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Hledáme
OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK
Minimální kvalifikační požadavky: • učební obor nebo středoškolské vzdělání • základní znalost práce s počítačem

OPERÁTORA DTP STUDIA - GRAFIKA
Minimální kvalifikační požadavky: • zkušenost s prací na platformě Mac • znalost Photoshopu a Illustrátoru

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ
Minimální kvalifikační požadavky: • perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
• znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK
Minimální kvalifikační požadavky:
• pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou, nikoliv podmínkou
• znalost práce na počítači / základní znalost grafických programů, především Adobe
PRO VŠECHNY POZICE PLATÍ:
Možnost nástupu: ihned
Pracovní poměr hlavní - na smlouvu
Nabízíme:
• různé zaměstnanecké výhody
• zajímavé finanční ohodnocení
• práce od pondělí do pátku (víkendy a svátky jsou volné)

Kontakt pro zaslání
profesního životopisu
a více informací podá
Eva Nováková,
personalista
e-mail:
eva.novakova@panflex.cz
tel.: 737 260 319

Pracoviště: Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277.
Dostupnost pražskou MHD a dalšími autobusovými spoji.
Možnost parkování auta přímo u firmy.

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
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Hra čísel dovede být velmi ošidná. I když úmrtnost v souvislosti
s covid-19 není sama o sobě děsivá, vysoká rychlost šíření viru
má za následek, že i relativně malé procento z velkého počtu
nakažených znamená mnoho ztracených životů.
Při podobných katastrofách se vždy objevují hlasy, že jde
o boží trest za hříchy lidstva, případně že to příroda zajišťuje
určitou regulaci počtu obyvatelstva. Tyto myšlenky zde nebudu rozvíjet, nesporný je však jeden poznatek: pocítili jsme
velmi důrazně a bolestně, že na téhle planetě zdaleka nejsme takoví páni, jak jsme
si mysleli.
Druhá věc je, že si za to lidstvo opravdu přinejmenším zčásti může samo. Ve své honbě za blahobytem a hmotnými statky přestalo být opatrné. Přiznejme si, že jsme si
po pár celkem tučných letech tak trochu mysleli, že takhle už to půjde napořád (odteď
už jen samá pozitiva a sociální jistoty – abych uplatnil svou oblíbenou filmovou hlášku). A ejhle. Stačí organismus o velikosti nějakých 120 nanometrů (tisíckrát méně,
než je tloušťka lidského vlasu) a politici s libovolně velkým egem a sebevědomím jsou
proti němu nepatrní a bezmocní trpaslíci.
Inu, aby někdy mohlo být líp, musí nejdřív být hůř. Potěšitelné je, že když je hůř, ukáže se, co je v lidech ukryto dobré vůle. A i v tom národu věčných remcalů najednou
umíme pomáhat jeden druhému, starat se o seniory, donést nákup, vyzvednout léky,
potěšit slovem. V Roztokách se nám přihlásilo tolik dobrovolníků, že je ani neumíme
všechny využít. A symbolem doby se stávají podomácku šité roušky.
Tisíce žen a dívek roztočily své šicí stroje a vydržely víc než ty mašiny, takže se vzkříšení
dočkala i profese opraváře šicích strojů (že, Pavle?), zejména když e-shopy se stroji byly
brzo vykoupeny. Jako bychom naživo sledovali novou reality show s názvem Šije celé
Česko. Uvnitř tohoto čísla Odrazu se v různých článcích děkuje všem, kdo pomáhají, ale
snaha všechny vyjmenovat je předem odsouzena k neúplnosti a k nezdaru.
Jednou se možná bude na dnešní etapu vzpomínat jako na dobu rouškovou a v (elektronických) učebnicích dějepisu se bude psát: Toto období bylo charakterizováno nezvyklou obětavostí, trpělivostí a disciplinovaností obyvatel. Než jim zase otrnulo… l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, téměř ze dne na den jsme se ocitli
v situaci, na kterou nebyl nachystaný nikdo. Celý svět
zasáhla epidemie nemoci covid-19. V naší zemi byl vyhlášen
nouzový stav a celá řada opatření, která se dotkla života
všech lidí. Samozřejmě se to dotklo i života v našem městě.
Také my jsme museli přijmout celou řadu opatření, která
jsou popsána dále v Odrazu.
Ne náhodou se říká, že v krizové situaci
poznáme skutečné charaktery lidí. A já
jsem poznal, že drtivá většina Roztockých
a Žalovských jsou úžasní lidé. Je namístě
poděkovat všem, kteří v této nelehké
době pomáhají. Jsou to především všichni,
kteří jsou v první linii, tedy lékaři, zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté. Velký respekt vzbuzuje i obětavá práce dalších
a patří jim také velké poděkování: lékárníci, prodavači, pošťáci, řidiči, rozvozové
služby. Je nezbytné poděkovat i celé řadě
dobrovolníků v čele se všemi dámami
(i několika pány), které nezištně šily a šijí

jednu roušku za druhou. Jistě mi všichni
odpustí, že je nedokážu jednotlivě vyjmenovat. Moc děkujeme. Děkuji také všem
našim učitelům, pečovatelkám v DPS,
úředníkům, technickým službám, městské
policii, dobrovolným hasičům a kolegům
z vedení města. Zvláště bych chtěl poděkovat Únětickému pivovaru a Solární asociaci, z. s., za věnování respirátorů a roušek,
roztockým sokolům za dar ochranných
štítů, rodině Nguyen Thi Thuy, která provozuje žalovskou večerku, za první finanční dar i roušky a dezinfekční prostředky,
Středočeskému kraji za dezinfekci, již jsme

distribuovali našim seniorům, i společnosti Eaton, která je také připravena pomoci.
Bohužel jsem určitě na někoho zapomněl
a dopředu se za to moc omlouvám. Dovolím si poděkovat i všem, kteří dodržují
opatření, a tím přispívají k tomu, že se nákaza šíří pomaleji. I to je moc důležité.
Žijeme v situaci, jež je pro nás neznámá,
všichni se to učíme. Prosím, buďme
k sobě ohleduplní, laskaví a i nadále si
pomáhejme. Starejme se a pomáhejme zejména našim seniorům. Podporujme naše
místní podnikatele, ať tuto nelehkou situaci přečkají. Podporujme jeden druhého.
Vím, že většina z vás má velké srdce, a děkuji vám za to.
l
Zvládneme to! 
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Městská rada (a Roztoky se Žalovem vůbec) v době virové
Je jasné, že tohle číslo Odrazu bude náplní poněkud
monotematické, totiž prostoupené koronáčem skrznaskrz.

Agenda obce v nouzovém režimu

Městská rada také neměla svou obvyklou
agendu. Ba naopak: čtyři její členové se
spolu s dvěma či třemi úředníky radnice
zabývali po celý uplynulý měsíc tím, co se
snad dá nazvat krizovým řízením obce.
Šlo to cca od desátého března v poměrně
rychlém sledu: storno nájmů ve školních
prostorách, uzavření hřišť, přerušení spolkové činnosti, uzavření škol… Pak už to
všichni dobře známe.
Starosta svolal na pondělí 16. března krizový štáb, hojně navštívený hasiči, zdravotníky, policisty, úřednictvem, prostě
podle předepsaného složení.
V úterý ale vypukla agenda, kterou jsme
neznali a nezažili. Agenda roušková, dezinfekční, informační, obvolávací, respirátorová.
Myslím, že radnice nezahálela, ale největší vzepětí sil přišlo samo sebou od aktivní občanské veřejnosti.

Pomoc občanské veřejnosti:
masivní, nápaditá, aktivní
Party kolem Zuzany Šrumové, Martiny Kučerové a Vlaďky Drdové stříhaly, šily, roz-
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nášely, přidělovaly… Bylo to mnoho žen
a několik mužů roztockých a žalovských,
mnozí spojení s Roztočem, jiní nikoli.
Za všechny Dagmar Rejsa, Petra Kesnerová, Tereza Kulhánková a Vojtěch Snopek.
Ostatní mi prominou, že je konkrétně nejmenuji, nevešli by se. Odhaduji, že jimi
vyrobené roušky všech barev, druhů, vzorů
a velikostí šly do řádů malých tisícovek, zásobovaly totiž i potřebné mimo naši obec.
Jindřich a Pavel Kozlovští, které jsem velebil hojně na místním fejsbůku, přišli hned
první den nouzového stavu s nápadem šířit
letáky – a tak se po dohodě s vedením města pak dělo několik následujících dní. Obec
byla oplakátována hned zkraje krize, další
den roznesli sokolští dobrovolníci koordinovaní Janem Vidímem informace do všech
schránek ve městě.
Hodil se i zdánlivě drobný nápad, totiž
bleskově strhnout ze všech plakátovacích
tabulí pozvánky na divadla, koncerty,
schůze a výstavy, všechny ty pěkné a bohužel zrušené věci, a připravit je na plakátování. Vymyslel a s realizací pomohl Pavel
Kaňka.
Dobrá byla spolupráce s prodejci potravin, resp. všemi majiteli či provozovateli

obchodů, které zůstaly otevřeny. Ochotně
lepili na dveře nová a nová a nová oznámení o rouškách, návody na jejich šití.
Bylo skvělé vidět, jak bleskově na roztockém Facebooku zareagovali spoluobčané s nabídkou plexiskla. Poptal jsem ho
coby protiprskací bariéru nejdřív pro lékárnu v Masarykově ulici a ozvalo se vás
asi pět… Od lidí ochotných vyndat ho
z rámů doma až po Marcelu Šášinkovou,
která nabídla nepotřebné muzejní zásoby.
Tím vším jsme postupně vybavili lékárnu,
pekárnu a masnu, dřevěné konstrukce zhotovili truhláři Jakub Pávek a pp. Heřmánek
a Potužník. Pro zmíněnou lékárnu vyladili
zábranu pánové Kozlovský a Pávek vlastně hned dvakrát. Klobouk dolů, roušku nesundávat.

Činnost vedení obce a úřadu

Roztocký starosta Jan Jakob se k té vší, zprvu velmi náročné domácí školní výuce
svých mnoha dětí, vrhl na shánění ochranných pomůcek všeho druhu. Zvláště v prvních dnech to bylo s centrálními dodávkami zcela beznadějné – starosta využil
kontakty a objednal po dohodě s městskou
radou zásilku roušek a respirátorů z Indie,
dezinfekci etc. Jednou či dvakrát týdně
svolával starosta městskou radu, která byla
v čtyřčlenném složení (Jakob, Novotný,
Hadraba, Drdová) spolu s tajemníkem
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a šéfem správy města nouzovým direktoriátem Roztok. Všechny drobné vocapové
či telefonické rady a konzultace postihnout
nelze.
Michal Hadraba si vzal do referátu lékaře, poctivě je obvolal a udržoval s nimi
kontakt, včetně zajišťování ochranných pomůcek a jejich distribuci od krajského úřadu. Systém, kdy si měl jezdit každý lékař
do Hostivice pro svou roušku či respirátor,
jsme modifikovali po svém a lékařům
a dalším potřebným vozili pomůcky centrálně.
Většina roztockých lékařů obětavě fungovala, ti seniorní alespoň jako konzultanti po telefonu.
Úřad fungoval v omezeném režimu.
Denně se v něm kromě starosty
vyskytoval tajemník J. Drda, šéf správy
města Petr Skřivan, poletující a všechno
možné vcelku úspěšně shánějící, z křivoklátských lesů poctivě jezdil Lukáš Vápeník, na telefonu i na místě byli šéfové
odborů.
Rada souhlasila i s tím, aby se na obec
obraceli i lidé v nouzi, ti, kdo přišli o práci
či nemohou platit z prokazatelných důvodů obci nájmy pro podnikání či za byt.

Práce se seniory

Samostatnou kapitolou byla práce se seniory. Tu si, za pomoci mnoha dobrovolníků a šiček roušek, vzala na své bedra neúnavná radní a roznašečka roušek Vladimíra
Drdová. Stejně tak kontakt s Domovem
Alzheimer a s našim Domem pečovatelské
služby. K jejímu nasazení patřily i vlídné
rozpravy se seniorními spoluobčany,
z nichž někteří nesli současnou situaci velmi těžce.
O stravování seniorů se starali jejich rodinní příslušníci, případně pečovatelky.

Školy a školky

Uznání zaslouží bezpochyby i všechny
naše školky a školy. V Havlíčkově ulici třeba za to, že zajišťovali celou dobu provoz
pro cca deset dětiček zdravotníků a záchranářů.
Řada učitelek ze školek i škol šila
roušky, díky jim za to.
Ostatní školská zařízení postupně rozeběhla komunikaci s rodiči a online výuku. Myslím, že i ti z rodičů, kdo už
první, druhý den krize fejsbůkově netrpěliví a zjevně počítačově, velmi erudovaní, musí pochopit, že i kantoři se orientovali v nové situaci. Počáteční objemy
práce v některých třídách byly pro rodiče (možná víc než pro děti) nesmírně náročné, to se ale v dalších dnech upravilo.
Ne každý učitel je zároveň IT génius,

DUBEN 2020

dobrou vůli a snahu měli bezesporu
všichni.

Technické služby

Tradičně dobrou práci odvedly technické
služby. Nezastavily se, lepily, rozvážely,
uklízely. Mnozí spoluobčané želbohu nevzali vážně prosby, aby nezahlcovali kontejnery věcmi, které tam nepatří. Přidělali
tak lidem od pana Sládka hodně práce
s tříděním. Kontejnery jsme poté museli
na víkend uklidit.
Společnost Regios přestala svážet pro
nedostatek zájmu o výkup textilní odpad,
šéf odboru životního prostředí bleskově
zajistil náhradu.
Pokračovala úprava zeleně, zahradnice
Dita Mayerová připravila nové záhony
v Masarykově ulici. Prý tam zasadí koroklíče.

Další agenda

Zmíním i mírovou, nevirovou agendu.
Rada města souhlasila s uzavřením dohody s Trigemou. Dohoda řeší vztahy
na staveništi, resp. na pozemcích, které
podle rozhodnutí zastupitelstva od Trigemy naše město zakoupí do svého vlastnictví.
Rada vzala na vědomí pokračování prací na komunikaci Dobrovolného, práce
na vile čp. 125 či výsledky výběrového řízení na odkanalizování části žalovských
ulic (Za Cihelnou/Přemyslovská).
Rada vyslechla též informaci místostarostů ohledně výstavby žalovské školy,
resp. stran prašnosti při stavbě. Místostarosta M. Hadraba je v pravidelném
kontaktu se zhotovitelem, který však několik týdnů při suchém počasí volil pozoruhodně nevhodné postupy úklidu.
Jinými slovy, zametal nasucho a vůči časté kritice ze všech stran byl pozoruhodně
odolný.

Shrnutí

Rozhodně se mi nepodařilo postihnout
všechny činnosti, které se v obci udály
za poslední týdny. Ne všechno se jistě odehrálo bezchybně, občas nastávaly situace
hektické a snad i hysterické. To nejpodstatnější – solidarita, nabídka pomoci, dobré
nápady, velké nasazení veřejnosti, to se
však počítá k tomu dobrému, co dnešní
mizerie našemu městu přinesla.


l

Tomáš Novotný
místostarosta

Městská rada zasedla
na apríla
K popukání a vtipkování ale atmosféra zrovna nebyla. Projednávaná
témata byla nezvyklá a vážná.

ZRUŠENÍ ŠKOLKOVNÉHO
Starosta Jan Jakob, místostarostové Tomáš Novotný, Michal Hadraba a radní Vladimíra Drdová se
rozhodli zrušit poplatky za pobyt
ve školkách s tím, že v období
duben až květen nebudou rodiče
platit školkovné ve školkách
zřizovaných městem.
Radní schválili také vzor darovací
smlouvy pro poskytnutí finančních
darů občanům postiženým důsledky nouzového stavu prostřednictvím města a pověřila starostu
uzavíráním smluv s dárci.

NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ PRO
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE
Rada schválila rozpočtové opatření, jímž navýšila položku příslušného paragrafu pro krizové řízení
obce o 750 000 Kč, a příslušně
upravila položku neadresné rezervy a adresné rezervy pro projekt
Dobrý nápad.

SMLOUVA S PORADENSKOU
SLUŽBOU
Rada schválila smlouvu se společností Deloite stran poradenských
služeb spojených s koupí pozemku
od společnosti Trigema a pověřila
starostu jejím podpisem.

ZRUŠENO NÁJEMNÉ
ZA PŘEDZAHRÁDKY, ODPUŠTĚN
NÁJEM V NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH
OBJEKTECH
Radní také prominuli nájemné
nájemcům předzahrádek v Nádražní ulici, na Tyršově náměstí v Café
Eiffel a v Bistru Pohoda, dále
odpustili nájemné za duben a květen uživatelům městských nebytových prostor v Nádražní 21 (čp.
103 a 1030, 1020) a také prostor
v Havlíčkově 101 určený pro
spolky.
Radní se dále zabývali stavem
městské pokladny, hodnotili dezinfekční a hygienická opatření
přijatá prodejnami Albert a Tesco
a také zásobování lékařů, lékárníků a dalších klíčových profesí
zdravotnickým materiálem. 
l

Tomáš Novotný

místostarosta
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Pomůžete svému městu?

Pro občany v tísni
Pokud by se někdo ocitl v souvislosti
s virovou pandemií ve finanční tísni,
obraťte se na vedoucího sociálního
oddělení, pana Macha.
Žádosti o pomoc podávejte písemně,
e-mailem (mach@roztoky.cz, do kopie:
drdova@roztoky.cz) s popisem situace.
Žádosti budou posuzovány sociální
komisí a vedením města cca v horizontu
14 dnů.

Vážení spoluobčané, obracíme se na ty z vás, jimž finanční
situace umožňuje se nad naší výzvou vážně zamyslit.
Na místní patrioty, vás, kdo máte Roztoky a Žalov rádi
a jste ochotni oželet nějaký peníz.

Vladimíra Drdová, radní

Chcete pomoci druhým?
Vážení občané, pokud chcete přispět
finanční částkou lidem z Roztok a Žalova
postiženým důsledky nouzového stavu,
můžete tak učinit prostřednictvím města
formou daru na základě darovací smlouvy. Vzor smlouvy naleznete na
www.roztoky.cz/koronavirus. Uzavření
smlouvy je možno vyřídit s paní Věrou
Dědičovou, vedoucí odboru vnitřních
a sociálních věcí MÚ, tel. 220 400 263,
e-mail: dedicova@roztoky.cz.
Příspěvky můžete posílat na účet
č. 182-388041369/0800. O rozdělení
prostředků bude na základě návrhů
a žádostí občanů rozhodovat rada
města ve spolupráci se sociální komisí.
Děkujeme, že nejste lhostejní. 

l

Jan Jakob, starosta

Je jisté, že současná krize se podepíše
na příjmech do městské pokladny více než
drtivě. Nemáme na mysli jen to, že jsme
v uplynulých týdnech vydali mnohasettisícovou částku za ochranné prostředky pro
naše seniory, zdravotníky, hasiče či prodavače. To považujeme za samozřejmost
a nad tímto výdajem jsme neváhali. Je však
v kontextu toho, co je před námi, marginální.
Město zcela jistě výrazně zchudne kvůli
propadu v rozpočtovém určení daní. Naše
odhady, věříme, že kvalifikované, se blíží
pětadvaceti milionům korun.
Jsme v situaci, kdy stavíme základní školu, rekonstruujeme cennou městskou vilu
a pokračujeme v budování městských komunikací.
I když přistoupíme k nezbytným úsporným opatřením, budou peníze na rozvoj
Roztok a Žalova chybět.

Prosíme tedy ty z vás, našich spoluobčanů,
kterým to finanční situace dovoluje, abyste
neoslyšeli výzvu k finanční pomoci svému
městu, a kontaktovali kohokoli z vedení
města (viz e-mailové adresy za podpisy).
Nepřistupovali bychom k takovému kroku, kdybychom i nadále nechtěli budovat
lepší město a poskytovat všem jeho občanům solidní servis.
Jsme samozřejmě připraveni významným dárcům dokladovat, na jaký konkrétní účel jsme jejich prostředky vynaložili.
Vůbec první příspěvek, který jsme ještě
před touto výzvou obdrželi, byl spontánní
dar paní Thuy Nguyen.
Děkujeme jí a její rodině a věříme, že někteří z vás budou jejího příkladu následovat.
l
Děkujeme za vaši podporu.
Jan Jakob (jakob@roztoky.cz)
Tomáš Novotný (novotny@roztoky.cz)
Michal Hadraba (hadraba@roztoky.cz)

Lékaři v Roztokách
Lékaři v Roztokách fungují v nouzovém režimu, ale fungují.
Dovolím si zde malou rekapitulaci.
Praktiční lékaři, tedy MUDr. Homolová,
Mozdřeňová, Jugasová a Dvořáková a též
naše pediatrička MUDr. Malá, pracují
ve zkrácených ordinačních hodinách, navštívit je lze po předchozí telefonické konzultaci.
V tomto režimu pracuje i ordinace ORL
MUDr. Vaculíkové a foniatrie, oční lékařka
MUDr. Kandaková, gynekologie MUDr. Kabrhelové a roztočtí zubaři (celkem jsou 4).
Pouze pediatrička soukromého zdravotního střediska MUDr. Poláková ordinuje,
celkem pochopitelně s ohledem na svůj
věk, z domova, pouze na telefonu.
Kožní lékař MUDr. Preclík ale ordinuje
navzdory svému věku. Samozřejmě v nouzovém režimu, ale i tak si zasluhuje obdiv.

Všichni doktoři jsou již nyní vybaveni (snad)
potřebným množstvím ochranných pomůcek, jednak z dodávek kraje a též z dodávky,
kterou jsme zajistili z rozpočtu města Roztoky.
Rozdělili jsme i 50 plastových ochranných štítů, které nám od sponzora zprostředkoval Únětický pivovar.
Na počátku byl v distribuci ochranných
prostředků trochu zmatek – každý lékař (je
jich v Roztokách asi 15, v okolních obcích asi
dalších 10) měl jezdit do výdejního místa
kraje sám. To bylo nejprve v Jílovém u Prahy,
pak v Hostivicích. Dozvěděli jsme se to náhodou, kraj na naši nabídku, že budeme zajišťovat distribuci po Roztokách a okolních
obcích sami, nereagoval, že prý bychom narušili systém. Nu, zajistili jsme si od lékařů

plné moci (trocha administrativy navíc úřad
nezabije) a nyní již vozíme ochranné prostředky hromadně. Roztockým i těm okolním. Pokud jsme na někoho zapomněli
(od kraje jsme žádný seznam nedostali), není
problém se nám ozvat.
Podrobné informace o kontaktech na lékaře a časech, kdy je možné na telefonu zastihnout, jsou uvedeny na webu města.
Apelujeme jen na všechny, nechoďte
k doktorům bez předchozí telefonické domluvy. A už vůbec ne, pokud byste na sobě
pozorovali příznaky koronaviru. Buďte
l
i k lékařům ohleduplní. 
Michal Hadraba
místostarosta města

Na naší dnešní krizi je taky pár věcí milých
Jednou z nich je čistota města. Šéf TS a jeho
lidé kmitají a na obci je to vidět. Je fakt, že jak
jsme všichni hodně doma, nikdo nikde nesmí posedávat a odhazovat čurbes kamkoli,
mají to trochu snazší. Jen v serpentině to po-

6

řád létá neztenčenou měrou z okének aut
na místa, kde se to opravdu skvěle sbírá…
Mnozí lidé však snadnější úklid ulic pánům z technických služeb vynahradili v přistavených kontejnerech, kam rvali, co se

dalo, výzvy a apely vem čert. Třídění bylo
náročné, na víkendy se kontejnery raději
stahovaly.
Sběrný dvůr zůstane zřejmě ještě nějakou dobu uzavřen. Dochází zde ke srocení

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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lidu, což není v dnešní době zcela žádoucí.
O všedních dnech budou v obci přistaveny
čtyři dvojice kontejnerů jako dosud.
Marcela Šášinková zase připravuje pro
četné chvíle našeho volna na fejsbůku spolu se svými muzeálními kolegy historické
kvízy. Je to peklo. Kdo byste třeba věděl, jak
dlouho se v půlce devatenáctého století jelo

vlakem z Prahy přes Brno do Vídně? Nebo
jaké byly podmínky pro to, aby naše obec
byla povýšena na městys? Proč se někdejší
hospoda Mašinka kdysi dávno, za c. a k.
blahých časů, jmenovala U Ptáka? Nejstrašnější ale byla rychlost automobilů někdy zkraje století. Marcela se ptala, jak pomalu se rozhodnutím městských radních

mohla po tehdejších bídných silnicích
ploužit auta našich prapředků, totiž zda
rychlostí patnáct či dvanáct kilometrů
za hodinu. Nebo snad devět?
Kdo z nás tyhle vědomosti má?
Počin je to ale skvělý a mozek bystřící.
l
Díky za něj. 
Tomáš Novotný

Žalovský areál budeme mít ve svých rukou
Areál bývalé cihelny v Žalově zavdával
podněty k nejrůznějším úvahám, co tam
nakonec bude stát. Soukromý investor zde
původně plánoval další vědeckotechnické
parky se zázemím. Pak se nám jako městu
podařilo menší půlku těchto pozemků odkoupit a nyní zde stavíme novou budovu
základní školy. To byla doposud jediná jistota ohledně toho, co zde bude ve skutečnosti postaveno. Soukromá společnost vedle plánovala supermarket, obytnou výstavbu
a nakonec i nějakou technickou infrastrukturu. Po řadu měsíců se nám nedařilo najít
s investorem společnou řeč. Po mnoha tvrdých krocích i vyjádření z obou stran se
nám ale podařilo najít rozumný kompromis. Dohodli jsme se, že zbývající část pozemků od soukromé společnosti koupí
město. Díky tomu budeme mít do budoucna plnou kontrolu nad tím, co zde postavíme sami nebo společně s nějakým dalším

investorem. V novém územním plánu je
tato oblast vedena jako občanská vybavenost. To jsou nepochybně skvělé zprávy
nejen pro Žalov, ale pro celé Roztoky.
Přirozeně to má i své ale. Pozemky jsou
nyní obecně drahé. Podařilo se nám dojednat, že kupní cena bude méně než 4 500 Kč
za metr čtvereční. To ovšem při celkové
výměře téměř 14 000 metrů čtvrečních
(navíc získáme i jeden významný pozemek
na Tyršově náměstí) znamená částku přesahující 61 milionů Kč bez DPH. Je to částka obrovská, ale pro další rozvoj města je to
ještě větší přínos. Abychom na to měli, budeme bohužel muset odložit výstavbu přilehlé tělocvičny. Místo ní prozatím na novém pozemku postavíme venkovní hřiště
s nafukovací halou na zimu. Jistotou je, že
se nám podaří bez komplikací za strany
vlastníka přilehlých pozemků, tedy těch,
které kupujeme, postavit školu tak, aby

od školního roku 2021/22 sloužila našim
dětem a pedagogům.
O nabídce na odkup těchto pozemků
rozhodovalo mimořádné zastupitelstvo
11. března. Samotné kupní smlouvy, úvěrovou smlouvu a rozpočtové opatření
musí ještě zastupitelstvo schválit a já doufám, že se nám to v této situaci do konce
dubna podaří (řádné březnové zasedání
bylo kvůli nouzovému stavu zrušeno). Už
nyní můžeme začít přemýšlet nad tím, jaké
stavby občanské vybavenosti by zde měly
v budoucnu pro naše občany co největší
smysl. Budu rád, když se nad tím zamyslíme všichni. Vaše nápady mi neváhejte
posílat na můj e-mail jakob@roztoky.cz.
Už teď se moc těším.
l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Výstavba ZŠ Cihelna

Vítání dětí v Roztokách

Po dlouhých letech příprav a peripetií s projektantem
započala výstavba nové základní školy na Žalově, v areálu
bývalého Barumu, zvaná Cihelna. Začátek věru netrefil
šťastnou dobu, ale kostky jsou vrženy, tak stavíme.

Vážení rodiče,
město Roztoky chystá slavnostní
vítání dětí, které se narodily
v období od 1. července 2019
do 31. prosince 2019.

Stavba, jako ostatně každá jiná, začala
zemními pracemi, tedy výkopem stavební
jámy pro základy a suterén a vrtáním pilot. To je velmi špinavá práce, při které se
zjevuje spousta bahna a prachu. Počasí
příliš nepřálo, chvíli bylo mokro – rozuměj bahno, chvíli mrzlo, tedy nedalo se
kropit. Nákladní auta vozila vykopanou
hlínu do bývalé těžební jámy žalovského
zemníku, tedy poměrně blízko. Bohužel,
mezi školou a tímto zemníkem leží pozemek soukromý a s majitelkou nebylo možné se dohodnout na zřízení průjezdu. To
by se to vozilo, to by se to prášilo, no…
bohužel. Muselo se tedy vozit okolo,
Přemyslovskou, Lidickou a po panelce
na konci Žalova.
Auta znečišťovala komunikace a prášila. Zhotovitel uklízel a kropil liknavě,
i když někdy to opravdu nešlo. Ono udělat

Původně plánovaný termín
ve čtvrtek dne 14. května 2020
bude v důsledku vládních opatření
s největší pravděpodobností posunut. Máte-li zájem, aby bylo vaše
děťátko slavnostně přivítáno mezi
občany města Roztoky, sdělte
prosím jméno a příjmení miminka,
datum jeho narození a vaši adresu
Městskému úřadu Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu
korunkova@roztoky.cz, osobně
na matrice paní Korunkové nebo
telefonicky na číslo 220 400 226,
a to nejpozději do 26. dubna 2020.

DUBEN 2020

si na silnici kluzké slizké bahýnko také
není pro těžký náklaďák úplně šťastné.
Bohužel se to celé trefilo do doby, kdy
jsou téměř všichni nepřetržitě doma a ani
o víkendu nemohou nikam odjet. Tedy ten
prach a hluk měli z první ruky celý den
a celý týden. Chápeme jejich rozčarování.
Nicméně největší díl zemních prací
máme snad již za sebou, i když nová komunikace a v ní výkopy pro inženýrské sítě
také ještě něco hlíny vydají.
Dotčeným obyvatelům se velmi omlouváme za ztížené prostředí a velmi prosíme
o trpělivost. Je to otázka dnů, možná týdnů
a bude vykopáno a bude pokoj.


l

Michal Hadraba
místostarosta města

Podmínkou slavnostního přivítání
je trvalý pobyt dítěte v našem
městě. Pozvánka s uvedením
termínu, místa a času konání akce
vám bude včas doručena poštou. l

Ivana Korunková

matrika
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Rekonstrukce průtahu městem
Odchýlím se nyní od předepsaného koronavirového tématu a zkusím brknout
na lehce optimističtější strunu. Na náš stavební úřad byla podána žádost
o územní rozhodnutí na dlouho očekávanou stavbu – rekonstrukci průtahu
městem, oficiálně „II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“.

Žádost byla podána po téměř třech letech
trápení, zoufalých bojů s majiteli dotčených pozemků a se správci sítí, shánění
různých stanovisek, souhlasů a dalších
lejster, které navíc v čase stále ztrácely platnost. Inu, žádost byla na náš stavební úřad
podána (snad) kompletní a nic (snad) již
nebrání zahájení územního řízení.

Co to pro nás znamená?

Když to dobře půjde, odhadem do konce
léta, možná i lehce dříve, by mohlo být
na světě pravomocné územní rozhodnutí.

Dobrý nápad
Jsem rád, že v našem městě proběhne
akce Dobrý nápad, tedy tzv. participativní rozpočet. Řada z vás nám poslala
svůj dobrý nápad. Moc za ně děkujeme. U některých jsme bohužel museli
konstatovat, že jsou nyní nerealizovatelné. Ty ostatní postoupily do hlasování, ve kterém vy sami rozhodnete,
které z dobrých nápadů skutečně
zrealizujeme.
V současné době jsme museli s ohledem na nouzový stav přistoupit
k několika změnám. Předně nedojde
k veřejné prezentaci dobrých nápadů.
Místo toho jsme vyhradili prostor zde
v Odrazu a nápady, které se budou
ucházet o vaše hlasy, naleznete níže.
Také jsme snížili celkovou částku,
která bude na dobré nápady vyčleněna, z 400 000 na 200 000 Kč. Druhou
polovinu jsme v rámci rozpočtu
přesunuli na opatření v souvislosti
s virovou epidemií. Jistě to všichni
pochopíte.
Níže naleznete instrukce k hlasování.
Tak směle do toho. Těším se na výsledky hlasování a hlavně na vaše
dobré nápady, které okrášlí naše
město. 
l

Jan Jakob

starosta města Roztoky

Milí občané Roztok a Žalova,
přišel čas hlasování, které bude od 17. dubna na internetových stránkách Dobrého
nápadu – dobrynapad.roztoky.cz. Současný nouzový stav nás ochudil o možnost
společně diskutovat o vašich nápadech pro
Roztoky, ale věříme, že i tak zvolíte ty nejlepší. Podívat se můžete v galerii webu
a diskutovat online.
Do ledna jste nám zaslali 23 skvělých návrhů. Během února je rada města probrala,
vyřadila nevhodné návrhy a zjišťovala některé nejasnosti u zbylých návrhů, případně je upravila tak, abychom je případně
byli schopni realizovat.
Plánované veřejné setkání s autory návrhů
se ale z důvodu nařízení vlády neuskuteční.
Přesto od pátku 17. dubna můžete hlasovat o nápadu, který byste rádi podpořili.
Hlasování proběhne na webových stránkách Dobrého nápadu – dobrynapad.roztoky.cz. Hlasování je jednoduché. K dispozici máte 3 hlasy. Hlasovat tedy můžete až
pro 3 nápady. Jednomu nápadu však můžete vždy dát maximálně jeden hlas.
Návrh č. 2

Fotbalové branky –
přenosné, bezpečné

Žalovská náves

Předpokládané náklady:
42 000 Kč

Stručný popis návrhu:
Dvě fotbalové přenosné hliníkové velké
brány pro starší žáky, případně dorost pro
místní SK Roztoky.

Michal Hadraba

místostarosta města

Hlasujte pro Dobrý nápad

Návrh č. 1
Navrhovatel:
Tomáš Novotný
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Následně poběží stavební řízení, práce
na prováděcím projektu a výběrové řízení
na zhotovitele. S tím se ještě musí zkoordinovat změna projektu v duchu schválených
okružních křižovatek. V rámci přípravy
projektu pro stavební povolení, tedy nyní,
bude ještě kromě jiného nutné vymyslet
způsob provádění stavby, etapizace, objízdné trasy atd. Do toho bychom jako
město chtěli velmi mluvit.
Celý tento proces by mohl být hotový,
podle mého střízlivého soukromého odhadu, přibližně v polovině roku 2021, tedy asi

za rok. Pokud se nikdo neodvolá, což se
samozřejmě stát může. Ke konci roku 2021
nebo na jaře 2022 by se třeba mohlo začít
i skutečně rekonstruovat, samozřejmě
po etapách.
To ovšem záleží především na investorovi, Středočeském kraji, který tuto akci zajištuje prostřednictvím Krajské správy
a údržby silnic (tzv. KSUSky). Musí být
vůle (ta snad zatím je) a též finanční prostředky. Zda budou v dostatečném množství, je v dnešní době velmi těžké předpovědět.
Nyní konečně též nastala doba na představení projektu veřejnosti. To jsme slibovali, slib dodržíme, jen musíme počkat
na příznivější podmínky pro pořádání takovýchto hromadných akcí.
l

Navrhovatel:
Eva Jirková
Předpokládané náklady:
8 000 Kč

Stručný popis návrhu:
Díky aktivitě některých Žalovských bylo posekáno nevzhledné křoví na návsi a byl zde umístěn vánoční strom. Bylo by hezké mít tam zasazený

Pro to, abyste mohli hlasovat, budete potřebovat mobilní telefon, na který vám přijde
SMS s kontrolním PIN kódem. Ten vám
umožní hlasování na závěr potvrdit a odeslat. Hlasovat můžete z libovolného zařízení
připojeného k internetu, ať už počítače, tabletu či mobilního telefonu. Podmínkou
však je, že toto zařízení musí být v době hlasování na území obce. Pokud budete mimo
obec, systém vám hlasování neumožní.
Hlasovat můžete až do 10. května. Průběžné výsledky nebudeme v zájmu férové
soutěže zveřejňovat.
Po ukončení hlasování bude sestaven
z jednotlivých nápadů žebříček dle počtu získaných hlasů. Realizovány budou
ty s nejvyšším počtem hlasů, na které
bude postačovat 200 000 Kč participativního rozpočtu Dobrý nápad.
Tak směle do toho!
V případě potřeby se můžete obrátit
na koordinátora Dobrého nápadu na
e-mailu koordinator@roztoky.cz.
l
Lukáš Hušek

koordinátor Dobrého nápadu

živý strom, který by byl rok od roku větší
a mohl se zdobit. A nejen tento strom, ale
ještě např. jabloň nebo jiný ovocný strom.
Návrh č. 3
Pěšina mezi skalami
Navrhovatel:
Martin Svášek
Předpokládané náklady:
80 000 Kč
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Stručný popis návrhu: Povrchová úprava
stávající zkratky od železniční zastávky
Roztoky-Žalov do ulice Pod Řivnáčem
za maximálního využití přítomného napadaného kamení.
Návrh č. 4
Úprava místa po telefonních budkách
na Tyršově náměstí
Navrhovatel:
Stanislav Pavlů
Předpokládané náklady:
15 000 Kč

Stručný popis návrhu: Odstranění betonového základu pro telefonní budky a doplnění dlažby.
Návrh č. 5
Relaxační ovocný sad
Navrhovatel:
Adéla Kořínková
Předpokládané náklady:
120 000 Kč

Stručný popis návrhu:
Naše třešňovka pomalu dosluhuje. Jelikož není v majetku města, nelze ji obměnit v rámci projektu, proto navrhuji
na části pole ve vlastnictví města nad
třešňovkou zasadit jabloně, třešně,
hrušně, švestky, broskve, meruňky. Součástí by bylo zřízení několika laviček
kolem kmenů stromů a místa na přenosné grily. Rodiny s dětmi jistě ocení
možnost pikniku na trávě ve stínu ovocných stromů.

hluku – zejména v lokalitě ulic Václavská
a Nad Vinicemi (kde je předpoklad koncentrace hluku z letadla a odrazem od údolí).
Návrh č. 8
Místo pro setkávání
sousedů z Dubečnice
Navrhovatel:
Barbora Prošková
Předpokládané náklady:
45 000 Kč

Stručný popis návrhu: Přáli bychom si proměnit část městského pozemku na odpočinkovou zónu pro místní obyvatele. Takové místo bude sloužit k seznámení nových
obyvatel Dubečnice a zároveň jejich propojení s obyvateli původní zástavby. Věříme, že společné soužití je důležité pro pohodový život nás všech. Vytipované místo
bychom rádi oživili drobnými terénními
úpravami a posezením s ohništěm.
Návrh č. 9
Zapuštěné trampolíny
na dětská hřiště
Navrhovatel:
Tomáš Kupka
Předpokládané náklady:
40 000 Kč

Stručný popis návrhu: Instalace trampolín
zapuštěných do země na dětská hřiště
u mateřských školek, školních hřišť a případně i na další dětská hřiště, která tak získají další herní prvek pro nejmenší děti.
Návrh č. 10

Návrh č. 6
Dětské herní prvky
u Sokolovny
Navrhovatel:
Jaromír Beran
Předpokládané náklady:
200 000 Kč

Stručný popis návrhu: Cílem je vytvořit
sadu dětských herních prvků pro děti
do 12 let. A to v místě, kde tyto prvky chybí
a vhodně by doplňovaly sportovní zázemí
Sokolovny a přilehlé restaurace.
Návrh č. 7
Sledování hluku a tras
letadel
Navrhovatel:
Martin Matas
Předpokládané náklady:
37 000 Kč

Stručný popis návrhu: V posledních letech
se razantně zvyšuje množství odbavených
cestujících z Letiště Praha. Intenzita letecké dopravy je velmi vysoká a zvláště v letních měsících velmi rušivá. Součástí předkládaného návrhu je také sledování

DUBEN 2020

Komunitní systém
dobrovolnických služeb
Navrhovatel:
Lenka Sternal
Předpokládané náklady:
5 000 Kč

Stručný popis návrhu: Navrhuji nastavit
systém výpomoci v komunitě (městě Roztoky) na bázi dobrovolnických služeb.
O služby by mohly žádat zejména starší
osoby, mladé rodiny a ostatní osoby žijící
v Roztokách. Potřebné služby by bez nároku na odměnu opět poskytovaly osoby žijící v Roztokách.
Návrh č. 11
Cestovatelský klub
v Roztokách
Navrhovatel: Bc. Ridina
Ahmedová
Předpokládané náklady:
24 140 Kč

Stručný popis návrhu: V Roztokách vznikla z iniciativy několika mladých lidí snaha
založit Cestovatelský klub, který by byl zaměřen na poznávání různých kultur, ná-

rodností, zeměpisných zajímavostí a sdílení cestovatelských a jiných příběhů.
Pravidelně 1krát za měsíc by byly realizovány besedy v prostorách roztocké knihovny. Mladí lidé budou přímo participovat
na plánování a organizaci besed za podpory garantů projektu a ve spolupráci s oddílem Draci.
Návrh č. 12
Socha v serpentině
Navrhovatel:
Čestmír Kříž
Předpokládané náklady:
150 000 Kč

Stručný popis návrhu:
Rádi bychom se společně s Okrašlovacím
spolkem a místními architekty podíleli
na kultivaci veřejného prostoru ve městě.
A to umístěním sochy, případně skupiny
soch, které by zvelebily dopravní prostor
roztocké serpentiny. Jako nejpříhodnější
a nejlépe exponovaná místa se jeví vršky
nově opravených opěrných zdí, které jsou
snadno přehledné při jízdě oběma směry.
Skulpturní instalace může být umístěna
i do prostoru lesíka uprostřed zatáčky,
s pracovním názvem „Ostrov želv“.
Návrh č. 13
Zvýšení bezpečnosti
u některých přechodů
pro chodce v Roztokách
Navrhovatel:
Tomáš Rozkydal
Předpokládané náklady:
50 000 Kč

Stručný popis návrhu: Parkující automobily brání ve výhledu řidičům a zvyšují riziko
střetu s chodcem. Cílem návrhu je zviditelnit riziková místa u přechodů pro chodce
ve smyslu odradit řidiče pro parkování
v blízkosti přechodu pro chodce. Jedná se
především o tyto přechody pro chodce:
křižovatka 17. listopadu / Masarykova u lékárny, křižovatka Havlíčkova / Masarykova u Pepca, křižovatka Palachova / Školní
náměstí ve směru na Solníky.
Návrh č. 14
Roztocký Mšičák
Navrhovatel:
Karolína Šípalová
Předpokládané náklady:
20 000 Kč

Stručný popis návrhu:
Mšičák je alternativa blešáku, kde se však
prodávají, vyměňují či darují přebytky pěstitelské či chovatelské, potažmo kulinářské.
l
Alespoň dvakrát do roka.
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 2. do 31. 3. 2020:
n 3. 3. oznámena žádost PČR Libčice o sou-

činnost při prověření oznámení na podezření ze zanedbání opatrovnictví v bytě
domu v Nádražní ulici – výjezd na místo,
na místě i hlídka PČR Libčice, zjištěno, že
dcera se má starat o svou matku, ale tuto
péči zanedbává, matka v zuboženém stavu
žije v hrozných podmínkách, na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc, která
převezla matku do nemocničního zařízení
FN Motol, věc v šetření PČR Libčice jako
podezření z trestného činu týrání svěřené
osoby a zanedbání povinné péče;
n 4. 3. oznámeno napadení poškozeného
v ulici Přemyslovská – na místě poškozený
se svědkem události, podezřelá osoba před
příjezdem hlídky z místa utekla, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že
poškozený vyrušil podezřelou osobu, jak
se pohybuje po zahradě jeho domu, podezřelá osoba poškozeného napadla, poškozený byl přivolaným sanitním vozem rychlé zdravotnické pomoci převezen do FN
Motol, na místo hlídka PČR, která si věc
převzala, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu s negativním výsledkem;
n 8. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolován v nočních hodinách v obci Únětice
v ulici Rýznerova řidič vozidla tov. zn.
AUDI, při kontrole bylo orientační dechovou zkouškou zjištěno, že řidič před jízdou
požil alkohol, na místo přivolána hlídka
dopravní policie PČR, která si převzala
na místě řidiče vozidla k zadokumentování
přestupku;
n 8. 3. v rámci hlídkové činnosti v nočních
hodinách nalezena v ulici Levohradecká
na okraji komunikace dámská kabelka –
kabelka i s obsahem zajištěna, uložena
na MP, následujícího dne zjištěna majitelka, které byla nalezená kabelka i s jejím obsahem předána;
n 10. 3. oznámena krádež zboží v prodejně
Tesco s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny – podezřelá
osoba se ke krádeži doznala, odcizené zboží vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, vyřízeno uložením blokové pokuty v příkazním
řízení na místě;
n 10. 3. žádost PČR o prověření oznámení
náhlého úmrtí muže v bytě domu v ulici
Svobody – hlídka na místo, zajištění místa
náhlého úmrtí muže, na místo hlídka PČR
Libčice a koroner;
n 11. 3. v ranních hodinách oznámen volně
pobíhající pes v ulici Legií s tím, že ozna-
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movatelka tohoto psa dovedla na MP Roztoky, zjištěn čip u psa a podle něj zjištěn
majitel, který si převzal psa v pořádku, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku, vyřešeno uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě;
n 12. 3. oznámeno vloupání do objektu
domu v ulici Haškova, kdy uvnitř objektu
byla odcizena finanční hotovost, předáno
PČR k zadokumentování krádeže vloupáním;
n 12. 3. ve večerních hodinách oznámeno
narušení občanského soužití v ulici Havlíčkova, kdy neznámý pachatel házel po osobách z balkonu cibuli – zadokumentováno,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití;
n 13. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezen
v křižovatce ulic Nádražní a Rýznerova
svazek klíčů – uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky, zjištěna majitelka,
které byly nalezené klíče předány, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci;
n 13. 3. oznámen nález průkazu zdravotní
pojišťovny na autobusové zastávce na Tyršově náměstí – zjištěn majitel, kterému byl
průkaz předán, majitel by touto cestou chtěl
poděkovat poctivému nálezci;
n 15. 3. nahlášeno, že oznamovatelka se nemůže dozvonit ani dobouchat na svoji
matku-seniorku v domě v ulici Nádražní
s tím, že její matka je nemocná, klíče nechala zevnitř zámku a oznamovatelka nemůže odemknout vstupní dveře – hlídka
na místo, na místo též rychlá zdravotnická
pomoc a hasičský záchranný sbor, využito
ustanovení § 16 z. č. 553/1991 Sb. – oprávnění otevřít byt, vstupní dveře otevřeny,
uvnitř nalezena seniorka v koupelně
ve vaně, ze které nemohla vylézt, seniorka
při vědomí a v pořádku, zkontrolován její
zdravotní stav osádkou rychlé zdravotnické pomoci, poté předána příbuzné do domácí péče;
n 15. 3. oznámen volně pobíhající pes v ulici Smetanova – hlídka na místo, na místě
odchycen pes kříženec, umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn čip, číslo čipu nalezeno v Národním registru majitelů zvířat,
majitel vyrozuměn a pes mu byl vydán
v pořádku, přestupek vyřešen domluvou;
n 16. 3., 17. 3., 18. 3. a 19. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno na Tyršově náměstí, že
jsou na tržišti prodejní stánky, vzhledem
k nařízení vlády o zákazu prodeje v tržnicích a na tržištích další prodej zakázán,

prodejci poučeni o možnosti úhrady částky
za zaplacený zábor veřejného prostranství;
n 18. 3. oznámeno kácení vzrostlých stromů na pozemku domu v ulici Haškova –
na místě kontaktována odpovědná osoba,
tato předložila řádné povolení ke kácení
stromů od OŽP MÚ Roztoky;
n 19. 3. v ranních hodinách oznámena žádost PČR o asistenci při zajištění dopravní
nehody v obci Únětice v ulici Rýznerova
v místě u světelného semaforu – hlídka
na místo;
n 19. 3. oznámena žádost PČR o asistenci
při řešení situace napadání nájemnice bytu
v ulici Borkovského cizím mužem a majitelkou bytu – na místě klid, k napadání nedocházelo, vznikl spor ohledně podmínek
užívání bytu, poučeni, že se jedná o občanskoprávní spor;
n 19. 3. oznámeno opakovaně porušení nařízení vlády (povinnost nošení roušek
na veřejnosti) na Tyršově náměstí – osoby
kontaktovány a upozorněny na porušení
nařízení vlády a vyzvány k nasazení roušek, což osoby učinily, přestupek na místě
řešen domluvou;
n 19. 3. oznámen nález peněženky s finanční hotovostí a doklady na komunikaci
v místě U Šraněk v ulici Plavidlo – hlídka
převzala nalezenou peněženku, zjištěn majitel, tento cestou strážníků OP Velké Přílepy vyrozuměn, majiteli předána nalezená
peněženka s obsahem, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n 19. 3. oznámeno odcizení tašky s obsahem nakoupené zeleniny z altánu na pozemku domu v ulici Chelčického – hlídka
na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku;
n 19. 3. oznámeno rušení nočního klidu
z bytu domu v ulici Tiché údolí – na místě
již klid, provedeným šetřením zjištěno, že
v jednom z bytů tohoto bytového domu
došlo k hlasité hádce mezi osobami bydlícími v tomto bytě, přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen domluvou;
n 20. 3. oznámeno bezohledné předjíždění
jiným vozidlem na komunikaci silnice
II/242 již na území obce Roztoky a následné narušení občanského soužití a porušení
nařízení vlády, a také to, že v současné
době stojí vozidla zaparkovaná v ulici Jana
Palacha – na místě v době příjezdu hlídky
MP klid a osádky obou vozidel se nacházely na místě, zjištěno, že došlo k předjíždění
oznamovatelova vozidla jiným vozidlem
v místě, kde je to zakázáno vodorovným
dopravním značením, a následnému narušení občanského soužití spolujezdcem
z tohoto vozidla, kdy po zastavení obou
vozidel na okraji komunikace v ulici Jana
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Palacha spolujezdec z vozidla, které se dopustilo přestupku v dopravě, vyběhl z vozidla k vozidlu oznamovatele bez roušky či
jiného prostředku zakrývajícího ústa a nos,
oznamovatel se rozhodl, že oznámí věc
PČR k zadokumentování celé události;
n 21. 3. oznámeno vloupání do novostavby
domu v ulici Tiché údolí s tím, že neznámý
pachatel odcizil elektrické nářadí – předáno PČR Libčice k zadokumentování krádeže vloupáním;
n 22. 3. oznámeno porušení OZV města
Roztoky o regulaci hluku v domě v ulici Tiché údolí, kdy z jednoho z bytů se ozýval
hluk při práci s elektrickým nářadím (elektrickou vrtačkou) – na místě kontaktována
nájemnice bytu, tato upozorněna na porušení OZV města Roztoky a vyzvána
k ukončení práce s tímto elektrickým nářadím, což učinila, přestupek vyřešen na místě domluvou;
n 23. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěna
v ulici Tiché údolí v místě u křižovatky
s ulicí Svojsíkovy sady odložená taška Ikea
s obsahem nařezaných měděných trubek –
provedeným šetřením zjištěno, že tyto
trubky pocházejí z vloupání do novostavby
domu v ulici Tiché údolí, nalezená taška
zajištěna a předána PČR Libčice k jejich zadokumentování krádeže vloupáním;
n 23. 3. oznámeno, že na společné chodbě
bytového domu v ulici Tiché údolí se nachází zahradnické nářadí, které nepatří nikomu z nájemníků – zadokumentováno,
zajištěno jako nález, nalezené zahradnické
nářadí je uloženo na MP Roztoky;
n 25. 3. oznámena žádost o asistenci hlídce
PČR Libčice při řešení narušení občanského soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Jeronýmova – na místo též hlídka PČR
Libčice, na místě klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, že se manželé pouze hádali a k napadení nedošlo, přestupek proti
občanskému soužití vyřešen na místě domluvou;
n 26. 3. oznámena havárie vozidla tov. zn.
Škoda Octavia v ulici Masarykova – na místě zjištěno, že řidička s vozidlem narazila
do lešení objektu novostavby hasičárny
SDH Roztoky, ke zranění osob nedošlo,
pouze hmotná škoda, a to jak na havarovaném vozidle, tak na poškozeném lešení,
na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov k zadokumentování dopravní nehody;
n 26. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici Lidická na autobusové zastávce
(směr Praha) odložená zapomenutá francouzská hůl – nalezená hůl uložena
na MP Roztoky jako nález, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky;
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n 26.

3. oznámeno narušení občanského
soužití mezi bývalými manželi v ulici Najdrova – zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití;
n 26. 3. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Nad Vltavou – oznamovatelka
na místě předala hlídce odchyceného malého psa, provedeným šetřením byl zjištěn
majitel psa, který bydlel v téže ulici, nalezený pes mu byl předán v pořádku;
n 27. 3. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Obránců míru v místě u křižovatky
s ulicí Hálkova, kterého oznamovatelka
dovedla na MP Roztoky, nalezený pes
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky,
u nalezeného psa zjištěn čip, kontaktována
majitelka psa (seniorka), které byl předán
nalezený pes v pořádku, přestupek vyřešen
na místě domluvou;
n 28. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v prostoru Holého vrchu, v ulici
Nádražní, v Tichém údolí a v obci Únětice
osoby, které neměly zakrytá ústa a nos
rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, upozorněni na nařízení vlády, poučeni o postihu za přestupek a vyzváni k nasazení roušky nebo jiného prostředku, čemuž
vyhověli, řešeno na místě domluvou;
n 29. 3. oznámeno, že obsluha BČS MOL
v Přílepské ulici porušuje nařízení vlády
a před shopem kouří bez roušky – na místě
vyřešeno s obsluhou prodejny domluvou;
n 29. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Přílepská osoba, která se pohybovala na veřejně přístupném místě
a neměla zakrytá ústa a nos ochrannými
prostředky – při kontrole byla osoba vyzvána ke zjednání nápravy, což nejprve neučinila, výzvě nevyhověla a pokračovala
dále bez nasazeného ochranného prostředku, byla opětovně důrazně vyzvána
ke zjednání nápravy, byla poučena, že se
dopouští přestupku a poučena o sankcích
za tento přestupek, výzvě nakonec vyhověla a ochranným prostředkem si zakryla
ústa a nos, kvalifikováno jako přestupek
dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) z. č.
240/2000 Sb,, krizový zákon, a přestupek
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) z. č.
251/2016 Sb., vzhledem k tomu, že se spácháním přestupku neuposlechnutí výzvy
úřední osoby nesouhlasila, bude věc výše
uvedených přestupků oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání;
n 29. 3. oznámeno ukládání odpadu (papírové krabice) mimo kontejnerové nádoby
na kontejnerovém stání v ulici Havlíčkova
– na místě zjištěny papírové krabice, uložené mimo kontejnerové nádoby, dalším šetřením nalezeno v ulici Havlíčkova odstavené oznamovatelem popisované vozidlo,

kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku;
n 31. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolována na Tyršově náměstí osoba, která se
pohybovala na veřejně přístupném místě
a neměla zakrytá ústa a nos ochrannými
prostředky, při kontrole byla osoba vyzvána ke zjednání nápravy, což nejprve neučinila, byla opětovně důrazně vyzvána
ke zjednání nápravy, byla poučena, že se
dopouští přestupku, a o sankcích za tento
přestupek, výzvě nakonec vyhověla
a ochranným prostředkem si zakryla ústa
a nos, kvalifikováno jako přestupek dle
ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) z. č.
240/2000 Sb,, krizový zákon, a přestupek
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) z. č.
251/2016 Sb., přestupek neuposlechnutí
výzvy úřední osoby byl vyřešen s přestupcem uložením blokové pokuty v příkazním
řízení na místě;
n 31. 3. v rámci hlídkové v obci Únětice
v ulici Rýznerova kontrolována osádka vozidla, jehož řidička se dopustila dopravního přestupku, nezastavila na znamení stůj
na světelném dopravním semaforu – přestupek vyřešen na místě uložením blokové
pokuty v příkazním řízení.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel.
602 666 458, 730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
Závěrem bych chtěl apelovat na občany, aby
dodržovali nařízení vlády, a to zejména povinnost u fyzické osoby, pohybující se mimo
bydliště, mít ochranné prostředky dýchacích
cest, pominutí této povinnosti je přestupkem
dle § 34 odst. 1 písm. a) z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a hrozí sankce až 20 000 Kč,
a aby se neshlukovali do partiček (více než
dvě osoby s výjimkou rodiny), pominutí
této povinnosti je přestupkem dle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) z. č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, za což hrozí
sankce až 3 000 000 Kč.
Dodržování kontrolují strážníci MP
Roztoky v rámci hlídkové činnosti. Buďte
ohleduplní a dodržujte nařízení vlády.


l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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foto: Jan Žirovnický

TÉMA MĚSÍCE

Panoramatický letecký pohled na Roztoky z jihovýchodu (2019)

Roztoky, město zahrad
Zahrada provází lidstvo od nepaměti. Prvotním vzorem
zahrady pro naši západní kulturu založenou na křesťanské
tradici je biblický ráj.
Každá zahrada je takovým soukromým rájem – „zahrazeným“ a vymezeným vůči
svému okolí. Tato hranice může být fyzická, neprostupná (například vysoká betonová zeď) nebo jen symbolická (více transparentní plot, který jasně vymezuje
soukromý prostor, ale neobrací se k tomu
veřejnému zády). Prostor mezi domem
a plotem neboli předzahrádka tak může
opticky rozšířit veřejný prostor a ukázat
vztah majitele ke své zahradě i svému okolí, se kterým se neváhá podělit o svůj prostor alespoň vizuálně s kolemjdoucími. Ta
část zahrady, která z ulice není vidět, je již
zcela privátním prostorem, jenž odráží
přání svých obyvatel a jejich životní styl.
Slouží však nejen jim. Zahrady již nejsou
vnímány jako útočiště oddělená od neznámého světa kolem, ale především jako zelené plochy podporující příjemné a zdravé
prostředí sídel.
Zaměřme se konkrétně na Roztoky, které
jsou často označovány jako zahradní město. Popisujeme-li takto obec, kde jednoduše převažují rodinné domy se zahradami,
pak jsou Roztoky jeho typickým příkladem. Poprvé ale tento termín použil
na přelomu 19. a 20. století Ebenezer Howard z Velké Británie, jehož teorie zahradního města měla ještě trochu širší rozměr.
Plánováním menších měst v okruhu těch
velkých reagoval na špatné hygienické a sociální podmínky velkoměst způsobené
průmyslovou revolucí. Koncepčně měla
nově naplánovaná města dostatek zeleně
(zahrad, parků, sadů, pásů zeleně, stromořadí atd.) vyvážený s prostorem pro zemědělství i průmysl. Důležité byly také veřejné
prostory, občanská vybavenost a dopravní
napojení na okolní města. V těchto ohle-
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dech je paralela Roztok poměrně odpovídající. Důležitá byla ale také myšlenka sociální. Zahradní město mělo být trvale majetkem obce, státu nebo společnosti, aby
byla vyloučena jakákoli spekulace a zajištěné kvalitní bydlení pro nižší sociální třídu
pracující a žijící ve městech v mnohdy tristních podmínkách. Koncept se podařilo
v několika případech realizovat do důsledků, například v anglickém městečku Letchworth nebo v nám bližším Zlíně.

Holé svahy Tichého údolí byly až do poloviny 20. století
spásány ovcemi, díky čemuž se na jižních svazích vytvořila
bohatá stepní společenstva. Dnes se na některá místa
tento způsob hospodaření vrací. (Středočeské muzeum)

Myšlenka zahradního města se projevila
alespoň částečně při budování horních
Roztok, kde byl kladen důraz na dostatek
vegetace zajišťující zdravé a příjemné prostředí. V Tichém údolí v dolních Roztokách
můžeme mnoho principů zahradního města nalézt také. Rozdílem však je, že vzniklo
mnohem dříve, než byla tato teorie zformulována. Možná právě naopak tyto vilové
čtvrti a letoviska, které vznikaly také v Anglii, Německu, Rakousku a dalších zemích,
byly inspirací pro Howardovu urbanistickou teorii.
Zahrady v Tichém údolí obklopují honosné vily, které zde začaly vyrůstat v polovině
19. století. Za startovní impulz můžeme pokládat stavbu železnice z Prahy do Drážďan,
která byla slavnostně otevřena v roce 1851.
První vila Mia byla postavena dokonce již
před rokem 1850 a další ji brzy následovaly.
Díky tomu jsou Roztoky považovány za vůbec nejstarší příměstské vilové letovisko
v Čechách. Roztocké vily ale většinou nevyrůstaly na „zelené louce“. Nově vzniklá bohatá třída pražské buržoazie zatoužila po životě mimo hlučné a prašné hlavní město
a skupovala pozemky s původními viničními domky a zemědělskými usedlostmi.

Vily a zahrady Tichého údolí v roce 1899 (Středočeské muzeum)
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Původně bylo Tiché údolí také plné zahrad, ovšem byly to zahrady vyloženě
užitkové. Zatímco na plošině, kde jsou
dnes také horní Roztoky, byla úrodná
půda ideální pro pěstování obilovin a klasických zemědělských plodin, svahy údolí
byly vhodné pro pěstování vinné révy. Typické byly také ovocné sady. V údolí Únětického potoka vzniklo několik mlýnů
a svahy, které nebylo možné obdělávat,
sloužily pastvě anebo byly zalesněny. Celkově bylo ale údolí až do poloviny 20. století poměrně holé.

Současný stav zahrady vily čp. 112 (2019)

S příchodem movitých obchodníků, průmyslníků a umělců se začala podoba údolí
i život v něm měnit. Na viničních gruntech
vyrostly reprezentativní vily a z původních
domků se často stalo zázemí pro zahradníky či domovníky. Zahrady si většinou zachovaly užitkovou funkci (pro pěstování
vlastního ovoce a zeleniny), ovšem v menší
míře než doposud. Podstatná byla okrasná
a rekreační role zahrady. Zahrady sloužily
k rozjímání i setkávání. Roztocké vily byly
stavěny převážně pouze pro letní pobyt,

kdy se daly plně využít zahradní altány, bazény, tenisová hřiště a další prvky, které
zahrady zobytnily. Mistrovsky provedené
terasy a spojovací cestičky často navazovaly na původní stezky a zpřístupnily i ty nejprudší svahy zaříznutého údolí. Několik
zahrad mělo již na počátku 20. století propracované zavlažovací systémy v podobě
retenčních nádrží i odvodňovacích kanálů.
Noví obyvatelé vil se poměrně rychle začlenili do komunity obce. Pro starousedlíky představovali významné finanční příjmy především v letním období a celkově
se zasadili o rozvoj města. Byli členy
Okrašlovacího spolku, prosazovali modernizaci města, jako například instalaci veřejného osvětlení, a dbali na čistotu
ve městě.
Dnes jsme svědky stavu, kdy jsou vilové
zahrady mnohem více skryté v korunách
vzrostlých stromů (včetně památného červenolistého buku a platanu). O mnoho zahrad je vzorně pečováno, některé pustnou
a zarůstají, u jiných bohužel dochází k necitlivé parcelaci, která nenávratně snižuje
hodnotu původní vily i kvalitu života v ní.
Nelze však jednoznačně odmítnout jakékoli zásahy do villegiatury. Důležité je, aby
rekonstrukce, dostavby a novostavby respektovaly své okolí a harmonicky se začlenily do krajinného rázu Tichého údolí. Takový přístup by ale měl být samozřejmostí
u jakékoli stavby. Pozitivní zpráva je, že
i v Tichém údolí je stále mnoho zahrad,
které si své kouzlo zachovaly. Do některých z nich můžete nahlédnout v rámci se-

Unikátní plán zahrady vily čp. 60 z roku 1880 od Františka
Thomayera byl i realizován (soukr. sbírka, majiteli mnohokrát děkujeme za poskytnutí)

zonní výstavy V zahradách Tichého údolí,
na kterou jste srdečně zváni! Výstava bude
volně přístupná na dvoře Braunerova mlýna od 26. dubna do 1. listopadu 2020.
l

Alice Frydrychová

Pozn.: Podle vývoje situace je možné, že termín vernisáže
bude posunut. Pro aktuální informace sledujte webové
stránky Středočeského muzea (www.muzeum-roztoky.cz)
nebo nástěnky města.

Roztocká občanská vybavenost před padesáti lety
Jaké měli občané města možnosti služeb, obchodů či
inženýrských sítí? Kde nakupovali? Vzpomínání na minulé
století prostřednictvím dokumentační fotografie.
Strategické materiály města se vypracovávaly ve druhé polovině minulého století
stejně tak jako dnes, jen v duchu hesla
vstříc lepším zítřkům, za pomocí akcí
Z a s důrazem na uvědomělost občanů,
kteří měli aktivně přispět k pokročení
na cestě ke komunismu. Úkoly vycházely
z Usnesení XII. sjezdu KSČ v roce 1962.
Na Hradě vládl tou dobou Antonín Novotný (1957–1968). Dávno před nástupem
do prezidentské funkce měl jako vedoucí
funkcionář důležité pražské organizace
KSČ významný podíl na událostech v únoru 1948 a na zavádění a upevňování komunistického režimu. V roce 1960 vyhlásil
A. Novotný, že v Československu byl vybu-
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dován socialismus, a toto slovo se dostalo
i do názvu státu. V důsledku neustálého
poklesu výkonnosti ekonomiky musel
A. Novotný hledat východiska také v této
oblasti. V následujícím období pražského
jara pod tlakem veřejnosti v březnu abdikoval z funkce prezidenta republiky. V květnu
1968 byl odvolán ze všech funkcí a bylo mu
pozastaveno členství v KSČ. Vráceno mu
bylo v období normalizace roku l971 tajným usnesením ÚV KSČ, ale zpět do politického života Novotný nemohl a snad ani
nechtěl. Jeho nástupcem byl zvolen generál
Ludvík Svoboda. Do srpna 1968 byl znám
mírnou a nezávaznou podporou reformátorů. Po srpnu se Svoboda stal jedním

z hlavních normalizátorů, v roce 1975 ho
vystřídal Gustáv Husák, prezident, který se
podřizoval jedině Moskvě.
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBORY PLÁNOVALY V PODRUČÍ SRPU A KLADIVA,
SAMÁ POZITIVA, MNOHDY TĚŽKO
SPLNITELNÁ…

Byl nedostatek pracovních sil i materiálu.
Stát poskytoval ročně několik milionů
na stavby Z. Takzvané akce Zvelebování
měst a obcí občanskou svépomocí byly zavedené v roce 1955 u příležitosti desátého
výročí osvobození Československa a trvaly
až do roku 1989. Finanční zdroje byly poskytovány pouze na materiál a odbornou
práci, jinak byly stavby prováděny svépomocí občanů. V letech 1959–1963 století se
takto přestavěla např. v Žalově škola,  ➔
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Prodejna Drogerie-papírnictví, Jungmannova ulice čp. 344,
vedoucí paní Klíčová (v plášti s kostkovaným límcem), 1975

Samoobsluha, Žalov, Přemyslovská čp. 1136,
paní Vodrážková, 1975

Samoobsluha Blažek, dnes Masarykova čp. 1379,
kolektiv pracovnic, 1975

kino v Roztokách, autobusové čekárny,
cesta z nádraží k Sokolovně, chodníky
v Nádražní apod.
VÝBĚR Z KONCEPCE MĚSTA
ROZTOK U PRAHY VYPRACOVANÉ
V LEDNU 1971

Roztoky zůstávají i v perspektivě střediskem pro severní část okresu s výjimkou
obce Dolany, případně Holubic…
VÝHLEDOVÝ POČET OBYVATEL:

… Vzhledem k blízkosti Prahy a výhodnému dopravnímu napojení Roztok na její
centrum, předpokládáme, že ve městě budou ve větším rozsahu stavět i pražští stavebníci, zejména po roce 1985, kdy v Praze
již nebudou volné plochy. Za těchto předpokladů by počet obyvatel města mohl
k roku 2000 dosáhnout 9–10 000.
OBCHOD:

V centru města je nutno vybudovat
obchodní dům (sdružením prostředků

Prodejna masa, Žalov, Přemyslovská čp. 1136, paní Čížková, 1975

obchodních organizací), dále rozšířit samoobsluhu v Jungmannově ulici, vybudovat novou samoobsluhu v souvislosti s další etapou výstavby sídliště a novou
prodejnu stavebnin ve vlastních Roztokách. Nově bude nutno řešit i koncepci

Uhelného skladu (možnost dovozu uhlí
po Vltavě a ve spolupráci s VÚAB Roztoky), Vzhledem k růstu počtu obyvatel nutno vybudovat alespoň jednu další restauraci a stávající postupně rekonstruovat.
Celkem bude nutno vybudovat 1200 m2
prodejní plochy potravinářského a 2000 m2
nepotravinářského zboží. Naléhavá je nutnost zřízení dietní jídelny a prodejny polotovarů…
SLUŽBY A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

Celková koncepce komunálních služeb
(KS) se bude v budoucnosti výrazněji orientovat než dosud na zajišťování služeb pro
obyvatelstvo. Bude nutno přebudovat
ústřední budovu KS, rekonstruovat Dům
služeb, vybudovat rychločistírnu a autoopravnu…
TELEKOMUNIKACE:

Pohled na Tyršovo náměstí v 60. letech 20. století

Bude vybudována nová pošta, eventuálně
bude řešeno její umístění do domu kulturních zařízení (plánován byl v prostoru
u kina – dnes budova Academicu, Albert…). Předpokládá se i rekonstrukce te-
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lefonní ústředny, kterou je nutno automatizovat a rozšířit tak, aby jeden telefon
připadal na 30 obyvatel. Podstatně se zvýší
i počet telefonních hovoren ze 4 na 14.
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ…:

Plyn. Dle dosavadní perspektivy se předpokládá napojení Roztok na plyn z okružního
plynovodu kolem Prahy do roku 1980.
KROMĚ PLÁNŮ, JEJICHŽ REALIZACE
BYLA PRO OBYVATELSTVO
NEZBYTNÁ, JINÉ ZŮSTALY JEN
VE VIZI NAŠICH PŘEDCHŮDCŮ
Z LET 1961–1963, MĚLY SLOUŽIT
JAKO ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ
TEHDEJŠÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:
nV

sousedství plavebních komor se počítá
s vybudováním potápěčské stanice o rozloze 5 000 m2 s přízemními budovami…
n Komunální služby s počtem 90 pracovníků…
n Přemostění Vltavy (opět).
n Vybudování přístaviště i pro lodní osobní dopravu k rekreačním účelům a návštěvě muzea.
n Výstavba středně vzdělávací školy pro
území severní části okresu Praha-západ
a přiléhající části okresu Praha-východ.
n Vybudování rekreačního zařízení nadměstského charakteru, tj. koupaliště s příslušenstvím, motelu apod. v prostoru Únětického potoka.
n Možnost využití značného množství teplé vody ze závodu VÚAB pro koupaliště,

MNV navrhuje využít prostor před budovou úřadu.
n Území státní archeologická rezervace
Levý Hradec… Parkové úpravy celého
areálu včetně cest pro pěší, odstranění nevhodných provizorních staveb a chat
v prvním ochranném pásmu rezervace.
Zrušení hřbitovů, na jejichž místě jsou základy staveb knížecího sídla, které by
po vhodné úpravě mohly být využity jako
památník přemyslovského sídla…, protilehlé stráně kolem LH a další význačné
archeologické lokality Řivnáče zalesnit.

Kadeřnictví Oblastního podniku služeb (OPS),
Jungmannova čp. 111, 1975

Jedním z hlavních úkolů je zlepšení služeb obyvatelstvu. Všestranně omezovat
melouchaření, pranýřovat obohacení jednotlivců na úkor celku. Komunální služby
mají stále nedostatek pracovníků…


l

Marcela Šášinková, Táňa Hůlková,

digitalizace snímků poškozených povodní

Aleš Hůlka

Středočeské muzeum

Chemická čistírna OPS, Jungmannova čp. 111, 1975

Zdroj:
Státní okresní archiv Praha-západ, fond: Městský národní
výbor Roztoky, (1882) 1945–1990, 2015, Směrný územní
plán, koncepce měst.
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_novotnya.php
Zveřejněné fotografe roztockých provozoven a obchodů
(foto St. Boloňský) pocházejí z roku 1975 a vyhledali
jsme je v muzejních sbírkách. Některé obchody vznikly
právě na základě strategických plánů a koncepcí
v 60. a na počátku 70. let. Budeme rádi za případné
doplnění, upřesnění či opravu, uvítáme další fotografie,
které se k danému období (nejen k němu) vztahují.
Půjčíme si a vrátíme! Předem děkujeme!

Prodejna Textil, Lidická ulice čp. 689, 1975

Role historické paměti
Pandemie způsobená čínským (?) koronavirem SARS-CoV-2
nás zastihla jak nahé v trní. Nečekali jsme ji, protože vyhasla
historická paměť, která by podobnou situaci připomínala
a varovala před ní.
Někteří z nás pamatují světovou epidemii
extrémně nakažlivé hongkongské chřipky
(H3N2) z let 1968–69, na niž tehdy zemřel
1 milion lidí. Poslední skutečná pandemie
tzv. španělské chřipky napadla v několika
vlnách celý svět před 100 lety, což už nikdo
ze žijících nemůže pamatovat. Podobně
jsme nebyli připraveni na povodeň v roce
1997 na Moravě a 2002 v Čechách. Pětisetletou povodeň prostě nikdo pamatovat nemohl. Také již jen jedinci pamatují „sibiřskou“ zimu roku 1929, která nastavila
rekord v nejnižší naměřené teplotě v Čechách na –42,2 °C a zdevastovala zdejší flóru i faunu. Následky těchto katastrof byly
vždy fatální a snad i trochu poučné. Do na-
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šich životů a životů našich rodičů a prarodičů tvrdě zasáhly i některé politické, zejména válečné události, které se pak
generačně staly měřítkem jejich životních
hodnot a priorit. Bohužel, časem historická paměť vyhasíná, a to navzdory kilometrům knih, které o těchto tragických událostech ze všech možných úhlů
pojednávají.
Protože opakování je matkou moudrosti,
jak praví tradiční pedagogická zásada, nabízím čtenářům Odrazu znovu svůj text
z roku 2018, který jsem věnoval pandemii
španělské chřipky. Ta byla svým rozsahem
opravdu srovnatelná s morovými ranami
středověku (např. ve 14. století) a také ne-

srovnatelně ničivější než dnešní kononavirus. Ještě si pamatuji, jak mi o ní vyprávěla
v dětství moje babička, která během dvou
týdnů přišla v roce 1919 o matku (v té době
již ovdovělou) a dva své sourozence. Důsledkem této zkušenosti byly až nepříjemně striktní hygienické zásady, jež nám byly
posléze vštěpovány a které již někteří dnešní „alternativci“ opět úspěšně vyvracejí.
Při řadě odlišností (nejvýraznější je asi
v tom, že napadala zejména mladé, silné
muže) existují s pandemií tzv. španělské
chřipky určité podobnosti, zejména v jejím
lavinovitém šíření napříč světadíly. Nikdo
tehdy neurčil skutečný původ nemoci ani
mechanismus jejího šíření, má se však
za pravděpodobné, že počátek byl zřejmě
l
tehdy, stejně jako dnes, v Číně... 
Přejme si pevné zdraví!
Stanislav Boloňský
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Světová pandemie španělské chřipky
Na podzim roku 1918, kdy svět přijal s úlevou zprávu
o zastavení bojů na všech frontách světové války, současně
vrcholila první vlna pandemie tzv. španělské chřipky, která
si nakonec vyžádala možná více obětí na lidských životech
než obě světové války dohromady. Během 18 měsíců,
v průběhu let 1918–19, se nakazila tímto onemocněním
třetina světové populace, z toho nejméně 50, možná
až 100 milionů lidí zemřelo.
Španělské chřipce podlehla i řada známých
osobností z uměleckého světa, například
dramatik Edmond Rostand, malíři Egon
Schiele, Bohumil Kubišta či básník Guillaume Apollinaire. Řada korunovaných
hlav nakažených chřipkou přežila, viz dánská královna i španělský král a abdikovaný
německý císař Vilém II.

Novodobý mor?

O původu i způsobu šíření tohoto onemocnění však dodnes panují značné nejasnosti, vlastně se dá říci, že s jistotou
nevíme prakticky nic... což otevírá prostor
různým spekulacím. Podle jedné z nich
možná ani nešlo o chřipku, ale spíše o nějaký novodobý mor, způsobený například
virem A prasečího moru. Tato teorie nachází příčinu v tom, že nejnebezpečnější chřipkové viry koexistují s některými zvířaty, např. s vepři, vodními ptáky
či drůbeží. Další teorie je postavena
na objevu genových mutací. Předpokládá,
že se virus španělské chřipky množil v plících nakaženého člověka (při běžné chřipce se viry množí na sliznicích horních cest
dýchacích), a to způsobilo vysokou agresivitu tohoto onemocnění. Virus španělské chřipky způsoboval těžké záněty plic,
které (při neznalosti penicilinu) byly pro
mnoho pacientů fatální.

Španělská chřipka z Ameriky

První případy španělské chřipky byly zaznamenány v březnu roku 1918 v USA,
u vojenské jednotky v Kansasu. Proto také
byla první vlna onemocnění v rámci vojenského tajemství zatajena. Soudí se, že
virus mohl být do Ameriky zanesen námezdními dělníky z Číny. Do Evropy se
pak dostal patrně s americkými vojáky,
kde se začal lavinovitě šířit po celém kontinentu, od Grónska po Rusko. Jako první
evropská země vydalo alarmující zprávu
o epidemii Španělsko a díky tomu také
nemoc dostala (nesprávně) své jméno.
Rychle se rozšířila i do střední Evropy,
včetně českých zemí, kde v průběhu pandemie (1918–1920) zemřelo možná až
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80 000 lidí. Pro srovnání – v současnosti
umírají v ČR na následky chřipkových
onemocnění ročně asi 2 000 obyvatel
(z celkového počtu cca 110 000 ročních
úmrtí v letech 2012–17), přičemž v řadě
případů je příčinou úmrtí spíše kombinace chřipky s jinými chorobami. Lavinovitě zasáhla epidemie i Německo, Francii
a Británii. Dodnes je nevysvětlitelné její
šíření v druhé vlně, kdy zasáhla Čínu, Japonsko i Brazílii, vlastně všechny kontinenty.

Nejčastější oběť – mladí muži

Další záhadou je to, že nejvíce úmrtí si
onemocnění vybíralo mezi muži mladší
střední generace, ve věku 20 až 40 let.
Do jisté míry je tato statistika jistě ovlivněna faktem, že to byl právě věk frontových
vojáků, kteří sdíleli stísněné společné prostory a ubikace, existovali v otřesných hygienických podmínkách zákopové války.
Tito mladí muži však umírali i v zázemí.
Je proto možné, že příčinou vysoké úmrtnosti v této věkové skupině byl efekt tzv.
„cytokinové bouře“, když virus způsobil
přehnanou reakci imunitního systému.
Z tohoto pohledu se zdá logické, že více
umírali lidé se silnějším imunitním systémem (tedy mladí dospělí). V daleko menší
míře na ni umírali děti a staří lidé, kteří
měli být potenciálně nejvíce ohroženou
skupinou. V případě seniorů existuje domněnka, že už se tato generace mohla
v minulosti s tímto virem setkat a byla
proto vůči němu částečně imunní. Ale
žádná jistota není.
Na šíření onemocnění se bezesporu podepsal fakt, že se svět se na konci Velké
války nacházel v hluboké ekonomické krizi a lidská populace byla vesměs podvyživená a ve špatném zdravotním stavu. Přesto nelze říci, že by si smrt vybírala své
oběti zejména v sociálně nejslabších vrstvách.
I když i v období po druhé světové válce
zasáhlo naši planetu několik vážných
chřipkových epidemií (např. asijská či
hongkongská), horor takzvané španělské

chřipky se již nikdy neopakoval a doufejme, že už ani nebude.

Španělská chřipka
v Roztokách a Žalově
Zajímal jsem se také o to, jak významně zasáhla španělská chřipka Roztoky a Žalov.
Díky pečlivým záznamům v matrice zemřelých fary roztocké máme poměrně
přesný obraz počtu a příčin úmrtí v kritických letech 1918–19. A zjištění jsou to velmi překvapivá!
V roce 1918 zemřelo v roztocké farnosti
(Roztoky + Žalov + Podmoráň) celkem
28 lidí. Z tohoto celkového počtu, v němž
jsou zahrnuta i úmrtí novorozenců, sebevraždy či nehody, zemřeli podle záznamu
v matrice na chřipku 3 lidé. Naprosto dominantní příčinou úmrtí je však tuberkulóza (zejména plic), na niž zemřelo 12 lidí!
Podobně v následujícím roce 1919, kdy
zde celkem zemřelo 32 lidí, pouze 2 zemřeli na chřipku, ale 13 na tuberkulózu!
U některých z nich je poznámka, že šlo
o „náhlé“ úmrtí, což je v případě TBC trochu zvláštní. Začal jsem pochybovat, zda
zapsaná příčina některých úmrtí byla
správná.
Prověřil jsem tedy ještě úmrtí v předchozích letech 1915, 1916 a 1917, tedy ještě před epidemií španělské chřipky. V roce
1915 jsou záznamy neúplné, zřejmě z důvodu úmrtí roztockého faráře P. L. Čabouna. Je zapsáno celkem jen 20 úmrtí, z toho
10 na tuberkulózu!!! Podobně v roce 1916,
kdy je zapsáno celkem 34 úmrtí a z toho je
tuberkulóza diagnostikována u 11 osob.
Také v roce 1917 byla příčinou úmrtí z celkového počtu 28 zemřelých v 11 případech
tuberkulóza.
Tato statistika dokládá zoufalý zdravotní
stav našich předků v období I. světové války i téměř epidemické rozšíření tuberkulózy, která v našich končinách zřejmě zabíjela mnohem častěji než obávaná španělská
chřipka.
l


Stanislav Boloňský
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Senioři, jsme tu pro vás
Vážení a milí senioři,
všichni vnímáme velký psychický tlak, který je na vás všechny kladen náročnou situací, ve které se v těchto dnech ocitáte. Vy,
my, celý svět.
Chceme vám moc poděkovat, že se
všichni snažíte pomoci celé společnosti,
našemu městu. Že respektujete daná pravidla chování, ač vás dostávají do veliké sociální izolace a mnohdy i do velkého smutku a trápení. Chceme vás ale ujistit, že vás
v tom nenecháme. Jsme tu pro vás.
Prosíme, využijte nabídky pomoci.

Prosíme vás, seniory:
n neostýchejte

se o pomoc požádat,
n omezte návštěvu velkých obchodů (Albert, Tesco) a lékáren,
n na procházky choďte tam, kde není mnoho lidí pohromadě,
n důsledně používejte roušky a dezinfekci
na ruce.
Chraňte zdraví své i druhých.
Děkujeme a vydržte! Zvládneme to!
Dobrovolníci – dobrovolná pomoc našich
občanů nejenom seniorům
Vedle dobrovolných hasičů, městské policie, skautů a sokolů je připraveno více než
50 dobrovolníků, kteří jsou koordinováni
vedením města a městským úřadem.
Roznos letáků, dezinfekčních prostředků
a roušek
Během dvou dnů se podařilo roznést zhruba 1000 ks lahviček dezinfekce na ruce,
roušky a letáky s důležitými telefonními
čísly s nabídkou pomoci (viz níže). Cílová

pomoci, kdyby se situace zhoršila. O klienty je pečlivě postaráno za zvýšených bezpečnostních a hygienických podmínek.

skupina byla všichni senioři ve věku nad
70 let. Další skupina, která následuje, jsou
senioři ve věku 65 až 70 let. Ta v našem
městě zahrnuje cca 500 seniorů.

Potřebujete? Volejte!
Pomůžeme!

Dobrovolníci nabízejí svou pomoc v obstarávání nákupů, vyzvednutí léků v lékárně, venčení pejsků, pomoc na zahrádce či
popovídání si.
Všichni dobrovolníci registrovaní městským úřadem mají průkazku dobrovolníka
s razítkem městského úřadu. Jsou vybaveni
rouškami, rukavicemi a dezinfekčním gelem.

Nákupy, vyzvednutí léků z lékárny, venčení
pejsků, popovídání po telefonu: 731 652 230
Roušky: 773 184 680
Psychická a duchovní podpora:
Jarmila Kučerová, farářka 608 867 523
Kristýna Ptáčková, kazatelka 774 157 685

DPS (dům s pečovatelskou službou) – zákaz vstupu do budovy DPS mimo jeho
obyvatel je respektován. Rodinní příslušníci seniorům nakupují a nákupy jim předávají před vchodem. Komu nemůže nakoupit rodina, nakoupí pečovatelky (bez
úhrady za službu). Všichni obyvatelé dostali dvě roušky, které vzorně nosí i ve společných prostorách (chodby). Úklid a péči
nyní zajišťují 2 pečovatelky, nedochází
uklízečka, abychom zamezili vstup všem
cizím osobám. Je dbáno na častější dezinfekci společných prostor (madla, kliky, výtah atd). Děkujeme všem obyvatelům
za vzorný přístup a dodržování všech doporučení.

Psychologická podpora: 602 555 465 (klinická psycholožka)
Obědy (rozvoz zdarma)
hotel Academic (La Famiglia): 242 448 992
Prima pizza: 605 722 693

I senioři pomáhají

Mnozí senioři podpořili šití roušek, někteří roušky šijí, jiní dodali materiál na šití
roušek – látky, cíchy, tkalouny, gumičky.
Členky a členové Svazu postižených civilizačními chorobami aktivně obvolávají
nejen své členy, ale i další známé. Navzájem se podporují a povzbuzují. Předávají si
důležité informace. Nechtějí nikoho ponechat v osamocení.

Rozvoz obědů pro seniory (pečovatelská
služba) pokračuje. Po uzavření školní jídelny odebíráme obědy z Domova Alzheimer.

Moc všem děkujeme, vážíme si toho.

Domov Alzheimer – jsme v úzkém kontaktu s vedením i pracovníky, konzultujeme a připravujeme eventuální možnosti

l

Vladimíra Drdová
radní pro školství a sociální věci

Březnová zima
jarní pohody, v poslední dekádě března
přišly ostré noční holomrazy, které značně
poškodily již plně kvetoucí meruňky i další

foto: Stanislav Boloňský

Nejen zákeřný virus, ale i rozmary počasí
nás v březnu potrápily. Ačkoli v polovině
měsíce už to vypadalo na trvalý příchod

Kvetoucí meruňka s odstupem několika dnů

DUBEN 2020

flóru, včetně velmi odolných forzítií. Mráz
sežehl i nalité puky hortenzií a zařádil si
i na užitném záhonu – schytal to třeba libeček i česnek. Smutně vypadaly po ránu petrklíče i narcisky.
Březnová zima není nic neobvyklého,
pamatuji, že na první jarní den někdy padal v Praze (!) i sníh. Není (statisticky) výjimečný ani celodenní mráz. Přijde-li však
březnová ledová vlna po teplé zimě jako
letos, kdy celá příroda už je nastartovaná
na jarní povětrnost, přijde to líto. Tak snad
se vydaří alespoň jablka...


l

Stanislav Boloňský
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Poznámka k otevření střediska skautů před 50 lety
Děkuji kolegovi Mgr. Boloňskému, že
vzpomenul důležité období roztockého
skautingu. V r. 1968 se probudil v době
pražského jara k životu i český skauting.
Bylo to období krátkého vzkříšení této organizace, které je však dodnes velmi významné. Toto krátké období svobody
umožnilo starým skautům z dob 1. republiky, ale hlavně těm, kteří začali skautovat
po válce, aby předali mladším poselství,
které skautské hnutí nese. Cílem a snem
bylo zajistit návaznost po praktické stránce, obnovit strukturu a hlavně sdělit velké
myšlenky skautingu (jak říkal jeden z duchovních otců hnutí: „vykopat studnu, aby
i jiní mohli píti“).
Povedlo se. Naše starší sestry a bratři dokázali za kratičkou dobu vychovat nové
vedoucí, vtisknout jim do mysli a hlavně
do srdcí, že Junák – český skaut – je krásné
a užitečné hnutí. A nejen to: vytvořili prak-

ticky z ničeho i materiální zázemí, které
na tehdejší dobu bylo špičkové a my z něho
žijeme dodnes. Těmto lidem patří náš velký dík. Dnes je nebudu jmenovat z opatrnosti, abych na někoho nezapomněl, a také
proto, aby článek nebyl příliš dlouhý, ale
jistě se k jejich odkazu vrátíme.
Pravda je, že normalizace udělala s našimi snahami rázný konec a slavnost, kterou
ve svém článku „Labutí píseň roztockých
skautů …“ S. Boloňský popisuje, byla již
zkalena tušením konce. Dovoluji si ale komentovat závěr článku (i jednu s fotografií). Po tom, co bylo jasné, že skauti v Roztokách končí (nepřecházejí přes silný
nátlak do SSM), někdo se do chat vloupal,
udělal tam nepořádek a poškodil částečně
vybavení. Byli jsme tehdy přesvědčeni, že
šlo o provokaci (STB?). Tuto domněnku
podporoval fakt, že jsme byli sledováni,
jednou dokonce bratři chytili špicla u okna

naší klubovny při jednání o budoucnosti
oddílů. Veřejná bezpečnost incident vyšetřovala, ale nevím, že by byl někdo obviněn.
Prototuto hypotézu preferuji (jako pamětník) i vzhledem k tomu, že jsem se po letech s většinou mladých bouřliváků té doby
setkal – nikdo se k činu nehlásil, ani neoznačil pachatele. Připadá mi to zvláštní –
vždyť v revoluční době by to byl akt odporu! Proto si myslím, že incident nebyl dílem skautů. 
l
Martin Štifter

O tom, že poškození vnitřního vybavení
srubů bylo provokací StB, byl přesvědčen
i Jiří Bayer. Je to jistě jedna z možných verzí
tohoto příběhu.
Omlouvám se, že jsem to ve svém článku
nezmínil.


l

Stanislav Boloňský  

Férová snídaně
Milí přátelé, původně jsem vám zamýšlela napsat pozvánku na Férovou snídani k nám na zahradu Husova sboru v Roztokách. 9. května si
totiž připomeneme Světový den pro
spravedlivý obchod, který připadá
vždy na druhou sobotu v květnu.
A v tento den se chceme připojit
k celorepublikové iniciativě Férová
snídaně. Ta spočívá v tom, že si lidé
nakoupí potraviny nebo suroviny ze
spravedlivého obchodu – nejčastěji
s certifikací Fair Trade – a z nich si
připraví snídani, kterou společně
ve formě pinkniku na nějakém veřejném místě posnídají. Smyslem
této iniciativy je zvýšit povědomí
o spravedlivém obchodu. Certifikace Fair Trade zaručuje, že pěstitelé či
výrobci surovin produkovaných
ve třetím světě dostanou za svou práci
spravedlivě zaplaceno, nejsou vykořisťováni a nesmí se jednat o dětskou práci, což
bývá v tomto odvětví velmi časté. Cena
za férové potraviny bývá vyšší než u potravin běžných, nicméně je to právě proto, že
odměna doputuje na začátek výrobního řetězce, až do rukou člověka, který například
sbíral cukrovou třtinu nebo máčel kávové
boby, abychom si mohli pochutnat na výborné jihoamerické kávě.
Nicméně v době, kdy vzniká tento článek, nemůžeme kvůli koronaviru konat
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žádné podobné akce, kde se setkává více
lidí, a zatím nevíme, jak se bude situace mít
v květnu. Pokud bude již veřejné akce možné konat, zveme vás k nám do Husova sboru na zahradu (Jeronýmova ul. č. 515), kde
si 9. května dopoledne od 10 do 12 hodin
uděláme piknik a společně posnídáme
dobroty připravené z férových surovin.
Kávu a čaj Fair Trade zajistíme na místě.
Nápadům, jaké dobroty připravit, se meze
nekladou. Můžete upéct svůj oblíbený
moučník a použít cukr či kakao Fair Trade.
Můžete též zakoupit férové banány a z nich

připravit zdravou snídani. Doporučeno je též používat suroviny od lokálních výrobců (tak nevznikají náklady na dopravu surovin, což je
v souladu s ekologií, a člověk zároveň sám dohlíží na to, aby producent nebyl vykořisťován), a tak kdo
raději snídá slané, může si zakoupit
vejce od místního farmáře a z nich
připravit obložený chlebíček či
amoletu. Jistě vás napadnou mnohé
další zajímavé kulinářské speciality,
se kterými se můžete při férové snídaní pochlubit. A protože v květnu
už bývá teplé počasí, jsou férové snídaně krásným jarním komunitním
zážitkem, který zároveň upozorňuje
na bohulibou věc. Určitě si ale nezapomeňte vzít deky či polštářky k sezení, abyste si tento májový piknik
mohli jaksepatří užít. V případě deště budeme snídat pod střechou v zázemí Husova sboru.
Pokud však bude stále platit zákaz konat
veřejné akce, Férová snídaně se neruší, jen
se k ní připojí každý, komu se tato iniciativa zamlouvá, ze svého domova. Více informací, recepty a fotografie z loňska, kdy se
k Férové snídani připojilo přes 8 000 lidí
na 193 místech naší země, naleznete
na webu: fairtrade-cesko.cz/zapojte-se. l
Kristýna Ptáčková
Husův sbor
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Nebuďme ustrašení
Vážení přátelé, sestry a bratři
v Ježíši Kristu,
dovoluji si vás pozdravit zvláště v této náročné době a možná tím více, že se nemůžeme potkávat při bohoslužbách a jiných
akcích, Kavárničce pro seniory apod., děti
v nedělních setkáních. Zdravím z mého
nedobrovolného (kvůli koronaviru) exilu
v Dejvicích, kam jsem se v lednu přestěhovala, jak už jste mnozí zaregistrovali. Ještě
nikdy za dlouhou dobu své farářské praxe
se nestalo, že bych nesloužila bohoslužby
na Květnou neděli, na Velký pátek – pašije,
natož na Hod boží velikonoční – vzkříšení
Ježíše Krista – Spasitele. Až doteď! Člověk
není tak všemocný a všeovládající, jak
jsme si o sobě dosud mysleli. Tisíce let
před námi psali proroci: Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově. Sof. – Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! A ev. Marek
– Ježíš jim řekl: Proč jste tak ustrašeni?
Ještě nemáte víru?
Obracím se zvláště na ty, kdo byli pokřtěni, a je nás hodně, ale nejenom na ně.

V nedávných dnech jsme mimořádně v tichosti a pokoji prožívali velikonoční svátky, věřící i nevěřící, pěkně pospolu, doma
a za zavřenými dveřmi, přesně tak jako
Ježíšovi učedníci po jeho ukřižování. Jak
se někdy situace opakují, i když důvody
jsou různé. My už dnes víme, že Ježíš vstal
z mrtvých a že je skrze Ducha sv. mezi
námi. Nemusíme si dokazovat, že skutečně vstal a hrob je prázdný. Právě o tom
jsou, vážení přátelé, Velikonoce! Jak jinak,
nic tam není! Během velikonoční doby
(50 dní) prožíváme skutečnost, která se
dotýká každého člověka a má pro nás zásadní význam. Bůh je, je Bohem života i živých, celého stvoření, stojí za svými sliby
a je silnější než virus, nemoc, bolest, trápení, úzkost, a dokonce i smrt. On je totiž
ten, který má ke všemu poslední slovo.
Pokud se můžeme o někoho opřít,
na koho se spolehnout, komu dát svou důvěru, nemusíme se ničeho bát. To platí především o tom, který vstal z hrobu, žije
a mezi námi přebývá, v našich srdcích,
vztazích, modlitbách. Nebuďme ustrašení,

držme se ho pevně. Tyto týdny nás přesvědčují o jedné základní hodnotě – že rodina a láska, vztahy jsou zdivem, na kterém
můžeme postavit svůj život.
Prosím, modleme se za lékaře, zdravotní
sestry, personál v sociálních zařízeních,
hasiče, policisty, za všechny, kteří za nás
bojují v první linii s tím neviditelným nepřítelem. Za církve, za kněze, kteří nejsou
sice vidět (nemůžeme, i když bychom
rádi), ale pracujeme tzv. v týlu prostřednictvím mobilů, e-mailů, v modlitbách, a kdykoli je potřeba, jsme k dispozici.
Pane Ježíši Kriste, skládáme do tvých rukou své životy, své rodiny, přátele, církev,
svou zemi, celé tvé stvoření.
Husův sbor Církve československé husitské: KOLUMBÁRIUM je otevřeno vždy
v neděli od 9 do 12 hodin. Prosíme, vstupujte jednotlivě!
l

Jarmila Kučerová
farářka
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Roztoč elektronický a v ozvěnách minulosti
Roztoč žije!

Po krátkém zaváhání, jak a jestli vlastně
učit, když… jsme do toho prostě skočili.
U některých je to snadné – francouzština,
jóga, flétny a některé z flétniček a dalších
nástrojů se bryskně zmocnily nových technologií, výtvarky postupně hledají cestu
nabídky inspirace a sdílení vytvořeného.
Zdá se, že to u spousty kroužků jde celkem
bez překážek, a to nás moc těší. Ostatně,
k francouzštině i jógám se lze připojit!
Folklorní kroužek Roztoč Kolečko a Kolíček na dálku učí jen v rámci inspirací
na doma, ono to s hromadným tancem
a zpěvem přes ty internety moc nejde. Zato
můžete slyšet hudební nahrávky písní a říkadel z jednotlivých rodin v epizodě pořadu Na pěknú notečku, ČR Brno z 31. března 2020. Najdete ho na webu Rozhlasu
v archivu (nebo na webu Roztoče).

Šiju, šiješ, šijeme. Roušky.

Ve spojení s Dagmar Rejsou jsme vykopli
šití roušek v Roztokách – a dobrovolníci
po masopustu okamžitě zafungovali a znovu nastartovali své stroje, vytvořili základ
roztockých šiček a střihačů a střihaček
a šijí jako diví. A spousta dalších lidí se
k nim od té doby přidala. Koordinace se
postupně ujala skvělá skupinka z mimoroztočích kruhů, skvěle to šlape a nakonec to vůbec neorganizuje Roztoč – hurá!
(Taky nemusíme dělat všechno.)

a absolutní neúctu k sociálnímu distancování.
Dokument je ke zhlédnutí na webu České televize, premiéru měl 21. března 2020.
Stojí za ním Kateřina Kořínková ze Sedlce,
která moc stála o to, ho jako epizodu pořadu Folklorika natočit a postihnout jím některé linky akce a jejích příprav. Nám její
pojetí dávalo smysl (navíc v televizních dodávkách se výborně vozí polívky pro dobrovolníky), tak jsme do toho šli – tak snad
bude dávat i výsledek smysl vám.

Dokument o masopustu

Za Sdružení Roztoč

Do jiných časů, témat a životů vás přenese
dokument o masopustu, který se konal
dávno předávno, v únoru 2020. Uvidíte
tam lidi v maskách, zakrývajících zcela
jiné části obličeje, osoby držící se za ruce

Historie festivalu Zámeček
Rok 2011 – příběh začíná

Pojďme se ve vzpomínkách přesunout o téměř deset let zpátky – do roku 2011. Prezidentem byl Václav Klaus, Jiří Kajínek byl
ve vězení a Česká televize ještě vysílala
analogově – například o havárii v jaderné
elektrárně Fukušima nebo o zabití Usámy
bin Ládina americkými vojáky. V obchodech se platilo červenou papírovou padesátikorunou, počítačová hra Minecraft ještě neexistovala a Amy Winehouse byla
naživu.
V tom roce se v geniální hlavě nechvalně
proslulého roztockého muzikanta a učitele
v hudebce Václava zrodil nápad na hudební festival, který by se konal dole v Roztokách na zámečku. Měl jsem to štěstí, že
jsem v té době hrál s Václavem v kapele
Happy Aquarium, a tak jsem byl u všeho
od samého začátku. Příležitostí, kde si
může začínající neznámá kapela zahrát,
není moc, a tak nás někteří lidé obviňovali
z toho, že jsme začali dělat festival jen proto, abychom měli kde hrát s Akvárkem.
Tato obvinění se z velké části zakládají
na pravdě.
Založili jsme občanské sdružení, které
jsme pojmenovali záhadným názvem RR.
Místopředsedou sdružení se stal Aleš (zpěvák Akvárka), hospodářem a pokladní-
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kem náš kamarád Honza zvaný Džony a já
se stal předsedou, tedy jsem byl vlastně
něco jako ředitel festivalu. Nikdo z nás tehdy nevěděl, co obnáší organizace festivalu.
Možná právě proto jsme se do toho pustili
s elánem po hlavě a nikdo ani nepomyslel
na to, že uspořádat takovou akci není žádná legrace. Říká se, že štěstí přeje začátečníkům, a my jsme byli opravdu maximální
začátečníci. Festival nám však hned na začátku posvětila Marcela ze Středočeského
muzea i s paní ředitelkou Zitou a v muzeu
náhodou pracoval jako zahradník náš kamarád a perkusionista z Akvárka Dan, takže se zdálo, že nám nic nestojí v cestě. Tedy
nic kromě toho, že jsme měli jen jednu kapelu – tu naši.
Brzy jsme si uvědomili, že mít jen místo
pro konání festivalu a jednu kapelu nestačí. Pokud jste, tak jako my tenkrát, ještě
nikdy žádný festival neorganizovali, tak se
vám jen ve zkratce pokusím shrnout, co
všechno je k tomu potřeba – peníze a čas.
A čím méně máte peněz, tím více času vás
to bude stát. Začali jsme tehdy zjišťovat,
co to vlastně obnáší žádat o grant na kulturu nebo obcházet sponzory s prosbou
o finanční dar. Naštěstí se nad námi v kulturní komisi slitovali a přiklepli nám
grant ve výši zhruba dvaceti tisíc korun.



l

Zuzana Šrůmová

Sponzorem se stala tiskárna Kavka, která
patřila otci našeho kamaráda Vojty, a restaurace Ajmovka, kde jsme tehdy trávili
hodně času a kde jsme celý festival také
vymysleli.

Festival jsme tenkrát
pojmenovali „Zámeček žije!“
Line-up festivalu se brzy zaplnil našimi kamarády a známými. Po delší době jsem viděl svoji bývalou přítelkyni Marinu, která
přijela se svojí kapelou Broken Glass Extet.
Václav vždy hrál ve více kapelách zároveň,
takže si na festivalu zahrál vedle Akvárka
ještě s Reckless Riders a s kapelou No Jukebox, která se později přejmenovala na Kosa
Vostra. Vystoupila také kapela Schrödingerova kočka, jejíž basák Martin je z Roztok,
kapela Gloom roztockého učitele hudební
výchovy Viléma a Blabuburo – dnes nepřehlédnutelný spolek roztockých bubeníků,
kteří tehdy ale teprve začínali. Jako poslední jsme na plakátu uvedli úplně novou rockovou kapelu našich kamarádů Desperate
Turkeys a z legrace jsme u nich jako žánr
napsali „emo/country“ – kombinace těchto dvou hudebních žánrů nám prostě přišla
obzvlášť absurdní a podobné žertíky a recese nám nejsou cizí dodnes.
Plakát jsem tehdy dělal já na notebooku
u piva na Ajmovce. Náš kamarád David,
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který organizuje v Roztokách řemeslné
trhy, jej komentoval slovy, že by takový plakát nalákal na akci tak maximálně jeho babičku. Nejsem vůbec žádný výtvarník
a plakát byl, eufemisticky řečeno, velmi
amatérsky zhotoven, ale na profesionálního grafika jsme neměli peníze a museli
jsme zkrátka pracovat s tím, co jsme měli
k dispozici.
První Zámeček se konal v sobotu
4. června 2011. Pódium hlavní scény bylo
umístěné dole v příkopu vedle tvrze, druhá
scéna byla uvnitř na nádvoří. Festival moderoval náš kamarád David – známý roztocký šperkař. Vedle hudby se nám podařilo zajistit i další doprovodný program
a drobné atrakce jako například skákací
nafukovací hrad od jedné realitní kanceláře, čajovnu s šíšami a koberci stylově umístěnou v parku pod stromy, exhibici roztockého oddílu taekwondo Kwang Myong,
ukázku techniky dobrovolných hasičů

a vystoupení žongléra Erika, který je Danův kamarád.
Měl jsem na starosti vítání návštěvníků
u vstupu na festival, kde jsme hlavně prodávali upomínkové placky na špendlíku,
což byl náš velmi důležitý zdroj příjmů,
protože vstupné bylo jinak dobrovolné.
Bylo moc hezké počasí, vše se dařilo a festival přilákal mnoho lidí. Protože byla první sobota po Mezinárodním dnu dětí, sešli
jsme se v jednom dni s populární roztockou akcí Pohádkový les, a tak přislo hodně
dětí s rodiči. Několik lidí se hned při vstupu zmiňuje, že jsou obzvláště zvědaví na tu
emo/country kapelu, a ptají se mě, co je to
za nový žánr. Přišla také Alešova babička,
kterou možná nalákal ten můj plakát.
Na festival také zavítal jeden nechtěný
návštěvník – zaměstanec agentury OSA,
který se ihned domáhal mluvit s ředitelem
festivalu ohledně zaplacení autorských po-

platků. Nikdy nezapomenu, jak se tvářil,
když jsem mu se svou dredatou hlavou
a drzým úsměvem popravdě oznámil, že
ředitelem jsem já.
Štěstí začátečníků nám hrálo do karet
a festival se vydařil na výbornou. Lidé se
krásně bavili, tančili před pódiem nebo posedávali ve stínu pod stromy a nás hřál samolibý pocit, že to vše jsme pro ně udělali
my. Když jsme v neděli večer po vyklizení
areálu odpočívali na Ajmovce a vyměňovali si svoje pocity, bylo hned jasné, že to
nebyl poslední ročník a že se zrodilo něco
nového.
Celá historie je příliš dlouhá, než aby se
vešla na tyto stránky. Pokračování příběhu
si můžete přečíst zde – www.festivalzamecek.cz. Letos by se měl konat desátý ročník
festivalu a jeho historii život teprve napíše.


l

Karel Zavadil

Roztoky jsou báječná komunita
Chtěla bych tímhle poděkovat VŠEM, kdo se jakýmkoli
způsobem podíleli na PERFEKTNÍM, OBDIVUHODNÉM
a NEUVĚŘITLNĚ RYCHLÉM zásobení rouškami pro obrovský
počet Roztočáků, Neroztočáků, policistů, hasičů, zdravotníků,
úředníků… zblízka i zdaleka… prostě všech, kdo to potřeboval
a nadále potřebuje.
Nechci rozebírat účinnost nebo neúčinnost roušek – to mohou posoudit jedině
odborníci. Podstatné je, že všem bylo nařízeno roušky nosit, ale jen málokdo z nás je
měl nebo si je uměl vyrobit.
V té chvíli se zcela spontánně spojila
skupina lidí, která se rozhodla pomoci. Bez
ohledu na to, zda šlo o Čechy, Slováky, Vietnamce, Ukrajince, Angličany... byli jsme
„my z Roztok“.
Měla jsem možnost sledovat to strhující
nasazení, perfektní organizaci i obětavost
zblízka. Během každého jednoho dne tihle
lidé sesbírali požadavky, spočítali, kolik
roušek je potřeba vyrobit pro další den,
rozdělili stříhaní a šití, sháněli materiál,
roznášeli nebo rozváželi roušky, obvolávali
potřebné. Pracovali na 300 procent, od časného rána hluboko do noci. Všechno
na vlastní náklady, z vlastní vůle a jen proto, aby pomohli jiným. Další spousta lidí
darovala materiál – látky, šňůrky a další
potřeby.
To ale není všechno: chci tímhle poděkovat i všem manželům, babičkám, dě-
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dům, tetám a strejdům, kteří mezitím hlídali děti, vařili a uklízeli. Paní Drdové, jež
okamžitě zorganizovala dobrovolníky, kteří pomáhali seniorům. Taky zorganizovala
skupinu šiček a stříhačů a rozdávala roušky
každému, kdo to potřeboval. A v neposlední řadě i radnici za pomoc a proplacení
části materiálu. Pokud vím správně, ušilo
se a rozdalo víc než 3 500 roušek. Rozdaly
se nejen mezi Roztočáky, ale i nemocnicím, domovům pro seniory, záchranářům,
našim městským policistům, lékárnám,
prodavačům v roztockých obchodech...
Jsem šťastná, že bydlím právě tady, mezi
vámi. Že jsem Roztočák.
Chtěla jsem dát dohromady jména
všech, kdo pomáhali, ale s největší pravděpodobností se mi to nepovedlo. Předem se
tedy omlouvám všem, kteří tady nejsou –
i vy jste úžasní!
Švadlenky: D. Rejsa, P. Kesnerová, V. Vávrová, L. Marková, P. Faktorová Tomková, J.
Burešová, A. Aronová, L. Jakobová, A. Wolna, V. Pašková, K. Choleva, E. Chytilová, E.
Třešňáková, P. Najfusová, M. Humplová, R.

Náhlovská, M. Šoltysová, P. Ceconíková, M.
Chraplak, L. Vávrová, M. Macurová, K. Břicháčková, J. Svobodová, S. Podrazilová, M.
Klinkerová, B. Turečková, K. Rázgová, A.
Kunová, J. Ramdanová, P. Zwinzová, M.
Malaníková, K. Kuncová, M. Lišková, Z.
Macounová, P. Poživilová, L. Zlatníková, K.
Bernová, P. Pěstová, D. Loffelmann, L. Olejárová, L. Vacková, L. Ryčlová, N. Phamová,
L. Nováková, Š. Strnadová, E. Špačková, H.
Ligačova, L.Čermáková, B. Gschrayová, K.
Slabeyová, E. Zapletalová, H. Strejcová, D.
Kostrhonová, S. Roubalová, S. Buryánková,
T. Kulhánková, J. Macenauerová, G. Troupová, K. Hertová, D. Votavová, M. Marková, Orlíčková, J. Zoufalá, B. Pekárková,
Vaňkovi, p. Drdová a všichni, kteří šili
ve spolupráci s ní.
Střihači: J. Rohovcová, A. Dobovišek, K.
Gotthardová, O. Lát, D. Pařízková, D. Votavová, D. Musilová, A. Vašků, M. Smrčková, Z. Ličková, T. Drábková, B. Pekarkova,
M. Duke, J. Ayazová, Kuncová, H. Stoláriková, R. Jandl, E. Žádníková, rodina Jedličkových, rodina Mudrochových, rodina
Kubíčkových, D. Plešnerová, Š. Poláčková,
p. Richterová, L. Nosková, N. Kostovalova,
J. Skružná, A. Kunová, T. Drahošová, V.
Němcová, M. Duchess, M. Vyhnanovská,
T. Králová, D. Runštuková, P. Kortiš, L. Vodičková, rodina Čedíkova, rodina Malých,
p. Drdová a všichni, kteří stříhali ve spolu➔
práci s ní.
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Pomoc s dopravou: J. Macák, L. Adamczyková, T. Hejnová, P. Mudroch, M. Skružný,
J. Souček, P. Kazdová, P. Tichý, V. Břicháček, T. Kulhánková, V. Snopek
Distribuce ušitých roušek: P. Kesnerová,
H. Čabelková

Organizace: Z. Šrůmová, P. Kesnerová, D.
Rejsa, T. Kulhánková, I. Kudry, V. Snopek,
p. Drdová
Obvolávání lidí: Rodina Ahmedova, J.
Pašková, M. Marková, J. Klinkerová, M.
Cimpová, I. Kudry, J. Ayazová

Zapůjčení žehlicího stroje: K. Ruppert.
Tisk letáků: P. Maršová
Špičkové krizové zásobování: S. Růžičková


l

Zuzana Moravec

Odešla poslední ošetřovatelka transportu
Dne 14. března zemřela v požehnaném věku téměř 90 let
paní Václava Stárková, rozená Krásná.
Byla poslední žijící dobrovolnou sestrou
Červeného kříže, které ošetřovaly osvobozené vězně z takzvaného transportu smrti,
který byl 29. dubna 1945 zastaven na roztockém nádraží.
Posledních 15 let žila v našem domě
s pečovatelskou službou.
Jak jsem již několikrát o této výjimečné
události psal (a mnozí další), obětavost
těchto mladých dívek byla obdivuhodná
a pro mnohé to byla předčasná zkouška

dospělosti. Například slečně Krásné bylo
tehdy jen 15 let! Setkání se zuboženými
lidskými troskami, živoucími mrtvolami
z transportu, bylo tehdy šokující i pro
otrlé chlapy. Péče o nemocné měla i svá
další, nejen zdravotní rizika, válka ještě
neskončila, teprve týden nato vypuklo
Pražské povstání. Obětavost a odvaha
místních obyvatel při péči o vězně z transportu je i po 75 letech hodnocena jako zcela mimořádná.

I nejnovější zkušenost s epidemií koronaviru ukazuje, že v mezních situacích jsou
lidé schopni se semknout a nezištně pomáhat. Jak se říká: „Příklady táhnou !“. A proto je nutné na tyto příklady lidské solidarity a jejich konkrétní aktéry nezapomínat
a s vděčností a pokorou si je připomínat.
l

Stanislav Boloňský

Poslední rozloučení s paní Stárkovou bude
po ukončení mimořádných karanténních
opatření ve Sboru Církve československé
husitské v Roztokách.

Za Václavou Stárkovou
Před třiceti roky jsem hledal podnájem a kamarádi mi poradili právě ji. Energická šedesátnice mi předvedla dvě pěkné místnosti
v Čechově ulici, v docela příjemné vilce. Popovídali jsme si, a i když jsme si neplácli
(coby začínající učitel jsem neměl na vytápění elektřinou), už jsme o sobě věděli.
Paní Stárková měla vždy zájem o věci
veřejné. Sama pamětnice dramatických
válečných chvil, kdy jako dospívající děvče pomáhala srdnatě zbědovaným lidem
z projíždějícího transportu smrti, sledovala celý život tep doby s neutuchajícím zájmem. Vydrželo jí to do vysokého věku.
Jeden čas jsem zájemkyně z řad obyvatelek DPS vozil naším spolkovým transitem
do zámku na výstavy. Nikdy nechyběla!

Uměla nás na úřadu prohánět, ale dělala
to s noblesou a sympaticky. Pokud mohla,
nevynechala každoroční slavnostní připo-

mínky transportu smrti z dubna 1945, navštívila promítání filmu Očima roztockých
pamětníků. Byla ostatně jednou z aktérek.
Vzpomínala a mluvila na kameru k věci,
s dobrou pamětí a jasně.
A když jsme se starostou a Maruškou
Dvořákovou či Vlaďkou Drdovou přáli
paní Stárkové třeba k půlkulatinám,
bylo to vždy příjemné popovídání
u skleničky.
O její práci pro Roztoky zřejmě napíšou
erudovanější. Měl jsem dnes jen potřebu
zmínit jednu z našich nejstarších spoluobčanek, která nás zkraje března opustila
v bezmála devadesáti letech.
l

Tomáš Novotný

Milý ženichu a nevěsto, tatínku a maminko,
dědečku a babičko, pradědečku a prababičko,
jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli vaše ANO. Možná dávno, zdá se, ale důkazem vaší lásky je to,
že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu, že jste tolik společně zvládli a že pomáháte i nám. Vám
patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám život
stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat,
podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně si povídat o čemkoli, a tím
si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být si nablízku a mít se rádi.
Martě a Zbyňkovi Kubečkovým k výročí zlaté svatby, které oslavili dne 9. 4. 2020,
z celého srdce blahopřeje rodina.
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Do muzea virtuálně
Vzhledem k současné situaci a omezením, která panují také
v oblasti kultury, je muzeum uzavřeno s nejasným výhledem,
kdy bude možné naše výstavy a expozice zpřístupnit. Proto
jsme se rozhodli potenciálním návštěvníkům zprostředkovat
prohlídky alespoň virtuálně.
Připravujeme videa s kurátory v zámeckých expozicích a pozveme vás také do veřejnosti nepřístupných částí muzea. Přestože není možné dodržet kalendář
plánovaných výstav a akcí, v rámci možností se snažíme vše připravovat, a pokud
nadále nebude možné jednotlivé výstavní
projekty plně otevřít, pokusíme se je také
zprostředkovat online.
Pro zájemce je vytvořen Muzejní kvíz,
který pravidelně zveřejňujeme, stačí vy-

plnit jednoduchý formulář. Každý kvíz
reflektuje určité téma a je doplněn o fotografie z archivu muzea. Ověřit si znalosti roztockého místopisu a historie,
nebo se naopak dozvědět něco nového,
můžete na webových stránkách muzea
www.muzeum-roztoky.cz.


l

Markéta Urfusová
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN
8. 5.
Pá

41. ročník soutěže elegance Veteráni

Středočeské muzeum,
Roztoky

16. 5.
So

Festival Zámeček 2020 – letní festival pro celou rodinu plný hudby,
her a mnoho dalšího. Vstupné dobrovolné.
Vystoupí United Flavour, Vintage Wine, Mário Bihári, Vasilův Rubáš.
Od 13.00 hod.

Středočeské muzeum,
Roztoky

23. 5.
So

Den indické kultury – Dváraka festival pro rodiny s dětmi
na téma Indie
Od 10.00 do 17.00 hod.

Středočeské muzeum,
zámecký park

Upozornění: Konání květnových akcí je podmíněno zrušením vládních opatření proti šíření koronaviru.

Samozřejmě, že ho porazíme a vykopneme! Přání ve formě billboardu jsme vyvěsili už v půlce března do Nádražní ulice.
Dohodli jsme se s Kozlovskými, majitelem plochy panem Šnajdrem a Yourym, kamarádem grafikem z Asociace TOM, na rychlé akci.
Paní a dívky prominou. Kdyby se to nedej bože moc prodlužovalo, vytiskneme nový a role prohodíme! (ton)

DUBEN 2020

23

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Poděkování
Zůstanu u tematické linky nastavené kolegy v předchozích
článcích, budu se asi trochu opakovat, ale myslím že v tomto
případě mi to bude odpuštěno.
Koronavirová karanténa přepadla náš stát
a též naše město nepřipravené, takřka ze
dne na den. Ač signály o šíření viru probleskovaly v médiích již od ledna, nikdo
tomu nepřikládal důležitost, zřejmě pod
vlivem minulé epidemie SARS, jež naštěstí
zůstala v Asii.
A zatímco centrální a krajské správy zůstávaly nadále velmi překvapeny a jejich
činnost se podobala spíše letu zbloudilé
lesní včely, lidé v obcích sami počali konat.
A to s nebývalou aktivitou. Především díky
nim se hned první dny po zavedení nouzového stavu podařilo v Roztokách zajistit
fungování všech důležitých institucí, tedy

pošty, prodejen potravin, lékárny, většiny
lékařů a výdejen zásilkových služeb.
Jak již psal kolega Novotný, šičky ušily
s nebývalým nasazením neskutečné množství látkových roušek, které bylo možno
rozdat lidem v přední linii. Další pomohli
zajistit informovanost obyvatel tím, že zajistili vyčištění plakátovacích ploch a výrobu plakátků a letáků, kterou pak dobrovolníci nejen z řad skautů roznesli všude
možně. Další dobrovolníci též zajišťovali
a stále zajišťují nákupy nejohroženějším,
tedy našim seniorům. Těmto lidem patří
obrovské díky. Bez nich bychom to nikdy
nezvládli.

V neposlední řadě je též potřeba pochválit
starostu a jeho neskutečné pracovní nasazení v této době, spolu s tajemníkem a Vlaďkou Drdovou, která se zvládá starat o seniory, o školu a bůhví ještě o co. Též kolega
Novotný nezahálel a jeho plexisklová kampaň se určitě stane legendou. Pracovalo se
pozdě do noci, i o víkendech.
Jen někteří věční krafalové, kteří za normálního stavu vědí všechno a mluví téměř
do všeho, nějak zmizeli. Jako by se po nich
zem slehla. A přitom do ohrožené seniorní
skupiny mají pohříchu daleko.
Tak ještě jednou, děkujeme všem, co pomáhají.


l

Michal Hadraba
místostarosta města

Koronavirus vládne současnému světu
Strach z koronaviru, který se po Evropě šíří a ohrožuje
životy lidí, se do Evropy dostal z čínského města Wu-chan
a počtem obětí již překonal epidemii SARS, jež řádila v letech
2002 až 2003. Z Číny se epicentrum přesunulo do Itálie
a posléze do celé Evropy. Počet obětí koronaviru stále roste.
Před námi jsou dva týdny (píšu dne 1. 4. 2020), kdy bude
nákaza gradovat.
Nechci vám opakovat to, co slyšíte denně
z rádia, televize nebo čtete na internetu.
Chtěla bych jen apelovat na naše občany,
aby tuto hrozbu brali vážně a se vší odpovědností. Sledovala jsem od začátku vývoj
šíření nákazy nejdříve v Číně, pak v Itálii
a bylo zcela zřejmé, že tento virus se dostane i k nám. Lidé však zlehčovali tuto hrozbu. Děti měly prázdniny a mnoho rodin
vyjelo na hory do Itálie. Chápu, že nikomu
se nechce zrušit pobyt na horách a přijít
o své peníze. Na horách a na čerstvém
vzduchu je báječně a všichni oslovení se
cítili velmi dobře. Ale po příjezdu do Česka se již někteří dobře necítili. A v tu chvíli se u nás začala rozšiřovat nákaza koronavirem.
Stále to však nestačilo k tomu, abychom
situaci začali brát vážně. Slýchávala jsem,
že je to jen chřipka. Ano, na chřipku také
umírá mnoho lidí, ale i tu velmi podceňujeme. Proti chřipce máme vakcínu, ale
proočkovanost našich občanů je menší
než 5 procent populace. Kdyby zítra byla
vynalezena vakcína proti koronaviru, urči-
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tě by zdravotní zařízení praskala ve švech
a všichni by měli zájem o očkování, proti
chřipce však nikoli.
Koncem prvního březnového týdne se
již nákaza koronavirem šířila po českých
i moravských zemích. Ještě před 12. březnem, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, nikdo nechtěl nosit roušku, i když to bylo
doporučováno. Na ty, kdo ji nosili, bylo
pohlíženo jako na blázny a panikáře. Zá-

plava nafoukaných anebo lakomých spoluobčanů z obavy, aby nepřišla o své peníze
za zaplacené zimní radovánky, vyrazila,
když už to v Itálii jelo naplno, do Alp
na lyže. A do Řecka. A k moři do Egypta.
A na Kanáry. A na Kubu. A kam to jen šlo.
A teď bulí, aby se stát postaral a dovezl je
domů.
12. března byl vyhlášen nouzový stav
a strach, nebo snad Babiš, nás donutil
roušky nosit. Platí omezené vycházení,
maximálně ve dvojicích s minimálním odstupem dvou metrů, máme zavřené restaurace, zákaz veřejných i soukromých akcí
nad 30 osob a uzavřené hranice státu (až
na výjimky). Chodíme tedy na procházky
do volné přírody a jsme přesvědčeni, že
zde se nemůžeme nakazit. Lidem z horního Žalova tuto možnost poskytuje Holý
vrch. Nedávno sem byly umístěny tři lavičky, ale ukázalo se, že pro tuto dobu jsou tři
lavičky poněkud málo. Na Holém vrchu je
teď lidí jako na matějské pouti. Staří, mladí, děti, pejskaři. Jezdí na kolech, na koních, které tady má umístěné klub Agira,
starší pořádají pikniky a chodí na procházky s pejsky. Žije to tady více než v centru
města. A nikdo to nehlídá. Prostě blbost
kvete velkými květy. Asi nezbude než přitvrdit. Dokud tady nebude deset tisíc nakažených a 500 mrtvých, s mnohými to ani
nehne.
Vláda čelí kritice těch, kteří tvrdí, že se
přísná opatření měla přijmout dříve (jsem
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téhož názoru). Pak jsou tady takoví, kteří
tvrdí, že opatření jsou zbytečně přísná
a volají po jejich zmírnění. Kdyby se vláda
řídila podle výkřiků těchto „radilů“, válely
by se dnes u nás rakve i v kostelích, jako je
tomu v Itálii, a bylo by v nich plno chytrolínů, kteří si chtěli ještě zalyžovat. Všechna
ta tvrzení a rady jsou podle onoho hesla, že
po bitvě je každý generál. Teprve budoucnost ukáže, co bylo či nebylo správně,
a pak teprve můžeme předkládat účty.
Tato vypjatá a neznámá situace má však
i své kladné stránky. Opět se projevil fenomén naší typické české povahy: když se stahují mračna a přichází něco zlého, co by
mohlo poškodit český národ, najednou se
semkneme, stojíme při sobě, pomáháme si,
jsme ochotni se obětovat pro druhé. Nápaditost, rychlá pomoc, ohleduplnost, to vše
vystoupí jako Fénix z popela! Lidé, když
zjistili, že je nedostatek roušek, neváhali
a okamžitě se pustili do šití. Roušky pak roz-

váželi do domovů důchodců. Jiní dobrovolníci zase rozvážejí teplé jídlo a nákupy našim seniorům. To vše dělají bez nároku
na odměnu. Upřímně se skláním před těmi,
kteří zareagovali rychle a na správném místě. Děkuji také našim lékařům, zdravotníkům a v neposlední řadě děkuji těm, kteří se
snaží udržet chod našeho města. Ať je nebo
není epidemie, naše Technické služby pracují stále s největším nasazením. Děkuji
vám, kluci.
Ráda bych poděkovala i našemu vedení
města za včasnou informovanost občanů
na svých webových stránkách. Ale nejsem
si jista, jestli je dobré v tak malém počtu
řídit město v nouzovém stavu. Máme
spoustu zastupitelů i v opozici, kteří by rádi
pomohli. Ve stavu nouze není rozdíl mezi
koalicí a opozicí, obě by měly táhnout
za jeden provaz. Společně bychom lépe stíhali kočírovat nejenom pandemii, ale také
běžné povinnosti města.

A ekonomika? Už všichni víme, že ekonomické následky koronaviru budou obrovské. Kvůli němu všichni zchudneme, budeme muset daleko více počítat peníze
a nebude na rozhazování. Skončil anebo se
alespoň omezil svět, ve kterém se myslí
a mluví jen o penězích, a možná si začneme více uvědomovat, jak je příroda mocná
a my nicotní, a začneme se k ní chovat s respektem. Zaslouží si to.
A tak vám přeji do této nehostinné doby
hodně trpělivosti a naděje. Buďme zodpovědní a ohleduplní, jen tak se nám podaří
dojít na konec tunelu.
l

Eva Sodomová
Cesta pro město

Až to budeme mít za sebou
Řeč je samozřejmě o tom 80 nanometrů mrňavém vetřelci,
který vytlačil z prvních stránek novin a z televizních zpráv
politiky, sportovce i celebrity a bude tam ještě dlouho strašit.
Skromný Kochův bacil, už sto padesát let odolávající všem
lékům včetně moderních antibiotik a kosící na Zemi ročně tři
miliony lidí, takovou publicitu nemá, protože tady už prostě
je a naučili jsme se s ním žít. S tou malou potvorou s krkolomným označením SARS–CoV–2 se naučíme žít taky a časem ho
odsuneme do vedlejší role. Ale to je na jinou debatu.
Až se s nezvaným mrňavým hostem trochu vyrovnáme, tak – kromě mnoha jiných, mnohem důležitějších věcí – uspořádáme výstavu roušek. Někde jsem četl, že
my a Slováci jsme unikátní v tom, že nečekáme na dodávky Made in China a roušky
vyrábíme sami. Ale to se koneckonců ví.
Zatímco Němec nebo Ital stojí s bezradným výrazem nad rozlámanou skříňkou,
český kutil ji dá do kupy, ne sice podle norem a přísných estetických kritérií, ale tak,
že to provizorium přečká jednu generaci.
A tak jsme taky šili roušky. Co rouška, to
originál, počínaje střihem a materiálem
vyloveným odkudsi z almary a konče gumičkou, stužkou nebo tkalounem k uvázání. V naší domácí dílně se nejlépe osvědčila
prostěradla pamatující Gustáva Husáka,
která se konečně dočkala praktického využití. Ne že by ve skladu nebyly kvalitnější
látky, ale ty se dají použít leda tak jednorázově: pět minut a nositel se udusí. Ani přes
ty prostěradlové roušky se v červenci nebude dýchat zrovna nejlíp.
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Rouška pro kuřáky, verze krejčovská (Jana Burešová)

Překvapujeme mě, že nebyla dosud vyvinuta rouška pro kuřáky. Ti přece rouškování
porušují nejčastěji. Prostě rouška se zakrytelnou dírou, v lepším provedení s všitým
zašpuntovatelným komínkem. Kuřák odšpuntuje, vsune cigaretu, zapálí a vyfukuje
komínkem, pochopitelně stranou od lidí.
Intenzivní zážitek pro kuřáka i pro přihlížející, hlavně když kuřák na konci cigaretu
nevytáhne včas. Ten otvor by se dal použít
i pro brčko, i když uznávám, že pití piva
brčkem je zvrhlost a nasávání Jacka Danielse brčkem zase leze do peněz.
Po poslední úpravě vlastní roušky, kdy
jsem si zkrátil vázání, jsem si taky uvědomil, že by měla být zpracována studie,
jak se v roce 2020 zvýšil odklon českých
uší od hlavy. Ale je lepší být ušatý než sežraný.
Tak noste roušky. Noste je, i když nám
Světová zdravotnická organizace tvrdí, že
je to k ničemu. Nekonají medicínské zázraky, ale přinejmenším daly spoustu lidi
dohromady, a to je skoro stejně důležité
jako vakcína. A nezapomínejte, že i s rouškou je třeba dodržovat distanc. Protože
když se rouška k roušce vine, tak se přenos
podaří.


l

Jarda Huk

Rouška pro kuřáky, verze dílenská (Jana Burešová
a Jarda Huk)
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Postav dům a zasaď strom – nebo naopak?		
Naše dlouhé spory s firmou Ridera nakonec dospěly k uspokojivému konci.
Firma uznala své pochybení a za nedovolené užívání městského pozemku,
zasypání a dlouhodobé poškozování stromů zaplatí městu 250 000 Kč a ošetří
poškozené stromy, případně vysází stromy nové. V tomto případě jsme byli
úspěšní – firma dostála svému slovu, zemina byla odvezena, stromy ošetřeny
a za jeden uhynulý strom byl zasazen strom nový.

Na chvíli jsme si oddechli, ale než jsme se
mohli vzpamatovat, začala na druhém konci města řádit další stavební firma. Horní
Žalov, oblast za bývalou Barumkou, obsadila po novém roce firma Hypos Plus
a proměnila ji v měsíční krajinu. Ne že by
předtím tato oblast byla něčím zajímavá.
Naopak, Je to „díra“, kam se donedávna vyváželo vše, co se dalo. Ale přesto i to málo,
co zde bylo, stačila firma hned v prvních
dnech svého působení zničit. Alej už docela
vzrostlých ořešáků, která lemovala pole
a tvořila bariéru proti větru ze západu, musela stavebníkům ustoupit. Některé stromy
pořezali a některým ořezali větve, protože
zasahovaly do cesty. Obehnali svůj pozemek plotem tak neprostupně, že srna, která
si „neuvědomila, že se má vystěhovat“, běhala zmateně okolo plotu, narážela do něj
hlavou a hledala způsob, jak odtud uniknout. Firma si také nedělala problémy s nějakým zaměřováním pozemku, a tak oplo-

tila i dva pozemky města a betonovou
cestu, která je jediným přístupem do oblasti Koláčova a Řivnáče z jižní strany a je využívána občany k procházkám. Protože tato
cesta se nachází na pozemku stavebníka,
požádali jsme ho o zpřístupnění cesty výměnou za nedovolené užívání oplocených
městských pozemků. Na to firma slyšela,
ale vypadá to, že si budeme muset stejně
vyšlapat cestu po poli, neboť betonka je
stejně často neprůchodná díky hromadám
vybagrované zeminy. Pak ovšem budeme
muset opět přistoupit k sankcím za nedovolené užívání městských pozemků podobně, jako to bylo s firmou Ridera.
A tak je to pořád dokola. Zatímco na jedné straně obce vysazujeme stromy a keře,
staráme se o pořádek a snažíme se vytvořit
co nejlepší prostředí pro lidi i zvířata,
na druhém konci se kácí vzrostlé stromy
a celá okolní vegetace musí ustoupit budoucí zástavbě. Když někam nastoupí stavební

firma, vypadá to, jako když se oblastí přežene tornádo. Pak se stává, že ze strany citlivých lidí žíjících v blzkosti tohoto počínání
dochází k lítosti, rozhořčení a vzteku.
Chyba ovšem začíná již v hlavě projektanta, na papíře samotného projektu. Na svých
toulkách po Evropě ke své radosti zjišťuji, že
přibývají architekti, kteří bývají citlivější
k přírodě a někdy navrhnou dům tak, aby
nějaký ten strom mohl na pozemku zůstat.
Navrhnou dům, který se vyhne stromům,
nebo strom dokonce prostupuje samotným
domem. Důvodů, proč stromy na pozemku
ponechat, je hned několik. Samozřejmě je to
ohled k přírodě – stromy vytvářejí zdravé
ovzduší, kterého s mizející přírodou ubývá.
Kromě toho nám v létě poskytují stín, zahrada se díky nim v létě nepromění ve vyprahlou Saharu. Navíc odvádějí z půdy
vodu, která může ohrožovat základy domu.
Někdy se takový architekt objeví i u nás, ale
je to pořád jen výjimka. Těší mě, že takových staveb přibývá, a netěší mě, že se tak
neděje v Roztokách. Přece v dnešní době si
již plně uvědomujeme, že přírodu je třeba
chránit, a to i v případě, pokud se jedná třeba jen o jeden jediný strom! 
l
Eva Sodomová

Cesta pro město

Odvrácená strana dotací
Nebyla to vůbec snadná volba. Na tom, že koupě pozemku, který sice přímo
k výstavbě nové školy v Žalově nepotřebujeme, ale přes který by podle projektové dokumentace měly vést sítě, je nejčistším řešením, byla mezi zastupiteli obecná shoda. Jenže cena, kterou Trigema za pozemek stanovila, byla
velmi vysoká. Dát další 70milionovou ránu hospodaření města, anebo zvolit
jiné řešení? A existovalo vůbec?

Teoreticky vzato existovalo. Změnit projektovou dokumentaci, podstoupit nové
územní řízení a pozemek Trigemy prostě
obejít. Neslo to s sebou však rizika. Kromě
těch, jimiž vyhrožoval právník Trigemy, to
bylo nebezpečí, že by poskytovatel dotace
(MMR, respektive jeho filiálka Centrum
pro regionální rozvoj) označil změnu
podmínek výběrového řízení na dodavatele za tak závažnou, že by se řízení muselo opakovat – a o 56milionovou dotaci
bychom přišli, protože bychom nesplnili
nejzazší termín realizace. V diskusi
na jednání zastupitelstva jsem se proto zeptal přímo starosty města, jak hodnotí
toto riziko.
Pan starosta označil nebezpečí ztráty dotace za velmi silné, ale mluvil obecně –
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i když věděl to co já a o čem by měli vědět
i občané města.
Město Roztoky podalo do výzvy vyhlášené místní akční skupinou Přemyslovské
střední Čechy na podzim roku 2017 žádost o dotaci na zvelebení zázemí Levého
Hradce. Žádost prošla kontrolou, hodnocením a výběrem v místní akční skupině
a následně tzv. závěrečným ověřením způsobilosti v Centru pro regionální rozvoj,
v němž je kontrolována zejména způsobilost výdajů (tedy zda je možné na ně poskytnout dotaci). Po několika dalších kontrolách byl konečně v říjnu 2018 vydán
právní akt – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši cca 2,75 milionu korun, podepsané vysokým ministerským úředníkem.

Na jaře 2019 bylo rekonstruováno oplocení, nově vybudován vstup, pódium, kolumbárium, lavičky a rozptylová loučka a v září
2019 podalo město žádost o platbu. A při
její kontrole úředníci Centra pro regionální
rozvoj označili výdaje na kolumbárium
a rozptylovou loučku za nezpůsobilé
a na základě jejich stanoviska tentýž ministerský úředník, který podepsal Rozhodnutí, podepsal Dodatek, v němž je dotace krácena o více než milion korun. Nenastala
žádná změna v projektu ani v pravidlech,
jen úředníci „změnili názor“. Město se bránilo a podalo právní rozklad, ten byl však
ministerstvem pro místní rozvoj smeten.
V diskusi na únorovém zasedání zastupitelstva několikrát zaznělo, že šéf Trigemy
je tvrdý a nekompromisní chlap. Ale ctí
pravidla a podepsanou smlouvu, což
ve světě dotací někdy neplatí.
A proto jsem v hlasování o koupi pozemku na výstavbu nové školy v Žalově
spolu s třinácti kolegy zvedl ruku pro.


l

Jarda Huk
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko

Vážení čtenáři,
třebaže je škola uzavřena a výuka probíhá
online, Školní okénko nekončí a přináší
vám nadále informace z našich akcí, kdy
jsme byli ještě ve škole a ani ve snu nás nenapadlo, že by ty „prázdniny“ přišly dříve.
Že by se dětem stýskalo po škole, tomu se
snad ani nedá uvěřit. Ale možná nám všem
napoví obrázek školy, který své paní učitelce třídní zaslala žákyně z 5. D – K. Benešová.
Snad ta nevyžádaná přestávka běžné výuky brzy skončí, prázdná budova školy
zase ožije dětskými hlasy a smíchem a bude
zase vše v pořádku. Tak si držme palce!
Posílám touto cestou všem dětem za celý
pedagogický sbor mnoho pozdravů.
A všem ostatním: „Mějte se hezky a opatrujte se.“
Věra Zelenková

Recitační soutěž pro I. stupeň

Ve středu 19. února 2020 se uskutečnil další ročník recitační soutěže pro 1. stupeň.
Zájem projevilo 19 žáků, soutěž probíhala
ve dvou kategoriích: I. kategorie je určena
pro naše nejmladší (žáci 1.–3. tříd), v II. kategorii se utkali žáci 4.–5. tříd. Čtyřčlennou
porotu tvořily 3 paní učitelky + 1 zástupce
dětí (žák 5. B). Všem účinkujícím děkujeme za krásný přednes, publikum recitátory
odměňovalo zaslouženým potleskem.
Z každé kategorie byla vyhlášena 3 vítězná
místa, vítězové postupují do okresního
kola. Vítězové I. kategorie: Natálie Levá –
3. C, Denis Michal – 2. A, Jan Říkovský –
3. E. Vítězové II. kategorie: Amálie Jeřábková – 5. D, Jáchym Urbanovský – 4. D,
Amelia Lány – 5. F. Blahopřejeme a držíme
palce.
PhDr. Jana Mlynárová

Školní kolo v recitaci
pro II. stupeň
Ve čtvrtek 20. února proběhlo na II. stupni
ZŠZB školní kolo v recitaci. Ve III. kategorii, která je určena žákům a žákyním šestých a sedmých tříd, bylo rozhodování
o vítězi opravdu velmi těžké a těsné, neboť
výkony recitátorů a recitátorek byly oprav-
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du vyrovnané. Soutěže se celkem zúčastnilo 13 dětí. Do poroty zasedly dvě paní učitelky a dva zástupci dětí – Adéla Králová
(6. A) a Jan Čaloun (6. C). Prvenství nakonec získala Kateřina Hošková, druhé místo
obsadila Lidmila Nohlová (obě z 6. B)
a cenu za 3. místo si odnesla Natálie Zimmlová z 6. C. Okresní kolo pro vítěze
v dětské recitaci se mělo konat ve čtvrtek
19. března v Rudné. Všem děkujeme a vítězkám gratulujeme.

a opustili pevnostní hradby města Terezína. Je dobré pochopit, co se tehdy dělo, co
všechno lidé byli schopni způsobit jiným
lidem. Z učebnic a dokumentů lze vyčíst
mnohé, ale chlad a hrůza strašné války,
kterou nikdo nezapomene, na člověka sáhne zvláště na takových místech, jako je Terezín, nezapomeneme na ni.

5. D – O masopustu

Monika Rambousková a Věra Zelenková

Anglická olympiáda

Koncem ledna proběhlo školní kolo anglické olympiády pro 2. stupeň. Mladší kategorii bohužel ovlivnila vysoká nemocnost,
zúčastnilo se tedy jen pět žáků 7. tříd.
V kategorii 8. a 9. tříd bojovalo 17 žáků.
Všichni prokázali výborné znalosti, určit
vítěze nebylo jednoduché. Ve čtvrtek
20. února nás v okresním kole v Dobřichovicích reprezentovali ti nejlepší – Melinda
ze 7. C, která se umístila na výborném 2.
místě a David z 9. A, který se bez problémů
vešel do první desítky.
Gratulujeme!
Učitelé Aj

Učíme se s 5. D – Terezín

V únoru jsme toho hodně zažili. Ve vlastivědě probíráme druhou světovou válku,
právě proto jsme se vydali do Terezína,
ráda bych napsala na výlet, ovšem jsou výlety a výlety, tento byl smutný. Děti se těšily
na společnou akci, a i když věděly, kam jedeme a co nás čeká, přeci jen je nevlídnost
a ponurost místa, kde se ocitly, navíc
umocněné sychravým počasím s nízkými
teplotami, velice zaskočily.
S paní průvodkyní jsme prošli areál Malé
pevnosti, místa, kde trpělo tolik lidí, dospělých i dětí, kde jich také mnoho zahynulo v důsledku nelidských podmínek či bylo
umučeno, popraveno. Byli jsme ve studených barácích, kde strádalo tolik lidí hladem, zimou, strachem. Bylo to děsivé a děti
byly nebývale tiché. Na popravišti v Malé
pevnosti zahynulo ještě 2. 5. 1945 padesát
dva vězňů, byla to poslední nesmyslná poprava před koncem války. Mezi nimi dva
z pradědečků dětí z 5. D, jejich příběhy,
plné statečnosti, jsme díky rodinám dětí
poznali. Nacisté z tábora narychlo odešli 5.
5. 1945, zanechali zbylé vězně ve zbídačeném stavu, nemocné tyfem, umírající.
Krematorium v Terezíně nám ten smutný zážitek ještě umocnilo. Nasedli jsme
s úlevou do autobusu, vyjeli z ghetta

Veselejší akcí celé třídy se stal roztocký
masopust, už potřetí jsme se na něj chystali a tento rok opravdu důkladně. Během
hodin výtvarné výchovy děti nazdobily
a nachystaly kočárek na prodej koláčků,
bábovek, perníčků, slaných tyček a jiných
dobrot, se kterými pomohly maminky.
Celá 5. D se sešla v masopustní dopoledne
v areálu zámečku a úspěšnější prodejce
dobrot byste těžko hledali. V masopustních maskách nabízely děti své zboží a někteří rodiče jim zdařile pomáhali, paní učitelka tentokrát jen radostně přihlížela,
přeci jen páťáci už jsou dost velcí a šikovní.
Vydělané penízky děti věnovaly na podporu masopustu – tedy Roztoči. Radost ze
společné práce, prodej, krásná atmosféra,
zážitek z průvodu, tradice a sounáležitost,
to vše jsme si 15. února vychutnali, užili
a těšíme se na příští rok, 6. D bude u toho.

5. D – Příšera šikana

Poslední moc pěknou únorovou akcí bylo
představení „To byl jen vtip“ v divadle Minor. Téma šikany, která se tváří zprvu nevinně, ale díky svému pomalému a plíživému nástupu může děti zaskočit, mohou
propásnout první „ne“, je to téma velice
důležité a není ho nikdy málo.
Velice chytře a profesionálně postavené
představení děti vtáhlo, a to doslova, protože v jeho druhé polovině byly tázány, co
je špatně, kde se to ještě dalo zastavit, co se
mělo udělat, říci. Děti samy mohly situace
s herci zahrát znovu, jinak, nedat příšeře
šikaně tak velké šance vyrůst a nabobtnat.
Hodně jsme o tématu mluvili, ve slohu vymýšleli vhodné konce a věřím, že ši-  ➔
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kanu po tomto představení rozpoznáme
lépe a postavíme se jí čelem, ať to ani nezkouší.
Těšíme se na akce příští a radujeme se, že
je nám spolu fajn.

Co proběhlo?

Žáci 7. ročníku získali přehled o typech
a kategoriích médií (rozhlas, televize, tisk,
internet – seriózní vs. bulvární), zvládli
pojmenovat přínosy a rizika jednotlivých
typů médií a získali základní náhled
do specifik internetu a sociálních médií,
kde konzument je zároveň tvůrcem obsahu – realizováno Fórem pro prožitkové
vzdělávání.

JSI NULA!

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V 5. C

Žáci 5. ročníku se seznámili s pojmem šikana/kyberšikana, včetně jejích projevů
a možných následků – realizováno Fórem
pro prožitkové vzdělávání.

Pět hodin v rámci českého jazyka bylo zaměřeno na média a jejich vliv s využitím
metod kritického myšlení. Na závěr žáci
vytvořili noviny k 17. listopadu. Hodiny
připravila a vedla M. Jelínková-Ťupová.

5. D a Petra Zwinzová

O2 Chytrá škola po 1. pololetí

MEDIÁLNÍ BLUDIŠTĚ

Informace ze základní školy
Vážení rodiče,
dostali jsme se do jarních měsíců – období,
kdy většinou ve škole vrcholí přípravy na přijímací zkoušky. V letošním roce je všechno
jinak – ve škole je ticho, s dětmi jsme se již
několik týdnů neviděli jinak než online. Je to
pro nás všechny nečekaná situace, zkouška
jiná než přijímací... Zkouška, na kterou jsme
(asi nikdo z nás) nebyli připraveni.
Na počátku se situace měnila každou
chvíli, nyní už dochází alespoň částečně
k uklidnění.
Pedagogové jsou s rodiči i dětmi v kontaktu a průběžně kontrolují zadanou práci. Na základě zkušeností a zpětné vazby
dále sjednocujeme, zjednodušujeme
a zlepšujeme pravidla online výuky a propojujeme všechny oblasti, které s tímto
typem vyučování souvisejí. Hlavní důraz
je kladen na klíčové předměty M, Čj, Aj
a na 9. ročníky (přijímací řízení). Na prvním stupni jsme zvolili cestu především
e-mailů a Google učeben, na druhém
stupni cestu Bakaláře a Google učeben.
Další nadstavbou mohou být online setkávání s učiteli.
Chápeme, že je pro rodiče obtížné skloubit
osobní a pracovní povinnosti se zajištěním
každodenní péče o děti a nyní navíc s domácí výukou. Pokud bude třeba, nabízíme
pomoc našich asistentů při domácím
vzdělávání dětí. S některými dětmi asistenti pravidelně pracují a spolupráce probíhá
velmi dobře. Svou pomoc s doučováním
nabídli i skauti z Roztok – studenti gymnázií nebo vysokých škol. Rodinám, které neměly nebo nemají k dispozici potřebné
technické vybavení, nabízíme v součinnosti s městem Roztoky podporu – např.
zajištění internetového připojení nebo za-
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Pravidelné setkávání žákovského parlamentu s využitím médií pro potřeby školy
– školní vysílání, webové stránky školy
a Fb, fotodokumentace a publicita. Zaměřeno na sociální a osobnostní rozvoj žáků.
Hodiny připravila a vedla P. Mudrochová.
JAK NA INTERNET

Setkávání seniorů v počítačové učebně, kde
se v 5 dvouhodinových setkáních seznamovali, jak pracovat s internetem, mobilním
telefonem či tabletem. Při setkáních s nimi
aktivně spolupracovali – Adam, Matyáš, Tadeáš a Vojta z 9. ročníku. Workshop vede O.
Hlavín a i ve 2. pololetí pokračujeme.  l
Marie Bartulíková

Informace k zápisům online

půjčení tabletů. Pokud byste se ocitli v náročné situaci, k dispozici je vám také naše
školní psycholožka Veronika Šporclová.
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tu jsou i naše speciální pedagožky.
Všechny potřebné informace a kontakty
najdete na webových stránkách školy. Tam
také případní zájemci najdou tipy na volnočasové aktivity od vychovatelek školní
družiny.
Musím poděkovat všem pedagogům
za jejich obrovské nasazení. Pro některé
z nich byl přechod na online výuku snazší,
pro jiné náročnější. U všech vidím velkou
snahu výuku maximálně zajišťovat.
Chtěla bych jménem vedení školy a celého pedagogického sboru poděkovat rodičům za trpělivost, spolupráci a za pomoc dětem při učení. Děkujeme, že jste
shovívaví vůči některým nedostatkům
ve výuce a snažíte se pomáhat také nám.
Budeme i nadále pracovat na zlepšování
výuky a za vaše podněty, informace
o tom, jak se vám daří či nedaří, vám děkujeme.
Závěrem musím vyjádřit poděkování
také našemu zřizovateli – městu Roztoky,
zejména panu starostovi Jakobovi a paní
radní pro oblast školství V. Drdové.
V náročné a nečekané situaci, ve které se
škola ze dne na den ocitla, jsme cítili
podporu a snahu o společné hledání řešení problémů.
Přeji vám všem především zdraví a také
pevné nervy!


MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

l

Olga Janoušková
ředitelka školy

Z nařízení MŠMT došlo k opatřením,
týkajícím se úprav průběhu zápisu
k povinné školní docházce.
Z tohoto důvodu budou zápisy
do Základní školy Zdenky Braunerové
probíhat pomocí registrace na adrese
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/
PublicWeb/zszb/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#  
Registraci bude možné provést
od 01.04.2020 do 30.04.2020. Po odeslání
vyplněného formuláře vám přijde potvrzovací e-mail s registračním číslem a odkaz
s formulářem ke stažení. Formulář je třeba
před vytištěním editovat v PDF souboru, poté
vytisknout, podepsat a doručit do školy nebo
rovnou vytisknout a údaje doplnit ručně.
Možnosti doručení jsou následující:
1 Osobní předání do okénka vedle hlavního vchodu do budovy školy na Školním
náměstí denně 9–12 hod. (poslední den
doručení 30.04.2020)
2 Do schránky na budově ZŠ – u hlavního
vchodu na Školním náměstí (poslední den
doručení 30.04.2020)
3 Přílohou v e-mailu na adresu
info@zszb.cz. Tuto možnost lze využít
pouze v případě, že disponujete elektronickým podpisem. (poslední den doručení
30.04.2020)
4 Datovou schránkou, máte-li ji jako
fyzická osoba. Datová schránka ZŠ Zdenky
Braunerové je: wygmr3b (poslední den
doručení 30.04.2020)
5 Českou poštou (poslední den podání
30.04.2020)
Mnozí z vás se již registrovali pomocí
formuláře na stránkách naší školy, kde si
pravděpodobně stáhli i formulář s žádostí
o přijetí, či si ho přinesli ze školky. Tato
registrace, stejně jako formulář s žádostí
o přijetí, nebude v tomto školním roce
platit. Prosíme proto o vytvoření nové
registrace na výše uvedeném odkazu
(aplikace.zápisyonline).
Zároveň prosíme i ty rodiče, kteří budou
v letošním školním roce žádat pro své dítě
o odklad povinné školní docházky, aby se
na výše uvedeném odkazu také registrovali a bylo jim přiděleno registrační číslo!

l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Naše školy a školky
V době nedávné jsme dosud nejvíce řešili zásadní věci,
jako jsou nedostatečné prostory základní školy, tudíž
nevyhovující podmínky pro práci pedagogů a nekomfortní
prostředí pro žáky. Najednou, ze dne na den, jsme nuceni
čelit jinému stresu, životně důležitému.
Všichni vnímáme enormní tlak, který působí na všechny rodiče, žáky a pedagogy.
Vše, co se týká školy, vyučování tzv. na dálku je velké a citlivé téma, které hýbe celou
společností, nejenom roztockou. Pravděpodobně stav výuky na dálku ještě nějakou
dobu potrvá. Co je ale dnes již patrné?
Po prvotním hektickém hledání způsobu
a možností, jak nejlépe a jakou formou vyučovat a komunikovat, se situace po necelých dvou týdnech usazuje. Věříme pedagogům a vedení školy, že zvolilo tu
správnou cestu, a doufáme, že se stále vše
bude vylepšovat ku prospěchu a spokojenosti všech. Rodičů, dětí a pedagogů. Možná se ne vše zadařilo hned na tzv. prvou,
všichni se museli ze dne na den učit. Nikdo
na tuto situaci nebyl připraven. O to více
musíme ocenit snahu a vytrvalost všech
v hledání a zkoušení nových věcí. Pro nikoho to není lehké.
Proto děkujeme všem! Učitelům za aktivitu a rychlou změnu způsobu výuky
(pro mnohé naprosto zásadní změnu)

a za pevné nervy. Rodičům za trpělivost,
pevné nervy, pochopení a také snahu pomoct při výuce svých dětí. Nakonec děkujeme dětem, že se snaží pečlivě vypracovávat zadané úkoly a spolupracovat.
Nejenom se svými učiteli, ale také s rodiči
v rolích učitelů.
Věříme, že společným úsilím tuto nelehkou dobu překonáme a brzy se děti a učitelé,
k radosti všech, vrátí do školních lavic
a za katedry.
MŠ Havlíčkova – zajišťuje celodenní
péči včetně stravování pro děti zdravotníků a všech záchranných složek. Pravidelně
dochází cca 8 až 10 dětí.
MŠ Spěšného – zavedla výuku na dálku – předškolní vzdělávání, grafomotorika, hravé úkoly atd. (i pro menší děti)
– aktivně komunikují s rodiči, pracují
na výukových materiálech.
MŠ Přemyslovská – zavedla výuku
na dálku, intenzivně pracují na nových vý-

ukových materiálech a připravují nový kabinet pro práci asistentů s integrovanými
dětmi. Paní učitelky se aktivně zapojily
do šití roušek.
Zápisy do mateřských škol by měly probíhat v měsíci květnu. Termíny a způsob
zápisů budou vzhledem k situaci teprve
upřesněny. Prosím, sledujte bedlivě webové stránky MŠ a města.
Základní škola je v době uzavření základních škol mimo jiné připravena zajistit
péči o děti zdravotníků, záchranných složek a pracovníků v sociálních službách.
Byla krajem vybrána, a je tudíž i povinna
přijmout do péče i děti, které nejsou jejími
žáky. Zatím rodiče těchto dětí tuto možnost nevyužili.
Základní umělecká škola – probíhá výuka „na dálku“.
S přáním pevného zdraví a zachováním si
optimismu.


l

Vladimíra Drdová
radní pro školství
a sociální věci

Buďme spolu!
Ahoj, dneska pro tebe máme následující
úkol... Nějak takto začíná každodenní internetová komunikace, kterou vedou paní
učitelky s dětmi a rodiči z naší mateřské
školy. Vzhledem k současné situaci, která
(jak určitě všichni doufáme) snad brzy
pomine, jsme se rozhodly přistoupit k této
formě předškolního vzdělávání. Na každý
den paní učitelky dětem připravují nějaké
úkoly, ať úkoly, které mají pobavit (zatím
asi největší úspěch měl úkol, kdy děti společně se svými rodiči ze zaslaných fotografií hádaly, jaké oči patří které paní učitelce) nebo úkoly vzdělávací (básničky,
písničky, pracovní listy, grafomotoriku...)
A tak vymýšlejí, hledají, fotí, píší, nahrávají, vyrábí, skenují, prostě se snaží,
aby doba, po kterou bude naše mateřská
škola zavřená, dětem příjemně utekla.
Práce je plno a nasazení paní učitelek je veliké. Jsem ráda, že se (soudě podle ohlasů,
které od dětí a rodičů máme) projekt inter-

DUBEN 2020

netového vzdělávání podařilo rozjet. A že
se nám podařilo do rodin přinést radost
a tvůrčího ducha. Tedy že má smysl. A to
by se bez obětavosti, nápaditosti a pracovitosti paní učitelek nepovedlo. Za to všechno si zaslouží obrovské poděkování! Tedy
paní učitelky, děkuji vám!
Ostatně, budete-li chtít si alespoň malou
část našeho snažení prohlédnout, udělejte si

procházku kolem budov naší MŠ. Na plotech se připravuje malá výstava, na kterou
jste srdečně zváni!
A na závěr mi dovolte, abych všem popřála hodně zdraví a lidské soudržnosti.
A s našimi dětmi a rodiči se těším na brzkou shledanou! 
l
Bc. Jana Kellerová

ředitelka MŠ Spěšného
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Psychologické poradenství online zdarma

Mimořádná online výuka 
v Lexiku a Insignis
Ve chvíli, kdy sedím za klávesnicí,
stále trvá mimořádné nařízení
vlády. Vzhledem k dané situaci
jsme reagovali na změnu a zajistili pro vybrané kurzy online
výuku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým spolupracovníkům, lektorům, odborníkům
z PPP… Nastudování, příprava
a realizace online kurzů a terapií
nás všechny stála mnoho úsilí, ale
i prostředků. Rozhodně pro nás
nucený home office od samého
počátku nebyl žádnou dovolenou,
ba přímo naopak. Tato náročná
doba mě ještě více utvrdila, že
jsme skvělý tým!
Chtěla bych poděkovat také všem
našim studentům, kteří se nového
způsobu výuky zhostili s nebývalým nadšením, a velmi děkuji
za jejich odhodlání seznámit se
s novou formou výuky. Těm, kteří
měli problém s technickým vybavením, jsme nabídli využití našich
notebooků.
Tato opatření byla i solidární
cestou, jak co nejlépe překonat
nepříznivou dobu a podpořit
lektory, aby nepřišli o výdělek,
a studenti o výuku.
Část prezenční výuky byla přesunuta na dobu, kdy se zase budeme moci potkat, protože je během ní prováděn nácvik.
Například kurz První pomoc
dětem, prezenční dny kurzů
Chůva a Asistent pedagoga. Náhradní termíny naplánujeme dle
situace, stejně jako odsunuté
termíny kurzu Cyklus pro ženy.
Děkujeme za vaše pochopení
a trpělivost, svým závazkům
dostojíme. Všichni jsme vám plně
k dispozici jako podpora v nových aktivitách. Každá změna je
i výzvou k rozvoji, získání nových dovedností, a proto berme
vzniklou situaci jako výzvu
do budoucna.
Věřím, že za dva týdny, kdy toto
číslo Odrazu vychází, již bude
situace příznivější, a pokud ne,
jsme připraveni v nastaveném
režimu pokračovat, dokud to
bude nezbytné.
Všem přeji pevné zdraví a těším
se, až se opět osobně potkáme.


l

Mgr. Lenka Červenková

ředitelka Lexik a Insignis
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S ohledem na současný epidemiologický
stav státu PPP Lexik nově nabízí ZDARMA službu psychologického poradenství
„online psychologická pomoc“ (komunikace mailem či videohovorem). Naši odborníci, psychologové, speciální pedagogové a terapeuti, jsou připraveni se vám
věnovat. Pište na poradna-online@lexik.cz

Relaxace/terapie online

Přemýšleli jsme, jak pomoci v náročných
časech všem, kteří potřebují povzbudit,
zklidnit či zapomenout na různé nepříjemné zprávy a události…
Jsme vystaveni vysoké míře stresu a konec této náročné doby je bohužel v nedohlednu. Pokud máte chuť naučit se, jak relaxovat a meditovat v běžném životě, nově
nabízíme online relaxace. Vše pod odborným vedením naší terapeutky Martiny Denemarkové. Čas bude vždy dle dohody
s lektorkou. Lze se účastnit ve skupině i individuálně. V případě potřeby je možné
domluvit i rodinné terapie. Zájemci pište
na martina.denemarkova@lexik.cz

Letní tábory

Tradiční každoroční tábory jsou již připravené na srpen 2020, stačí své děti přihlásit.
Dokonce nabízíme nově arte setkávání pro
děti pod vedením naší odbornice z PPP
Lexik Simony Jetmarové.
RC Free Ride Land ve spolupráci
s www.rcfreerideland.4fan.cz
n 10.–14. 8. 2020 (pro kluky i holky
7–15 let s vlastním RC autem)
Lektoři Jakub Malčánek a Tomáš Voborský chystají další super jízdy ve Freeride
parku v Roztokách, výpravy a expedice

s RC modelem, napínavé závody plné nečekaných obratů.
Malý objevitel
n 17. –21. 8. 2020 (pro kluky i holky od
5 do 8 let)
Neobyčejné pokusy s obyčejnými věcmi,
dobrodružné výlety za poznáním, prázdninové hry a spousta zábavy pod vedením
našich lektorek Martiny Denemarkové
a Veroniky Vondráčkové.
Prázdninové ARTE setkávání
n 24.–28. 8. 2020
n dopoledne (9.00–12.00) malí výtvarníci
ve věku 3–6 let
n odpoledne (13.00–16.00)
výtvarníci 7–14 let
„Výtvarné nadání není potřeba,“ říká
speciální pedagožka zabývající se arteterapií Simona Jetmarová. Hlavní bude tvorba
a radost z činnosti spojené s rozvíjením
sebe sama a sebepoznáním, krása barev,
fantazie, výtvarně-prožitkové techniky.

Kurzy pro profesní Chůvy

Termín kurzu Expres: 11. 4. – 13. 6. 2020
Termín kurzu Na pohodu: 18. 4. – 22. 8.
2020
Více na www.lexik.cz, www.insignis.cz
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů
pište na info@lexik.cz nebo info@insignis.cz,
volejte na 733 643 642, 739 035 000.
l

Lenka Červenková

ředitelka Lexik a Insignis

Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ
pro školní rok 2020/21 proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ

v pondělí 25. 5. od 16.00 do 18.00 hodin
a ve čtvrtek 28. 5. od 15.00 do 18.00 hodin.
Hlásit se mohou děti, které v září 2020
nastupují do 1. třídy ZŠ. Výjimečně (dle
kapacitních možností ) se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší. Na ně jsou kladeny větší nároky.
Požadavky k talentové zkoušce:
n Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez
doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
n Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.

n Zopakovat jednoduchý melodický motiv.

n Zatleskat jednoduchý rytmus.
Podmínky pro přijetí:
n Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku I. stupně základního
studia.
Ke zkoušce můžete dítě přihlásit po 1. 4.
2020 e-mailem na pavlikova@zusroztoky.cz
nebo písemně na adresu školy (zanechte
své telefonní číslo)

Seznam dětí přijatých do přípravného
studia pro školní rok 2020/21 bude zveřejněn na našich stránkách ke konci června.
l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPORT

Plány SK Roztoky
Dobrý den, vážení sportovní přátelé, rád bych vás v krátkosti
informoval o událostech, které ve fotbalovém klubu
SK Roztoky proběhly před vyhlášením nouzového stavu.
V první řadě proběhly další schůze výkonného výboru. Zápisy najdete na webových
stránkách SK Roztoky. Ze zápisů i z průběhu schůzek je zřejmé, že má výbor chuť
a snahu posunout fotbal v Roztokách dál.
Připomenu zde alespoň hlavní projednávané body, které by vás mohly nejvíce zajímat.
Šéftrenérem mládeže Radkem Bártou
byla vytvořena a výkonným výborem od-

souhlasena Herní a tréninková koncepce
SK Roztoky, včetně návazností na kategorie dorostu a dospělých. I v tomto kontextu počítáme pro sezonu 2020/20121 s přihlášením mužstva dorostu do okresního
přeboru. Případní zájemci se mohou hlásit
na dorost@skroztoky.cz, případně přímo
na hřišti u kteréhokoli trenéra či funkcionáře.

Na posledním jednání výboru byl taktéž
odsouhlasen poměrně ambiciózní rozpočet pro rok 2020.
Dalším důležitým úkolem, kterým se
stále zabýváme, je rozšíření kapacity tréninkových ploch. Jelikož je v řešení několik variant a konečná volba nezáleží pouze
na našem rozhodnutí, finální varianta doposud nebyla schválena. O dalším vývoji
vás budeme průběžně informovat.


l

Ing. Tomáš Novotný
předseda SK Roztoky

Řádková inzerce
n HODINOVÝ MANŽEL – tel. 723 424 701

prac. na odpolední úklid výrobních prostor v Roztokách. Prac. doba
16.00– 18.30 hod. 2x týdně. Mzda DPP
3 600 Kč/měsíc. Tel. 724 033 325

poledne ihned od ukončení výjimečných
opatření. Hledám k sobě kolegyni, na kterou je spolehnutí a ráda se postará a zabaví
malou skupinu dětí. Vhodné pro mámy
na RD, práce s vlastním dítětem možná.
Tel. 607 863 259

n Nabízím práci v zavedené soukromé ško-

n Přijmeme řidiče skupiny C na rozvoz pe-

n Přijmeme

ličce hlídání dětí v Roztokách na 2–3 do-

čiva (možno s vlastním vozem) nebo

do stálého pracovního poměru. Přijmeme
řidiče skupiny C na rozvoz pečiva, SO =
1 200 Kč, NE = 1 400 Kč čistého (i brigádníka). Možnost ubytování. Tel. 602 210 676
n Pronajmu byt 2+kk včetně zařízení.
Dlouhodobě, cena 10 500 Kč, poplatky
4 000 Kč, 1x nájem dopředu.
l
Tel. 602 210 676

INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–28 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 5 do 9 dnů!
Záruka 36 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
e-mailem nebo
SMSkou, tentýž
den obdržíte
cenovou nabídku.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

DUBEN 2020
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SLEVA 15 % z celkové ceny.
12.03.20 10:10
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LETNÍ PNEU

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

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

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

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

