vesnice požehnáním – 
namísto jedné linky autobusu 2krát za den.) 
Myslím, že nad takovou strategií je potřeba 
se zamyslet. Začít myslet především 
na  chodce, cyklisty a  na  ty, kteří zde žijí 
a chtějí, aby jejich děti mohly třeba jednou 
jet samy do školy na kole. Auta by měla být 
až na druhém místě. Zde se žije a žijí tady 
děti. Aut je čím dál více, a právě proto by-
chom měli při projektování myslet na  ty, 
kteří autem nejezdí a dávají přednost chůzi 
nebo kolu, anebo umožnit těm, kteří to ještě 
nezkusili, objevit nový způsob dopravy. 

Určitě se najde spousta důvodů, proč by 
se taková věc nemohla zrealizovat. Třeba 
nedostatek financí. Ale to, co vybudujeme, 
bude sloužit několika generacím po  nás. 
Mělo by to být opravdu k užitku a rozvíjet 
město jako sídlo, a ne pouze jako noclehár-
nu s dobrou dopravou pro auta. A také by-
chom neměli sklouznout do klišé – „to je 
věc kraje, protože silnice mu patří“. Ne, 
není to věc kraje. Páni z kraje tady povětši-
nou nebydlí, bydlíme tu my a peníze, které 
se do této silnice nainvestují, nejsou peníze 
úředníků, ale naše. A my máme právo říci, 
jak s nimi chceme naložit. Doufám, že to 
vědí i naše úřady a zastupitelé. 

 l

Renáta Bartková Sodomová

Všechny nás čeká velká stavba – 
průtah městem
Žiji v Roztokách bezmála čtyřicet let. Znám naši hlavní silnici lépe než svoje 
boty, protože tak dlouho by mi nevydržely. Důvěrně znám úzký chodníček 
kolem technických služeb a dnešního Hechtu. Někdy, když tudy jdu pěšky, 
myslím na své první samostatné krůčky do školy. Vzpomínám si i na mrtvé-
ho chodce, který přebíhal silnici U Rybníčku, jak mu zakryli hlavu kabátem. 
A říkám si, že silnice není o moc bezpečnější, než bývala – je tu sice přechod, 
ale bezpečnostní prvky aby člověk pohledal. Často se bojím o děti, které tady 
přecházejí, když jdou ze školy i zpět.

Nadace Proměny
Nadace Proměny už několik let 
vypisuje ve dvouletém intervalu 
grant na realizaci školních zahrad. 
Není to klasický projekt – návrh 
architekta, realizace a hotovo. 
Tento projekt má také komunitní 
rozměr. Na navrhování zahrad se 
podílejí děti, rodiče i učitelé. Vzni-
kají tak zahrady vytvořené podle 
přání těch, kteří je užívají. Záro-
veň se formují komunity mající  
k zahradám citový vztah. Ty pak 
neslouží pouze dětem ve školních 
hodinách, ale scházejí se zde rodi-
če, učitelé, babičky a dědečkové. 
Slaví se zde třeba příchod jara, 
pečou se buřty, někdy rodiče přilo-
ží ruku k dílu a shrabou listí nebo 
opraví drobnou nehodu. 

Moje vlastní návštěva zahrad vy-
budovaných pod záštitou Nadace 
Proměny ve školkách v Praze byla 
velmi inspirující a potěšující. Vidě-
la jsem nejen zahrady, ale právě 
i zapálenost učitelů, rodičů a dětí. 

Nadace nyní vypisuje grant, a tak 
mě napadlo, že některá z našich 
školek či škol by možná také po-
třebovala novou zahradu a kolem 
ní fanoušky, kterým by na ní zále-
želo a rádi by přiložili ruku k dílu. 
Pokud ano, informace najdete 
na https://www.nadace-promeny.
cz/cz/granty/program-zahrada-
-hrou.html.

  l

Renáta Bartková Sodomová

Restaurace „Na Vrškách“ 
Vyjádření  k nesprávným údajům 
v článku Z deníku městské policie 
Roztoky v Odrazu 11/2017

V článku není  uveden  důvod 
stížností na obsluhu restaurace 
„Na Vrškách“. EET účtenka nebyla 
vydaná hostu proto, že EET po-
kladna byla odvezena do servisu 
z důvodu nefunkčnosti zařízení. 
Host byl  předem upozorněn, že 
podle zákona EET účtenka bude 
vydána do 48 hodin. Účtenka pro 
hosta byla v uvedené časové lhůtě 
připravená, ale host, který podal 
stížnost, se pro účtenku nedosta-
vil.

Vyjadřujeme se ke článku z toho 
důvodu, že není od městské policie 
objektivně popsána vznikla si- 
tuace a celý článek zhoršuje po-
věst restaurace „Na Vrškách“.

V Roztokách 22. 11. 2017  l

Jan David
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20. 1. 2018 od 1900

V ŽALOVSKÉ TĚLOCVIČNĚ

HRAJE ALL RIGHT BAND
PŘEDPRODEJ - DARY PŘÍRODY

NEBO PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES
        SKAUTSKÝ PLES

MasoKoubek.cz 

Město Roztoky
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Srdečně zveme veřejnost, bývalé i součas-
né členy roztockého skautského střediska, 
jejich rodiče, příbuzné i známé. Celým ve-
čerem nás provede kapela All Right Band. 
A nebojte, pokud netančíte, také si přijdete 
na své. Nebude chybět chutné občerstvení, 
chystáme tombolu, předtančení, populární 
pivní štafetu a soutěž pro děti. Že jsou vaše 
děti ještě moc malé? Nevadí, nabízíme hlí-
dání v plesové školce.
Vstupenky můžete koupit v obchodě Dary 
přírody v pasáži na Tyršově náměstí nebo 

rezervovat přes internet. Podrobné in-
formace najdete na  našich stránkách  
www.skautiroztoky.cz nebo na Facebooku 
„Skautský ples“.

Skautské plesy mají v  Roztokách dlou-
hou tradici. Archivní materiály dokládají, 
že v březnu roku 1949 se v roztocké soko-
lovně konal „II. junácký ples“. Vstupné 
tehdy bylo 30 Kčs a k tanci i k poslechu za-
zněl „jazz pana kapelníka Václava Krásné-
ho“. Mnohé se od  té doby změnilo.  
V 50. letech byl skauting zakázán a stovky 

skautů skončily pro své přesvědčení v ko-
munistických lágrech a  kriminálech. Ně-
kteří z nich zaplatili za svou oddanost ide-
álům pravdy a  lásky životem. Morální 
integrita a  samostatnost myšlení, ke  kte-
rým skautské hnutí vychovává, se totalitár-
ním režimům zkrátka nehodí do  krámu. 
Jsme rádi, že můžeme po sametové revolu-
ci opět svobodně plesat. A  na  skautském 
plese rádi zaplesáme s vámi! 

 l

Lukáš Hejduk

Vážení přátelé, příznivci turistiky!
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční no-
voroční pochod Tříkrálová Okoř, který 
proběhne v sobotu 6. ledna 2018.

Startuje se od 7.30 do 9.00 hodin u staré 
školy ve Vokovicích-Veleslavíně, ul. V No-
vých Vokovicích, Praha 6.  Pro roztocké 
účastníky pochodu bude v 8.00 hodin při-
staven autobus před sokolovnou. Cena 
jízdného je 30 Kč. 

Vezměte si s  sebou: tužku, papír, mapu 
KČT č.36 (Okolí Prahy – západ), případně 
mapu KČT č. 9 (Podřipsko), dobré obutí 
a oblečení a hlavně – dobrou náladu!

Jsou připraveny tradiční trasy 13, 16 (ta 
nevede přes Okoř), 28 a 44 km, cíl je ve Stře-
dočeském muzeu – zámku do  17.30 ho-
din.

Cestou se můžete občerstvit u sv. Juliány 
dobrými buřtíky.

Čeká na vás opět turistické sázení, na hra-
dě Okoři sokolník, v cíli pak šermíři – ten-
tokrát se speciálním vystoupením – a mno-
ho dalšího.

Těšíme se na Vás, přijďte se po Vánocích 
příjemně protáhnout!

  l

Roztocké turistické  
oddíly mládeže

Tři krát tři je devět, kdo tančí, není medvěd

Pozvání na 50. ročník novoročního pochodu Tříkrálová Okoř

Přijďte na 9. skautský ples v sobotu 20. 1. 2018 od 19.00 v žalovské tělocvičně

Viktor dovedl přesvědčit za-
stupitele o  tom, aby vybudo-
vání posilovny finančně pod-
pořili z  obecního rozpočtu, 
obešel řadu firem, sepsal pro-
vozní řád, zajistil sponzorsky 
vybudování základové desky, 
oženil se, nasbíral pro podpo-
ru věci na  Hithitu docela 
„dlouhé“ peníze, sehnal sku-
pinu pružných mladíků, kteří  
12. listopadu  předvedli, jak 
bychom se my ostatní měli 
na  tyčích a dalších hejblatech 
pohybovat (nikdy!!) – prostě 
ukázal, že i bratru půlmiliono-

vá věc se dá s nadšením a ta-
hem na  branku vybudovat 
rychle.

Pro pořádek je třeba říci, že  
zvolené místo nebylo kon-
fliktní, že nikdo proti posilov-
ně nesepisoval petice a  nehá-
zel mladému budovateli 
klacky pod nohy. 

Ale každopádně – díky 
za  nápad, Viktore, i  za  jeho 
bleskové uskutečnění. 

  l

Tomáš Novotný
místostarosta

Vymyslel, nasbíral,  
otevřel
Viktor Kořínek je činorodý mladý muž. Rozto-
ky to v dobrém pocítily, když se opřel do bu-
dování venkovní posilovny za hřištěm v ulici 
Obránců míru. Když asi před rokem s tímhle 
nápadem dorazil na radnici, nevěřil bych, že 
to půjde tak rychle. Ale povedlo se a zkraje 
listopadu jsme už takříkajíc stříhali pásku.



25PROSINEC 2017

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 
přeje Váš 
realitní makléř 

Filip Tretiník

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

2  18
Firma Koever CZ s.r.o. hledá  
nové zaměstnance na pozice: 
 
 

• OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ          
• OBSLUHY CNC STROJŮ 

 

 
                       Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika 

s tradicí od roku 2006 
 

NABÍZÍME: 
Stálé zaměstnání na HPP nebo brigádně 
 v Libčicích n. Vlt. (200 m. od vlakového nádraží) 

 

Nástupní plat 24 600 – 37 800 Kč 
a po zapracování stabilní růst mzdy. 

 

• měsíční prémie za kvalitu  
• měsíční prémie za přesčasy 

• měsíční prémie za pravidelnou docházku 
• roční prémie za nenemoc 

 

DÁLE POSKYTUJEME: 
• příspěvky na životní pojištění 

• 5 týdnů dovolené  
• stravenky 

 

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč. 
 

Jedná se o třísměnný provoz. 
 
 
 

Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de 
 

Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr     

INZERCE

Málokterá akce překračuje hranice Roztok, 
ale masopust jednoznačně. Je to svátek, kte-
rý nás spojuje. Je pro nás důležitým poutem 
uvnitř Roztok, je ale i něčím, co naše město 
činí kulturně velkým a vyhlášeným. 

Jestli to cítíte podobně jako my, přispějte 
nám; jakákoli částka nám pomůže. Využi-
jeme ji dobře. Poslat ji můžete na  účet 
2000577036/2010 (FIO) s VS 77777, potvr-
zení o  daru rádi vystavíme. A  pokud vy 
nebo vaše firma děláte něco, čím byste nám 
mohli pomoci, myslete na nás. 

Masopustní obchůzka 
27. ledna 2018
Důrazně doporučujeme investovat do bu-
doucnosti a  zajistit si dostatek hojnosti 
na příští rok. Zaručeným způsobem je ale-

spoň trochu pohostit masopustní maškary 
na  obchůzce vybranou částí Roztok. Ob-
chůzkou vinšujeme mnoho dobrého všeho, 
dvě ďurky v  nose a  spoustu dalších skvě-
lých věcí, tančíme, zpíváme a  tentokráte 
i otevíráme čas masopustní.

Masodílny pro děti i dospělé
Chceme dělat umění a krásu – a vy můžete 
s námi. Jedním z pokladů Roztockého ma-
sopustu jsou jedinečné masky, které jsou 
společným dílem dětí i  dospělých, profe- 
sionálních umělců i  amatérů. Letos bude 
možnost zapojit se do tvorby opravdu mi-
mořádná. Chystá se k nám přijet Andrew 
Kim, divadelník, loutkář a dramaturg ko-
rejského původu žijící v Anglii. Naše řady 
dočasně posílí i Szilárd Boráros, výtvarník 
a loutkář spolupracující s mnoha českými, 

slovenskými a maďarskými divadly. Pove-
dou dvanáctidenní dílnu určenou pro do-
spělé. Pod jejich vedením vzniknou velké 
loutky, některé svíticí. 

Tyto skvělé muže předhodíme i  dětem 
v několika dílnách určených pro děti z roz-
tocké školy.

Masopustní průvod 
10. února 2018
Nebojte, i  průvod bude. Opět začne 
na  zámku a po  korunovaci jistě půvabné 
královny se vydá do horních Roztok a poté 
směrem na Únětice. A podobně jako loni 
budeme stavět šapitó, abychom se v  něm 
mohli potkat a společně tančit. Vstupenky 
do  něj bude tentokrát možné koupit 
i  v  předprodeji. A  uvnitř? Čtyři kapely 
(Chytej ušima, Trombenik, YoSoy Indigo 
a  Tygroo), artistické vystoupení studentů 
CODARTS z  Holandska a  Dánska, před-
tančení, tombola, jídlo a pití…   l

Nu, těšte se!
Více na www.roztoc.cz
Za Sdružení Roztoč 

Zuzana Šrůmová  
a Dita Votavová

Chystá se masopust!
Masopust bude. Přijde vám to samozřejmé? Vězte, není. Po tom loňském jsme 
poctivě bádali nad tím, jaký ho chceme dělat – a pro koho. A jestli vůbec. 
A také, otázka to nepříjemná, jak jej zaplatit.  Přestože je obrovská část prací 
dělaná dobrovolnicky a zbytek někdy až směšně levně, každá legrace něco 
stojí, zvláště když má celodenní program s mnoha kapelami a končí v šapitó. 
Netoužíme po milionových rozpočtech, jaké mají některé obdobně velké ma-
sopusty (no dobře, asi bychom si s tím poradili), ale bez peněz se neobejdeme, 
chceme-li napřít síly k tomu, co je pro nás důležité – a to jsou lidé a umění.
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Krásné narozeniny 
Opožděně, ale o to srdečněji bla-
hopřejeme k neuvěřitelným pěta-
osmdesátinám Mirkovi Košťálovi.

Dožil se jich v půlce září v dobré 
kondici a s neutuchajícím zájmem 
o veřejný, zejména komunální 
život.

Přejeme zakladateli našeho oddílu 
tomíků (to se stalo v roce 1970!) 
a jednomu z dávných  zachránců 
roztockého zámku  hodně sil, 
optimismu a radosti z blízkých 
i v dalších letech.  l

Tomáš Novotný, Klára Sehnalová  
a všichni, kdo Mikiho znají

Dávno tomu 
Pohádka by začínala: „Dávno tomu...“ Ano, dávno, před 60 lety ukončilo  
85 žáků 8. A (tř. uč. Havrdová) a 8. B (tř. uč. Novotný) závěrečnými zkouš-
kami docházku v naší roztocké škole. 
I po tolika letech se tehdejší pubescenti scházejí.

Bylo to 21. 10. 2017, kdy jsme se my „žáci a žákyně“ sešli v restauraci 
Na Vrškách a při té příležitosti měli možnost navštívit svou „alma mater“ 
díky paní ředitelce Mgr. Olze Janouškové, která nám umožnila návštěvu  
školy a maximálně se nám věnovala. Škola je krásná, nádherná, paní ředitel-
ka milá a příjemná.  
I když jsme chodili do té „staré školy“, dala nám něco, proč se dodnes schá-
zíme a máme k sobě blízko.

Přeji všem v této krásné škole, aby se tam žáci po mnoha letech vraceli tak 
jako my.  l

Za nás všechny 
Miroslava Orlíčková, 

žákyně i učitelka

Byla jednou z  dobrovolných sester Červe-
ného kříže, které velmi aktivně pomáhaly 
s ošetřováním a léčením osvobozených věz-
ňů z transportu smrti na konci dubna 1945. 
Tehdy byly díky organizované akci železni-
čářů a odvaze přednosty stanice Jana Naj-
dra zastaveny v Roztokách dva vlaky s cel-
kem 80 vagony naplněnými živoucími 
mrtvolami vězňů z koncentračních táborů.   
Situace, které byla tehdy Hana Beranová 
vystavena, byla skutečnou zkouškou dospě-
losti. Vyprávěla mi, jak se zpočátku strašně 
styděla, když jako mladá šestnáctiletá dívka 
měla ošetřovat nahé muže, i když spíše ne-
mocné lidské trosky. Silou vůle tento psy-

chický blok překonala a  obětavě se v  pol-
ním lazaretu, bývalém chudobinci, 
o uprchlíky z transportu starala. Asistovala 
i  při improvizované operaci postřeleného 
Holanďana, kterou úspěšně provedl medik 
S. Daum. Přestože byla svědkem strašného 
lidského utrpení a nacistické zvůle, nebyla 
v ní vůči Němcům nenávist. Dokázala na-
příklad ocenit velitele místní posádky 
wehrmachtu Hanse Scheruppa (z Podmo-
kel), který o  uprchlých vězních věděl, ale 
nijak (na rozdíl od gestapa) nezasáhl a v kli-
du s celou posádkou posléze složil zbraně.  

Za svůj podíl na záchraně vězňů obdrže-
la Hana Hejdánková v roce 1995 pamětní 

medaili k 50. výročí osvobození koncent-
račního tábora Flossenbürk (transport pa-
třil administrativně pod velení tohoto tá-
bora), o  10 let později diplom za  pomoc 
vlasti a obci od města Roztoky a konečně 
v roce  2012  se dočkala nejvyššího vyzna-
menání ministra obrany ČR Vyznamenání 
Zlaté lípy, udělované při květnovém výročí 
osvobození za  významné zásluhy při zá-
chraně zdraví či životů.

Paní Hejdánková byla dcerou Josefa Be-
rana, produkčního filmového studia Ba-
rrandov, který se podílel na realizaci mno-
hých filmů ze „zlatého fondu“ čsl. 
kinematografie. Svého otce si velmi vážila, 
byl jí celoživotním vzorem a  myslím, že 
svou energickou povahu a činorodost zdě-
dila právě po  něm. Pracovala celý život 
v administrativě, ale ovládala i světové ja-
zyky. Byla velmi zručná a  s  precizností 
sobě vlastní vyráběla překrásné krajky.

Ani po odchodu do důchodu nezahále-
la, byla velmi aktivní a dlouholetou člen-
kou sociální komise rady města. I do pozd-
ního věku stále sledovala politické dění 
ve státě i ve městě a také pozorně četla náš 
časopis Odraz. 

Na posledním rozloučení s paní Hejdán-
kovou ve Sboru CČSH citovala velmi pří-
hodně paní farářka Kučerová úryvek z Ma-
toušova evangelia, v němž Kristus říká: … 
„cokoli jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili“ (neboť 
jsem hladověl a  dali jste mi najíst, žíznil 
jsem a dali jste mi pít, byl jsem nahý a ob-
lékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili 
jste mě… atd.). Tento odkaz na sílu lidské-
ho milosrdenství bude navždy spojen s ži-
votem paní Hany Hejdánkové. 

  l

Stanislav Boloňský

Ohlédnutí za Hanou Hejdánkovou
Dne 24. 11. 2017 zemřela po delší nemoci v požehnaném 
věku nedožitých 89 let paní Hana Hejdánková, rozená Be-
ranová. Patřila k roztockým starousedlíkům – patriotům 
a do jejího života, v němž nechyběly dramatické momenty, 
se promítlo téměř celé převratné 20. století.

Hana Beranová před lazaretem v dubnu 1945 H. Hejdánková v 90. letech
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K nejvyhledávanějším patřila v tomto roce výstava Marie 
Fischerová-Kvěchová, známá i neznámá. Malé a velké ná-
vštěvníky zajímali Bratři v triku 70 a nadšené obdivova-
telky získala historie nejstaršího módního doplňku pro-
střednictvím výstavy Klobouky. Se Sajettou jsme pátrali 
po stopách prvních zemědělců. Příznivce hudby a výtvar-
ného umění nadchla Grafičanka, hudební legenda české 
grafiky.    

K 60. výročí založení Středočeského muzea jsme uspořá-
dali výstavu Lidové podmalby na skle a ukázali návštěv-
níkům jednu z nejcennějších muzejních sbírek lidového 
umění. Ze vzácných hostů, kteří vystoupili v koncertním 
cyklu Svátky hudby s Filharmonickým orchestrem,  při-
pomeňme virtuosy Václava Hudečka a Jana Mráčka. 

Jubilejní rok 2018 
Setkávat se budeme i v nadcházejícím roce. Čerstvě ote-
vřená výstava Betlémy, tentokrát ze Slezska prodlouží 
sváteční náladu do 21. ledna a obrovská výtvarná herna, 
v níž se proměnily Velká výstavní síň a Galerie, Zámecké 
imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, pobaví děti 
i dospělé až do 11. února 2018. 
Rok 2018 patří především stoletému jubileu založení re-
publiky a také 160. výročí narození Zdenky Braunerové, 
místní patriotky.

V  mnoha připravených novinkách roku 2018 (jejich 
ucelený přehled najdete v Kulturním kalendáři na webu 
města a  webu muzea) budou pozoruhodné tři výstavy, 
které se věnují tomuto tématu: 

Příběhy Tichého údolí – nahlíží do života majitelů vil. 
Řada z  nich byla židovského původu a  do  jejich osudů 
krutě zasáhl holocaust a nastupující komunistický režim. 

Prima sezóna – ukáže lesk životního stylu elit první re-
publiky na pozadí vilové architektury. Podíváte se do in-
teriérů zajímavých středočeských vil, seznámíte se s do-
bovým designem a oděvní kulturou. 

Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na pa-
letě Zdenky Braunerové –  představí výtvarníky, kteří se 
přátelili se Zdenkou Braunerovou, malířkou, grafič-
kou a činorodou osobností kulturního a  společenského 
života.   l

Než se 17 změní na 18 
Těší nás, že jsme většinu všedních i svátečních dnů toho-
to roku prožili společně s vámi. Jsme rádi, že navštěvujete 
Středočeské muzeum. Řada z vás přichází dokonce pravidel-
ně. S jistou dávkou netrpělivostí očekáváte každou novou 
výstavu a váš zájem nás ujišťuje, že jejich témata byla a jsou 
dobrou volbou. 

Vážení návštěvníci, děkujeme za vaši přízeň, pro-
žijte klidné Vánoce a těšíme se, že do Středočeského 
muzea zavítáte i v novém roce. Přejeme vám hodně 
zdraví, lásky a dobré pohody. 

Pracovníci Středočeského muzea v Roztokách

Přijďte k nám o svátcích
I v zimním období zůstávají 
otevřené dveře stálých zá-
meckých expozic. Zveme vás 
na jejich komentované prohlíd-
ky s průvodcem, při kterých se 
dozvíte, jak bydlel a úřadoval 
vrchnostenský správce nebo 
jak se žilo v letovisku. 

Otevřeno máme jako obvykle 
od středy do neděle 10–18 ho-
din. O vánočních svátcích máme 
otevřeno v pondělí  25. a v úte-
rý 26. prosince, na Štědrý den je 
zavřeno, stejně jako na Silvestra 
a na Nový rok. 

Kromě návštěv expozic a vý-
stav Betlémy, tentokrát ze 
Slezska a Zámecké imaginárium 
se nabízí procházka zimním 
parkem a posezení v kavárnič-
ce Pro Vás. 

PR, vztahy k veřejnosti a k médiím

Středočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy, p.o.

kupsova@muzeum-roztoky.cz,

Tel. + 420 602683457; 233 029 042

Další informace:  
www.muzeum-roztoky.cz 

Případně:  
pokladna@muzeum-roztoky.cz,  
tel. 233 029 060 

Děti v roli vrchnostenského 
správce 
Výtvarné dílny s lektorkou, 
připravené na pátek 15., stře-
du 20. a čtvrtek 21. prosince 
2017 spojené s  prohlídkami 
výstavy Betlémy tentokrát 
ze Slezska, jsou bohužel už 
obsazené. Ale od ledna 2018 
se mohou školy objednávat 
prostřednictvím pokladny 
zámku na nový lektorský 
program. Jedná se o deskovou 
hru Roztocké dominium. Děti 
se napínavou a zábavnou 
formou dozvědí, jak si počínal 
vrchnostenský správce roztoc-
kého panství. Dokonce si hos-
podaření samy zkusí.  Druhá 
desková hra má název Stará 
kuchyně a je o tom, jak se vaři-
lo v zámecké kuchyni. 
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17. 9. – 11. 2. 
2018 Zámecké imaginárium – hravý svět bratří Formanů Středočeské muzeum 

Roztoky

15. 12.
Pá

Já padouch 3 Od: 15.00 a 17.00 hod.
Smrtihlav Od: 19.00 hod. Kino Velké Přílepy

15. 12.
Pá

Pojďme spolu do Betléma – sbor Roztocké děti zpívá 
koledy.  
Od: 17.00 hod.

Hotel Academic,  
Roztoky

17. 12.
Ne

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční – účinkuje Komorní 
smíšený pěvecký sbor ROSA a Umělecké sdružení ČVUT. 
Od: 17.00 hod.

ZŠ Roztoky, Multifunkč-
ní sál/tělocvična,  
Školní nám. 470

17. 12.
Ne

Perníková chaloupka – spolek roztockých loutkářů 
Kvítko.  
Od: 15.00 hod.

Sokol, přísálí,  
Tyršovo nám., Roztoky

20. 12.
St

České a evropské vánoční písně a koledy – účinkuje 
komorní smíšený pěvecký sbor ROSA s Symfonický 
orchestr Uměleckého sdružení ČVUT. Od: 19.00 hod.

České muzeum hudby, 
Karmelitská 388/2, 
Praha 1

23. 12.
So

Živé jesličky – tradiční setkání s vánoční hudbou  
a obrazy pro všechny.  
Více na www.roztoc.cz  Od: 17.00 –17.45 hod.

Ateliér Sdružení Roztoč,  
Jungmannova, Školní 
nám., kostel sv. Jana 
Křtitele

24. 12.
Ne

Štědrý den – prohlídka betlémů, četba vánočního příbě-
hu, koledy, Vánoční strom přání. Od: 14.00 hod.

Husův sbor CČSH, 
Roztoky

25. 12. 
Po

Vánoční bohoslužba.  
Od: 9.00 hod.

Husův sbor CČSH, 
Roztoky

31. 12.
Ne Bohoslužba s poděkováním za uplynulý rok 2017 Husův sbor CČSH, 

Roztoky

6. 1. 2018
So

50. ročník Tříkrálová Okoř. Start 7.30–9.00 hod. u staré 
školy ve Vokovicích-Veleslavíně.

Vokovice-Veleslavín, 
Praha 6

20. 1.
So

9. skautský ples – hraje All Right Band, občerstvení, 
tombola, hry a soutěže o ceny, hlídání dětí.  
Od: 19.00 hod.

ZŠ Žalov, tělocvična

BELETRIE
Keleová-Vasilková, T., Přítelkyně

HISTORICKÉ

Benedict, M., Einstein & Einstein

DETEKTIVKY

Klevisová, M., Zmizela v mlze
Weaver, T., Zlomené srdce

PRO DĚTI

Hunter, E., Kočičí válečníci 4 Bouře přichází
Peroutková, I., Anička ve městě
Nesbö, J., Zachrání doktor Proktor Vánoce?

NAUČNÁ

Kneblová, H., Život v  českých zemích 
za Františka Josefa I.
Milton, S., Minecraft: průvodce světem prů-
zkumníka.

PROGRAM V PROSINCI:

6. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
20. 12. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)

Od 22. 12. do 31. 12. 2017 bude knihovna 
uzavřena.
Informace o programu a mnoho dalšího 
můžete zjistit osobně v knihovně, na pla-
kátovacích plochách města či na  webu 
knihovna.roztoky.cz  l

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna  
informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, 
zakoupených do městské knihovny 
během měsíce listopadu 2017.

První koncert se uskutečnil v  kostele sv. 
Klimenta na  Levém Hradci, druhý pak 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hrad-
čanech, kde sbor zpíval poprvé. Účast 
na  obou koncertech byla velká, čehož si 
moc ceníme. Velký dík patří sbormistrovi 
Martinovi Šmídovi, pod jehož vedením sílí 
hlasy všech patnácti zpěváků již šestým ro-
kem.

Na svátek 17. listopadu se sbor stal sou-
částí velkého sboru, který dal dohromady 
hudebník Matěj Kroupa. Stoosmdesáti-
členné sborové uskupení, složené ze zpě-
váků z mnoho sborů z Prahy a okolí, zazpí-

valo čtyři písně na  přání laureátů Cen 
Paměti národa. Zazněly písně: Ó, hřebíčku 

zahradnický, Život je jen náhoda, Zahuča-
ly hory, zahučaly lesy a chorál Svatý Václa-
ve. Slavnostní večer v  Národním divadle 
byl opravdu nezapomenutelným zážitkem 
a  pro některé z  nás jistě nejlepší způsob, 
jak jsme mohli tento významný svátek 
oslavit.

Sbor Local Vocal se nyní chystá na  ad-
ventní koncert, který se uskuteční 17. pro-
since od 17.30 v kostele sv. Klimenta na Le-
vém Hradci. 

Všichni jste srdečně zváni. Děkujeme 
všem podporovatelům a věrným poslucha-
čům. Velké díky patří také městu Roztoky 
za finanční podporu naší činnosti.

  l

Anna Kaucká
členka sboru Local Vocal

Smíšený pěvecký sbor Local Vocal 
V období Dušiček realizoval sbor Local Vocal dva duchovní koncerty, kte-
ré byly věnovány vzpomínce na všechny zemřelé. Sbor zazpíval skladby 
od Claudia Monteverdiho, J. C. Ferdinanda Fischera, Jana Dismase Zelenky 
a Gunthera Jakoba. 

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – PROSINEC–LEDEN
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Vážení rodiče, 
i v tomto předvánočním čase si 
Vám dovolujeme nabídnout 
čtení o  našich zajímavých ak-
cích za uplynulé období – a to 
hlavně očima našich školních 
dětí.

Byli to hlavně američtí stu-
denti, kteří nadchli naše žáky 
a  podnítili jejich „pisatelského 
ducha“, takže k tomuto tématu 
je více ohlasů. Škola se momen-
tálně chystá na oslavy Mikulá-
še, kdy tradičně žáci devátých 
tříd navštěvují v  kostýmech 
místní školky i  žáky nižších 
ročníků, aby jim tuto tradici 
připomněli a  rozzářili dětské 
oči malým dárečkem. V  po-
sledním listopadovém týdnu 
také proběhlo testování SCIO 
9. ročníků (čeština, matemati-
ka, cizí jazyky, všeobecné stu-
dijní předpoklady), takže jsme 
zvědavi na  celkové výsledky. 
Dne 11. a 12. 12. nezapomeňte 
přijít na Den otevřených dveří, 
který je letos spojen s bazárkem 
knih, čtením pro děti i malým 
divadélkem. 

Závěrem roku nezbývá než 
Vám popřát za všechny pracov-
níky školy krásné a  pohodové 
Vánoce. Příští rok se „na  čte-
nou“ bude těšit 

Věra Zelenková

Nejradši máme fotbal!
Dne 5. října jsme vyrazili 
na fotbalový turnaj. Kladli jsme 
si velké cíle. Na  výhru to ale 
po první části turnaje moc ne-
vypadalo. Postoupili jsme jen 
o vlásek. 

Druhá část turnaje, která 
byla 10. 10., se nám vydařila 
mnohem lépe. Celý turnaj jsme 
dominovali, jediným naším 
přemožitelem bylo družstvo ZŠ 
Dolní Břežany, se kterým jsme 
výrazně prohráli. Na toto muž-
stvo jsme bohužel narazili 
i  ve  finále. Začátek byl velmi 
vyrovnaný, ale poté jsme tlačili 
a  zápas skončil remízou 0:0. 
Bod zlomu nastal při páté sérii, 
kdy po  špatném rozhodnutí 
rozhodčího nebyl uznán zá-
krok, tím pádem se penalta 

musela opakovat. Ta už bohu-
žel prošla, a  tak jsme ve  finále 
na penalty podlehli 0:1. 

I tak si vezeme krásné zážit-
ky, nové zkušenosti a  pohár 
za  2. místo. Soupeři gratuluje-
me a  těšíme se na  příští rok, 
kdy se znovu zúčastníme. 

Tomáš Janoušek, 8. B

Američtí studenti v ZŠ 
V pátek 3. listopadu naši školu 
opět navštívili již sedmým ro-
kem američtí studenti z progra-
mu CIEE, tentokrát v  hojném 
počtu – sedmdesát studentů. 
Studenti byli rozděleni do  čtyř 
skupin, jedna skupina v Žalově 
a  další studenti byli rozděleni 
do  tří skupin v  Roztokách; na   
I. stupni – třída 5. A paní učitel-
ky Jitky Ramdanové, 3. D – 
Mgr.  Petra Zwinz a  4. A  – 
Mgr.  Barbora Bouchalová. 
Poslední hodinu část studentů 
strávila se třídou II. stupně 9. B 
– Mgr. Marie Hykešová. Atmo-
sféra ve  vyučovacích hodinách 
byla uvolněná a  přátelská, mů-
žete se podívat na  fotografie 
do naší školní fotogalerie.

Měla jsem velkou radost 
z toho, jakým způsobem se za-
pojili naši mladší žáci, kteří si 
bez obtíží povídali se studenty. 
Naši deváťáci si zaslouží po-
chvalu za reprezentaci naší ško-
ly, angličtina některých žáků je 
opravdu na vysoké úrovni. Dě-
kuji všem žákům. 

Michaela Černá

Američtí studenti 
ve 3. D
V  pátek 3. listopadu dorazili 
do naší školy američtí studenti. 
Přišli i k nám do třídy. Trochu 
jsme se nejdřív báli, ale pak už 
ne. Procvičovali nás v angličti-
ně a hráli s námi různé zábavné 
hry. Například jsme hádali zví-
řata, která jsme popisovali. Pak 
si nás rozdělili do  skupin, 
ve  kterých jsme procvičovali 
počítání. Užili jsme si spoustu 
zábavy. Něco jsme se naučili 
my, ale i je jsme naučili pár čes-
kých slov. Nejvíc se mi líbila 

hra cookies, ve  které schová 
paní učitelka nějaké předměty 
k dětem, a my se pak snažíme 
najít, u koho jsou. I velkým stu-
dentům se to moc líbilo. Třída 
byla plná lidí a  bylo to moc 
pěkné. Jsem ráda, že přijeli 
do naší školy.

Adélka Sazimová, 3. D

Návštěva amerických 
studentů v 5. A
V pátek 3. listopadu nás navští-
vili američtí studenti, kteří se 
v Praze učí česky. Byli u nás dvě 

hodiny. Byli moc milí a ve dvo-
jici s námi pracovali. Dvojice se 
různě střídaly a  vyměňovaly. 
Nejdříve jsme na  studenty 
mluvili česky a  potom oni 
na  nás mluvili anglicky. Pak 
jsme plnili různé úkoly a odpo-
vídali na otázky, také jsme mu-
seli minutu mluvit o  jednom 
z témat anglicky a oni zase čes-
ky. Mezi výměnou studentů 
jsme měli hostinu z  dobrot, 
které jsme buď sami upekli, 
anebo je chystaly maminky. 
Česky jim to moc nešlo, ale čes-
ké jídlo jim docela chut-

Školní okénko

 ➔

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, 

OKRES PRAHA-ZÁPAD 

 

 Vás srdečně zve na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

dne 11. 12. 2017 od 14.00 do 16.30 hodin 

žalovská budova ZŠ - Zaorálkova 1300 

dne 12. 12. 2017 od 14.00 do 16.30 hodin 

roztocká budova ZŠ - Školní nám. 470 

(vstup vchodem v nové části budovy) 

Můžete se těšit na: 

 setkání s vedením školy 
 prohlídku prostor školy 
 informace o ZŠ a jejím ŠVP 

INZERCE
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nalo. Byla to velká legrace a zábava. Moc se 
nám to líbilo, naučili jsme se při tom také 
spoustu nových slov. Nakonec nás studenti 
pozvali do jejich školy v Praze, kde se učí 
česky. 

Děti z 5. A

Adaptační kurz šestých ročníků 
Adaptační kurz pro žáky 6. A a 6. C se ko-
nal koncem měsíce září v Jesenici u Rakov-
níka. V pondělí jsme nasedli do autobusu 
a  vyrazili vstříc společným zážitkům. 
Po ubytování v rekreačním středisku jsme 
se seznámili s lektory, kteří se o nás po ce-
lou dobu kurzu velmi pečlivě starali a vždy 
pro nás měli připravené zajímavé volnoča-
sové aktivity. 

V  průběhu kurzu každá třída společně 
s lektory a svými pedagogy hrála různé hry 
a poznávala tak sama sebe. Společně jsme 
plnili všemožné úkoly – přehození míčku 
všemi členy za  co nejkratší čas; šplhání 
„přes lávu“ (zvládli jsme bez popálenin); 
následovala „důvěrová“ cvičení, kdy si děti 
vyzkoušely vyzvednout svého spolužáka 
přivázaného na laně, a za večerní tmy jsme 
se vydali na stezku odvahy. 

Během kurzu jsme se rovněž dozvěděli 
o svém okolí nové (pro některé i překva-
pivé) informace. V  závěrečný den kurzu 

se sestavovala třídní pravidla a  vlajka. 
Před odjezdem se obě třídy spojily a udě-
laly tak za celým kurzem pořádnou tečku. 
I  přes počáteční obavy nám při pobytu 
svítilo slunce a  my si užívali krásy pod-
zimní přírody. Celý tým pedagogů by 
chtěl poděkovat lektorům za  přípravu 
a průběh celého kurzu. 

Tereza Náhlovská a Milena Frýbová 

Kroužek Putování
V tomto školním roce odstartoval již pátý 
ročník našich Putování. Přicházíme opět 
s nabídkou pobýt spolu napříč všemi vě-
kovými kategoriemi při návštěvách pamá-
tek kulturních či přírodních. Nejčastěji 
putujeme po našem kraji, ale občas se vy-
dáváme i  do  vzdálenějších míst. Během 
školního roku a 10 setkání navštívíme de-
set významných a zajímavých míst, sezná-
míme se s  jejich historií a současnou po-
dobou. Setkání probíhají vždy v sobotu či 
v  neděli formou celodenního výletu, 
v červnu vyjíždíme na závěrečnou víken-
dovou výpravu. 

Letos jsme v září putovali na staroslav-
nou Budeč, za svatým Václavem a za nej-
starší ve zdech stojící stavbou v naší zemi. 
Putovali jsme v  opačném směru od  Kra-
lup a došli až na Okoř. V říjnu jsme pláno-

vali navštívit Říp a rotundu sv. Jiří, vichři-
ce však byla rychlejší. Přijali jsme pozvání 
studentů UMPRUM a  vydali se na  stu-
dentský Designblok, vichřice však řádila 
i  na  pražském Výstavišti. Bylo to drama-
tické, zažili jsme evakuaci výstavy a  eva-
kuovali jsme se do  Planetária (i  tam se 
střecha prohýbala) a  do  Národní galerie, 
kde jsme uspořádali k velké potěše dalších 
návštěvníků improvizovaný workshop. 
Naše svatomartinské Putování nás přes 
Otvovice a  překrásnou rotundu s  fresko-
vou výzdobou v  Holubicích zavedlo pod 
Krliš a  ke  kostelu sv. Martina na  Tursku. 
Putovali jsme přes pole až na  Libohrad 
nad Libčicemi. Děkujeme sestře Zdislavě 
za možnost naše Putování zakončit v  lib-
čickém kostele, který mnozí z nás navští-
vili poprvé. Mohli jsme porovnat barokní 
podobu a výzdobu kostela s  tím, co jsme 
již viděli v průběhu celého dne, vystoupat 
až na varhanní kůr, podívat se, co je ukry-
té za oltářem, a prohlédnout si malby, so-
chy a obrazy. Těšíme se již na adventní se-
tkání, které je vždy plné očekávání 
a překvapení.

Poutníci z kroužku Putování

l

V době, kdy je psán tento článek, máme 
za  sebou už tři podzimní koncerty. Za-
čali jsme poněkud netradičně Komor-
ním koncertem, který se uskutečnil  
2. listopadu na  zámečku. Byla to první 
akce, při níž nevystupovali sólisté, ale 
pouze různá komorní uskupení. Ohlas 
více než zaplněného sálu na  tento nový 

typ koncertu byl značný, proto jsme se 
rozhodli pořádat jej každý rok. Dne 
16. listopadu jsme na zámečku zrealizo-
vali v  pořadí už 12. ročník hudebního 
festivalu Roztocký podzim. K mimořád-
né úrovni festivalu přispěli hosté festiva-
lu – herec František Kreuzmann, dětský 
host, klavírista Denis Stefanov, klarine-

tové Trio Amadeus a v neposlední řadě 
žáci a učitelé ZUŠ. 

V době, kdy je psán tento článek, se ještě 
neuskutečnil Veřejný koncert (30. listopa-
du). V prosinci připravujeme tradiční Vá-
noční koncert.

  l

MgA. Bohumír Šlégl

Podzim na ZUŠ
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Nevíte, čím byste potěšili své blízké? Tře-
ba nečekají něco hmotného, ale chtějí se 
v  něčem zlepšit, něco se naučit, najít si 
nové zaměstnání nebo by rádi porozu-
měli svému potomkovi, ale nevědí, jak 
na to? 

Zkuste se jich zeptat. U nás se vám poku-
síme pomoci s výběrem aktivity, která by je 
potěšila. Ozdobnou poukázku vytvoříme 
na míru dle vašeho přání a možností, může 
být jen příspěvkem na to, co si pak vyberou 
sami...

Přesto jako inspirace pro dárek může být 
poukázka na  jazykový kurz, doučování, 
průpravu k  přijímačkám na  gymnázia, 
od  čtyřleťáků zábavné Logopovídání. Dá-
rek pro všechny, které zajímá psychologie, 
první pomoc, výživa, výchova a  zdravý 
rozvoj dítěte, může být kurz na chůvu, kdy 
zkouška není nezbytnou součástí studia.

Nový kurz na  rekvalifikaci Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní docházky 

začne už 13. ledna 2018 a  v  únoru bude 
otevřený intenzivní e-learningový kurz.
Pro získání státního osvědčení jsou ovšem 
zkoušky na profesionální chůvu nezbytné. 
Během prosincových víkendů proběhnou 
v Lexiku, pod agenturou iNSiGNiS, s.r.o. , 
státní zkouškystudentů, kteří absolvovali 
přípravné kurzy v druhé polovině tohoto 
roku. 

Pro více informací či objednání pište 
na  info@lexik.cz nebo volejte 
na 739 035 000 (středa – zavřeno).

Kolektiv centra i  poradny Lexikvám 
všem přeje krásné Vánoce a  šťastný rok 
2018!  l

Mgr. Lenka Červenková
ředitelka Lexik

Inspirace pod vánoční stromeček

6.12. pojedeme do Prahy na představení 
Vánoční písně s  anděly – pásmo loutko-
vých příběhů divadla Pruhované panenky . 
Děti se moc těší na výlet autobusem a záži-
tek ve velkém divadle.

14.12. půjdeme na Zámeček na výstavu 
betlémů spojenou s výtvarnou dílničkou – 
letos to bude výroba andílka. Tamní lektor-
ka vždy přizpůsobí vytváření pro naše nej-
menší.

20.12. poslední letošní dílnička pro ro-
diče s dětmi – Vánoční – se společným tvo-
řením, zpíváním a  malou nadílkou pro 
děti.

Celý podzim jsme si pilně hráli, pozná-
vali se navzájem, učili se ve 14denních té-
matech, byli jsme hodně venku, sbírali pří-
rodniny, denně zpívali nové i  stálé 
evergreeny:))

Máme rozjetý půlroční kurz plavání 
ve Via Vestře a párkrát jsme byli za koníky 
v Holubicích.

A  teď se budeme těšit v  Novém roce 
i  na  nové děti – volná místa ještě máme. 
Více na mailu hlidanivaclavka©centrum.cz.

Hodně zdraví a  spokojenosti do  Nového 
roku přejí hlídací tety z Hlídání Václavka.

  l

Mgr. Irena Čermáková

Ve školce Hlídání Václavka jsou přípravy na Vánoce v pl-
ném proudu. Chystáme si Mikulášky, anděly a v záloze jsou 
i čertíci, pokud se děti nebudou bát. Začínáme zpívat koledy 
a celý Advent při zapalování svíček budeme vyrábět vánoč-
ní výzdobu.

VvV (Vánoce ve Václavce)

Pedagogicko-psychologická 
poradna Lexik 
Tým naší poradny se úspěšně roz-
růstá o další odborné spolupracovní-
ky. Úterní a čtvrteční Logopovídání 
vede naše speciální pedagožka se 
specializací na logopedii Mgr. Marti-
na Kuchyňková. Na příští rok chys-
táme kurz Grafomotoriky a Metodu 
dobrého startu pro zdárnou přípra-
vu předškoláků a malých školáků. 

Od ledna nás čekají především 
vyšetření školní zralosti dětí, které 
mají zápis do školy v roce 2018, ale 
i vyšetření k předčasným nástupům 
do školy. Přestože se snažíme vy-
cházet maximálně vstříc pracujícím 
rodičům a vyšetřujeme i o víken-
dech, termíny v poradně jsou limito-
vány a je třeba se objednat včas.

Pro objednání i radu pište na  
poradna@lexik.cz nebo volejte 
Bc. Lucii Trachtové na 739 034 000 
(nejlépe pondělí, úterý, čtvrtek).  l

Školička Pohádka 
Končí rok 2017 a my přicházíme 
se zprávami, co jsme všechno 
v naší školičce zažili. Vydařená 
páteční přespání si velmi oblíbily 
děti, ale i rodiče.  Lampionový 
průvod s pokladem, focení, spo-
lečné projekty a spoustu legrace. 
Každý týden máme jiné téma 
s dílničkou, zpíváním, učením 
a výrobečkem, který si děti odne-
sou domů. Také se nám podařilo 
odchovat 15 miminek králíčků, 
o které jsme se společně starali, 
a kdo mohl, vzal si nového 
kamaráda i domů. Práce kolem 
zvířátek je s přicházející zimou 
náročnější, ale rodiče i sousedé 
nám pomáhají s krmivem a za to 
jim moc děkujeme. Školička je 
téměř naplněná, ale rádi uvítáme 
rodiče a děti, kteří by se už rádi 
zapsali a zamluvili si místo jak 
na letní prázdniny, tak od září 
2018. Stačí zavolat Jana Buštová 
777 977 244, domluvit si pro-
hlídku, zazálohovat a místečko 
máte připravené.

Těšíme se na Vás a přejeme krás-
né vánoční svátky.   l

Jana Buštová, Jana Suchopárková  
a zvířátková Pohádka
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V  létě 2016 vyvstává touha po  cvičení 
na čerstvém vzduchu a vytvoření venkovní 
(street workoutové) posilovny pro roztoc-
ké sportovce. Myšlenka zprvu prostá a plná 
naděje na uskutečnění v několika měsících 
se časem rozrůstá na  roční práci, žádosti 
o granty, oslovování firem a vrcholí veřej-
nou sbírkou na portálu Hithit. 

První naděje na úspěch projektu přichází 
od  rady města Roztoky, která souhlasí 
s umístěním posilovny do prostoru za skate-
parkem v ulici Obránců míru a na projekt 
uvolňuje polovinu financí. Druhá kapka na-
děje na  úspěch pak přichází po  dohodě 
s místní stavební firmou Pohl cz, s. r. o., kte-
rá v zájmu rozvoje roztockého sportu nabízí 
kompletní zhotovení výkopových a  beto-
nářských prací na základové desce.

Následuje několik zamítnutých žádostí 
o  granty a  vše vypadá velmi napjatě, až 

do chvíle, kdy je rozpoutána veřejná sbírka. 
Na portál Hithit přicházejí desítky lidí a  fi-
nančně přispívají na projekt rozvíjející sport 
a  veřejný prostor. K  28. srpnu kampaň 
končí se 108procentním úspěchem. Celkem 
121 občanů a firem věnovalo peníze na zkva-
litnění sportovního vyžití v Roztokách, a jak 
hlásala kampaň, „posílili naše město“. Za což 
všem do posledního patří velký dík. Jména 
všech přispěvatelů můžete také najít na spon-
zorské ceduli vedle posilovny. 

Podpora vás, tedy veřejnosti, zhmotnila 
ideu, že každý může pozitivně ovlivnit své 
okolí. A kdo jiný by o to měl mít zájem než 
právě občané města. Díky všem podporo-
vatelům se nyní můžeme zavěsit na hrazdy, 
vzepřít se na  bradlech a  dopadnout 
na měkký tartan.

Díky také patří stavební firmě Pohl cz, 
inovačnímu a vývojovému centru EATON, 

šperkařskému ateliéru Daloo, kuchyňskému 
studiu Humpl, společnosti Enthalpy prodá-
vající vzduchovou a  zvlhčovací techniku, 
stavební firmě FORINEX, šperkařství Polo-
mio Jewellery, roztocké ledovací firmě LED 
Roztoky, kosmetickému salónu Michaely 
Kopové, instalatérství Michalovy Trubky, 
asociaci turistických oddílů TOM a roztoc-
ké reklamní agentuře K2M, která zhotovila 
sponzorskou ceduli se všemi přispěvateli.

Všichni přispěvatelé se v  listopadovém 
nedělním dopoledni společně shromáždili 
u  venkovní posilovny, aby spatřili dílo, 
ke  kterému se připojili. Atleti ze skupiny 
Workout Mělník pak provedli na  kon-
strukci zatěžkávací zkoušku v podobě na-
pínavé exhibice s množstvím shybů, výdr-
ží, akrobatických i  gymnastických prvků, 
které můžete vidět na Youtube kanálu Roz-
tocká venkovní posilovna. 

Co bude teď?
My vytvořili příležitost, vy se můžete cho-
pit šance. Teď nepotřebujete kartičku 
do fitka, abyste v lednu shodili kila navíc. 
Máte fitko „za  domem“. Konečně můžete 
mít místo břicha pekáč buchet. Udělat  
20 přítahů a ani se nezadýchat, potkat lidi, 
kteří vám pomohou dosáhnout vašeho cíle. 
Můžete na  sobě makat ráno, přes den 
i v noci. Do dvou týdnů k posilovně přibu-
de ještě lampa osvětlující plochu pro brzká 
ranní ptáčata i pozdní sovy. Budeme pořá-
dat společné tréninky, kruháče, soutěže 
i exhibice. Sledujte nás na Facebooku Roz-
tocká venkovní posilovna a  zvedněte 
s námi tu hozenou rukavici. Město jste po-
sílili. Teď pojďte posílit sami sebe!  l

Viktor Kořínek

Město jsme posílili. Teď posilme sami sebe
Jen několik elegantních pohybů nůžek vdechlo život novému místu stvořené-
mu pro roztocké sportovce. Roční projekt, který byl uskutečněn i díky podpo-
ře obyvatel města, spatřil světlo světa a šedý tartan s krásnou červeno-čer-
nou konstrukcí pokřtil pot profesionálních atletů. Ještě než však přestřihneme 
poslední vlákno ceremoniální stužky, vraťme se na začátek.

n Oslavili jsme 20 let Svátkem světel
Svátek světel na vlnách Únětického rybní-
ka odstartoval oslavu roztočích dvacetin. 
Děkujeme velmi za  zapůjčení lodí tomí-
kům, za vstřícnost Únětickým a za skvělou 
práci všem dobrovolníkům, výtvarníkům 
i muzikantům, kteří se na akci podíleli. 
n Živé jesličky 23. prosince 2017
Pojďte s námi do Betléma! Cestou s anděly, 
pasáčky a svatou rodinou potkáte své zná-
mé. Společně si zazpíváme koledy, popřeje-
me mnoho krásného do  nového roku 
a do svých domovů odneseme světlo bet-
lémské.
n Dobrá novina 7. ledna 2018
Sdružení Roztoč a  Středočeské muzeum 
v Roztokách vás srdečně zvou na jedineč-

ný koncert, kterým se rozloučíme s končí-
cí dobou vánoční, a  to 7. ledna 2018 
od 17.00 v Historickém sále Středočeského 
muzea.

Na koncertě zazní premiéra „Vánoční kole-
dy – Všecko k Betlému běží“, skladby Jany 
Vöröšové napsané v duchu českých pasto-
rel pro sborová uskupení s  doprovodem 
několika nástrojů. Nese se v lehce lidovém 
tónu, uslyšíte známé melodie i zcela nové 
zpracování tradičních vánočních básní, ří-
kadel a písní. 

Účinkují smíšené sbory LocalVocal 
z Roztok pod vedením Martina Šmída, La 
Folia z Tuchoměřic spolu s dětmi ze sboru 
Rezekvítek pod vedením Jany Vöröšové 
a  doprovodná kapela. Program koncertu 
doplní drobné skladby dětí z  hudebních 
kroužků Sdružení Roztoč.  l

Za Sdružení Roztoč 
Zuzana Šrůmová a Dita Votavová

Zprávy ze Sdružení Roztoč
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Svátek světel
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

70.000 KÈAŽ  

INZERCE

on-line
do 10 minut

KALENDÁŘE, DÁRKY, 
FOTOKNIHY, HRNKY
Z VLASTNÍCH FOTEK

www.powerprint.cz

První turnaj byl HALLOWEENSKÝ a těšil 
se velikému zájmu – děti (některé v mas-
kách) bojovaly o poháry celkem ve čtyřech 
kategoriích: ve víceboji pro menší zvítězil 
při své premiérové účasti Filip Kaplan před 
Danečkem Vránou a Terezkou Juhaszovou; 
v minitenise vyhrála Elsa Bohatová, druhy 
byl Vojta Miček a třetí Honza Trojáček; ka-
tegorii babytenis ovládl Martin Šebek před 
Domčou Křížovou a  svým mladším brat-
rem Filipem; v žactvu se z vítězství radoval 
Pepa Jarolímek před Danem Červenkou 
a  Jonášem Andreasem a  v  turnaji mužů 
skončil první Libor Černý a druhý Domi-
nik Flídr.

Touto dobou už máme za sebou i tradič-
ní MIKULÁŠSKÝ turnaj, na němž nechy-
běl Mikuláš v  doprovodu čerta a  anděla. 

Mikuláš dětem naděloval a čert si s hříšní-
ky zahrál tenis. V neděli 17. 12. proběhne 
vánoční turnaj čtyřher rodič + dítě, kterým 
letošní akce zakončíme. 

Přehled těch na příští rok najdete na na-
šem webu www.tenis-skola.cz v sekci spor-

tovní akce/ termínová listina. Chybět kro-
mě turnajů nebudou víkendy a  týden 
na  horách, jarní soustředění, letní tábor 
a kemp i příměstské letní intenzivní kurzy, 
na  všechny můžete děti hlásit na  našich 
stránkách… Včasné přihlášení = nižší 
cena.

Na  Žalově se však jen nebavíme a  ne-
sportujeme, ale snažíme se i  pomáhat – 
i letos jsme svou troškou přispěli organiza-
ci Movember Foundation, která se zabývá 
především bojem s  rakovinou prostaty 
a jejímž poznávacím znamením je knírek, 
jehož jste si u mě určitě nemohli nevšim-
nout.

Kdo by se chtěl mezi svátky přijít hýbat, 
může si u nás zahrát tenis od 27. do 30. pro-
since za víkendové ceny nebo akční dvou-
hodinovku, rezervace na 775 13 16 13.

Závěrem přeji jménem celého týmu are-
álu Žalov a  tenisové školy Vánoce plné 
smíchu a pozitivní rok 2018.  l

Zdraví
Jan Šrámek

Bavíme se, soutěžíme, pomáháme
Po krátké odmlce se vám opět hlásím s přehledem toho nejzajímavějšího ze 
světa žalovského tenisu. Do nového školního roku jsme skočili po hlavě a tré-
nujeme jako diví, děti makají, zlepšují se a snad je to i baví. Ale trénink bez 
cíle by neměl takový smysl, proto i letos v zimě pořádáme pravidelné turnaje 
pro děti i pro dospělé vždy první víkend v měsíci s výjimkou ledna, kdy budou 
turnaje o víkendu 13. až 14. 1. 2018.



TORTILY / WRAPS 
 

FRESH CHICKEN 99,- 
grilované kuřecí maso, čedar, slanina, cibule, okurka, rajče, salát, jogurtový dresing 
grilled chicken, cheddar, bacon, onion, cucumber, tomato, salad, yoghurt dressing 

 
CHICKEN BBQ 99,- 

grilované kuřecí maso, čedar, slanina, grilovaná paprika, restovaná cibulka, jalapeños, BBQ dresing 
grilled chicken, cheddar, bacon, grilled pepper, roasted onion, jalapeños, BBQ dressing 

 
CHICK´N CHILLI 99,- 

grilované kuřecí maso, čedar, slanina, limetková šťáva, chilli, jalapeños, cibule, salát, chilli salsa 
grilled chicken, cheddar, bacon, lime juice, chilli, jalapeños, onion, salad, chilli salsa 

 
BEEF TACOS 109,- 

sekané hovězí, čedar, fazole, kukuřice, česnek, cibule, prosciutto, chilli salsa, jalapeños, BBQ dresing 
chopped beef, cheddar, beans, corn, garlic, onion, prosciutto, tomato, salsa, jalapeños, BBQ dressing 

 
VEGGIE 99,- 

grilované tofu, čedar, gril. zelenina (paprika, cuketa, lilek), cibule, salát, jogurtový dresing 
grilled tofu, cheddar, grill. vegetables (pepper, zucchini, eggplant), onion, salad, yoghurt dressing 

 
Všechny tortily pro Vás připravujeme se 100g masa (tofu). / All wraps consist of 100g of chicken meat/tofu. 
 
 

DOMÁCÍ MÁSLOVÉ HRANOLKY 55,- 
Homemade french fries 

 
CIBULOVÉ KROUžKY 39,- 

Onion rings 
 

DOMÁCÍ TATARKA, BBQ 10,- 
Homemade tartar sauce, BBQ 

 
Ke každé objednávce Vám bude připočteno balné 10,- 

 

Sledujte BURGER & COFFEE TIME na Facebooku pro mimořádné akce a nabídky 

BURGER & COFFEE TIME 
ROZVOZ JÍDLA 

PO-PÁ 11:00 – 19:00 

OBJEDNÁVEJTE NA  

721 85 95 86 
Rozvoz nad 199,- do těchto lokalit ZDARMA: Suchdol, Lysolaje, Horoměřice, Statenice, 

Velké Přílepy, Roztoky, Dejvice 

NAJDETE NÁS NA BRANDEJSOVĚ NÁMĚSTÍ PRAHA - SUCHDOL 

 

BURGERY / BURGERS 

 
BACON Standard 99,-/ Premium 159,- 

hovězí, čedar, slanina, hořčice, restovaná cibulka, jalapeños, salát, domácí BBQ dresing 
 beef, cheddar, bacon, mustard, roasted onion, jalapeños, salad, homemade BBQ dressing 

 
CHEESE  Standard 99,-/ Premium 159,- 

hovězí, 2x čedar, hořčice, cibule, okurka, rajče, salát, tomatový dresing 
beef, 2x cheddar, mustard, onion, cucumber, tomato, salad, tomato dressing 

 

CHILLI Standard 99,-/ Premium 159,- 
hovězí, čedar, slanina, cibule, jalapeños, salát, chilli salsa 
 beef, cheddar, bacon, onion, jalapeños, salad, chilli salsa 

 

BBQ  Standard 109,-/ Premium 159,- 
hovězí, čedar, gril. zelenina (paprika, cuketa, zelená fazolka), restovaná cibulka, salát, BBQ dresing 

 beef, cheddar, grill. vegetables (pepper, zucchini, green bean), roasted onion, salad, homemade BBQ 
dressing 

 
Varianta Standard a Premium se liší gramáží masa./ Standard and Premium differ by the portion of a meet.  

Standard = 100g. Premium = 150g 



TORTILY / WRAPS 
 

FRESH CHICKEN 99,- 
grilované kuřecí maso, čedar, slanina, cibule, okurka, rajče, salát, jogurtový dresing 
grilled chicken, cheddar, bacon, onion, cucumber, tomato, salad, yoghurt dressing 

 
CHICKEN BBQ 99,- 

grilované kuřecí maso, čedar, slanina, grilovaná paprika, restovaná cibulka, jalapeños, BBQ dresing 
grilled chicken, cheddar, bacon, grilled pepper, roasted onion, jalapeños, BBQ dressing 

 
CHICK´N CHILLI 99,- 

grilované kuřecí maso, čedar, slanina, limetková šťáva, chilli, jalapeños, cibule, salát, chilli salsa 
grilled chicken, cheddar, bacon, lime juice, chilli, jalapeños, onion, salad, chilli salsa 

 
BEEF TACOS 109,- 

sekané hovězí, čedar, fazole, kukuřice, česnek, cibule, prosciutto, chilli salsa, jalapeños, BBQ dresing 
chopped beef, cheddar, beans, corn, garlic, onion, prosciutto, tomato, salsa, jalapeños, BBQ dressing 

 
VEGGIE 99,- 

grilované tofu, čedar, gril. zelenina (paprika, cuketa, lilek), cibule, salát, jogurtový dresing 
grilled tofu, cheddar, grill. vegetables (pepper, zucchini, eggplant), onion, salad, yoghurt dressing 

 
Všechny tortily pro Vás připravujeme se 100g masa (tofu). / All wraps consist of 100g of chicken meat/tofu. 
 
 

DOMÁCÍ MÁSLOVÉ HRANOLKY 55,- 
Homemade french fries 

 
CIBULOVÉ KROUžKY 39,- 

Onion rings 
 

DOMÁCÍ TATARKA, BBQ 10,- 
Homemade tartar sauce, BBQ 

 
Ke každé objednávce Vám bude připočteno balné 10,- 

 

Sledujte BURGER & COFFEE TIME na Facebooku pro mimořádné akce a nabídky 

BURGER & COFFEE TIME 
ROZVOZ JÍDLA 

PO-PÁ 11:00 – 19:00 

OBJEDNÁVEJTE NA  

721 85 95 86 
Rozvoz nad 199,- do těchto lokalit ZDARMA: Suchdol, Lysolaje, Horoměřice, Statenice, 

Velké Přílepy, Roztoky, Dejvice 
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BURGERY / BURGERS 

 
BACON Standard 99,-/ Premium 159,- 

hovězí, čedar, slanina, hořčice, restovaná cibulka, jalapeños, salát, domácí BBQ dresing 
 beef, cheddar, bacon, mustard, roasted onion, jalapeños, salad, homemade BBQ dressing 

 
CHEESE  Standard 99,-/ Premium 159,- 

hovězí, 2x čedar, hořčice, cibule, okurka, rajče, salát, tomatový dresing 
beef, 2x cheddar, mustard, onion, cucumber, tomato, salad, tomato dressing 

 

CHILLI Standard 99,-/ Premium 159,- 
hovězí, čedar, slanina, cibule, jalapeños, salát, chilli salsa 
 beef, cheddar, bacon, onion, jalapeños, salad, chilli salsa 

 

BBQ  Standard 109,-/ Premium 159,- 
hovězí, čedar, gril. zelenina (paprika, cuketa, zelená fazolka), restovaná cibulka, salát, BBQ dresing 

 beef, cheddar, grill. vegetables (pepper, zucchini, green bean), roasted onion, salad, homemade BBQ 
dressing 

 
Varianta Standard a Premium se liší gramáží masa./ Standard and Premium differ by the portion of a meet.  
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Přejeme krásné Vánoce
a úspěšný vstup do nového roku 2018.

www.autohouser.cz     www.superpneu.cz
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