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Aplikace BOTULOTOXINU praktickým lékařem

Chemický peeling bezpečně od lékaře

V naší ordinaci praktického lékaře Vám 
nabízíme dvě novinky. Chemický peeling a 

odbornou aplikaci Botoxu.

Botox? Každá žena chce mít krásnou a svěží pleť co nejdéle. Pokud kosmetické krémy proti vráskám 

nepomáhají, přichází na řadu aplikace botulotoxinu. Botulotoxin je v tomto směru jediná účinná látka, která 
produkuje bakterie Clostridium botulinum. Tento toxin přerušuje spojení mezi svalem a nervem a tím zabraňuje 
svalům, aby se smršťovaly. Povrch kůže se díky tomu vyrovnává a vrásky rychle mizí. Nádherně vyhlazený 
obličej láká mnoho žen všech věkových skupin. Aplikace se provádí většinou ve čtyřměsíčních intervalech. 
Pomocí tenké injekční jehly se látka bezbolestně vpichuje do požadovaných partií obličeje. Celkové ošetření 
trvá přibližně 30 minut a výsledný efekt se dostaví po dvou až sedmi dnech. 

Trpíte nadměrným pocením? Botox je výbornou prevencí proti nadměrnému pocení. Pokud Vás trápí 

tento nepříjemný problém a to zejme ́na v podpaží, určitě zkuste odbornou aplikaci botoxu. Vpichuje se do 
podpaží, kde se před aplikací ošetří pokožka znecitlivující mastí. 

Cena?  Obličej od 2000 Kč, podpaží od 9500 Kč. Bezplatná konzultace a potní test zdarma.      

Co je chemický peeling? Chemický peeling je zákrok estetické dermatologie, který bychom měli podstupovat 

pouze z rukou vyškolených odborníků. Jedná se o narušení povrchových i hlubších vrstev pokožky pomocí aktivních látek 
(ovocné kyseliny, enzymy). Trápí-li Vás jizvičky po akné, barevná pigmentace, skvrny a povadlé kontury obličeje, bude pro 
Vás tato procedura jistě přínosem a řešením. Ceny od 1.000kč
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Milí čtenáři, vážení spoluobčané,

na počátku nového roku si dovoluji výjimečně vstoupit 
do úvodníku, který je jinak výsostným prostorem odpověd-
ného redaktora. Ráda bych vám jménem redakční rady po-
děkovala za přízeň a čas, který jste v uplynulém roce Odrazu 
věnovali, ať už jako čtenáři či přispěvatelé. 
Doufám, že i letos najdete na stránkách Odrazu vše, co vás 
zajímá, co potřebujete vědět. Jaký bude Odraz? Stále stej-
ně liberální, tedy umožňující svobodu názoru jednotlivce. 

Setkávám se s otázkou, nejen já, ale i ostatní členové redakční rady, zda Odraz 
musí otisknout vždy všechny názory a komentáře, tedy i ty, které někoho urážejí 
a na první pohled jsou pravdě na hony vzdálené. 
Existují dva základní přístupy, jak vytvářet obsah městského časopisu. Buď to 
může být hlásná trouba vedení radnice, bez možnosti otisknout jiný názor, než 
je ten, který má vedení města. To je ta jednodušší cesta. Ostatně v tomto duchu 
vychází řada městských periodik, i v Odrazu v minulosti došlo k několika málo 
excesům. Důsledkem toho bývají opoziční tiskoviny, což ve finále s sebou přináší 
mnohem víc útočných článků a kydání špíny. I to si Roztoky již zažily.
Nebo městské periodikum může být otevřeným prostorem, kdy bez cenzur otiskne 
názory všech občanů. Tento přístup samozřejmě vyžaduje odvahu vedení města 
a schopnost naslouchat i odlišným názorům. Vítána je samozřejmě konstruktivní 
kritika. Ta může přinést pozitivní posun. Přístup hulváta a demagoga s pocitem 
„to sem jim to nandal“, nic neřeší!  To ale většinou neví jen sám pisatel.
Já osobně jsem přesvědčená o tom, že otevřený, liberální Odraz je sice tou nároč-
nější, ale správnou cestou, kterou si čtenář-občan zaslouží, a že si sám velmi dobře 
udělá svůj názor na toho kterého autora.
Na závěr bych vám ráda jménem redakční rady popřála úspěšný rok 2017 a těšíme  
se na setkávání s vámi na stránkách Odrazu.  l

  Ing. Eva Frindtová
předsedkyně redakční rady a zastupitelka za TOP 09
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INFORMACE Z RADNICE

Rozpočet na rok 2017
Těsně před Vánoci schválilo zastupitel-
stvo rozpočet města pro rok 2017. Pro-
jednávání bylo podrobné, trvalo několik 
hodin, občas bylo vášnivé, ale lze říct, že 
bylo věcné.
Rozpočet je to poměrně ambiciózní. 
Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů 
Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahr-
nuli i větší opravy (např. chodníků), nákup 
pozemků či plánovací dokumentaci, pře-
sáhla by tato částka dokonce 90 milionů 
Kč. Podrobně se rozpočtu města věnuji 
dále v  Odrazu v  tématu měsíce. Proto 
tento článek nepřehlédněte.

Krajské zastupitelstvo
Jak jsem slíbil v minulém vydání, budu zde 
jako krajský zastupitel přinášet informace 
z krajské úrovně.
I krajské zastupitelstvo schválilo v  týdnu 
před Vánoci rozpočet kraje na příští rok. 
Ten byl navržen jen po  paragrafech, což 
znamená, že se nedozvíme, kolik pro-
středků je určeno na  co. Nevíme, kolik 
stojí magazín Středočech, na kolik nás vy-
jdou kufříky pro prvňáčky či o kolik pro-
cent se budou navyšovat mzdové náklady. 
Kdybych takový rozpočet předložil v Roz-

tokách, tak mě nevyžene jen opozice, ale 
i  straničtí kolegové. Pro takový rozpočet 
jsem ruku zvednout nemohl. Po mém vy-
stoupení pan náměstek hejtmanky Ko-
vács přislíbil, že se příště již dozvíme, 
na  co budou krajské peníze využívány. 
Snad to tak bude.
Jsem rád, že krajské zastupitelstvo zařadilo 
do  zásobníku projektů spolufinancova-
ných z EU sanaci roztocké skály v serpen-
tině. Akce bude stát cca 14 milionů Kč. 
Finančně se bude spolupodílet i  město. 
Věřím, že k  sanaci a následnému zvýšení 
bezpečnosti našich občanů dojde v brzké 
době.
V  neposlední řadě byli zvoleni členové 
krajských výborů. Já jsem se stal členem 
krajského Výboru pro hospodářský a  re- 
gionální rozvoj, vědu a  výzkum. Mým 
hlavním cílem je, aby byla nastavena spra-
vedlivá pravidla pro udělování dotací pro 
středočeská města a  obce. Budete -li mít 
jakékoli podněty, které bych v rámci toho-
to výboru mohl uplatnit, neváhejte mi je 
poslat.

Oskar pro Roztoky
Roztoky mají prvního Oskara. Před Váno-
cemi jsem měl tu čest převzít za Roztoky 

Elektrooskara za  nejefektivnější třídění 
elektroodpadu ve  Středočeském kraji. 
Moc děkuji panu řediteli Sládkovi 
a všem, kteří třídíte! l

S přáním všeho dobrého v novém roce
 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám především popřál všechno jen  
to nejlepší do nového roku 2017. Věřím, že tento rok  
bude úspěšný nejen pro naše město, ale snad i pro  
každého z vás.

Slovo starosty

Přípravy pokračují
Radní byli informování o rekonstrukci dět-
ského střediska a  klubovny důchodců. 
Po  předložené studii se projektanti pustili 
do  projektových příprav rekonstrukce klu-
bovny důchodců a prostor v Havlíčkově uli-
ci, ve kterých sídlil Úřad práce. V lednu by 
mělo proběhnout vyjádření dotčených orgá-
nů a během února, března pak budou zapo-
čaty samotné stavební práce. Vstup do ordi-
nace i  klubovny důchodců bude nově ze 
zadní strany domu a bude bezbariérový.

Radní schválili zadání auditu 
účetnictví v základní škole
Radní vyšli vstříc požadavku nové paní ře-
ditelky základní školy a  schválili zadání 

účetního auditu za poslední dva roky. Cí-
lem auditu je vysvětlit některé nejasnosti 
a případně nastavit nová pravidla účetnic-
tví školy. Radní současně ocenili pracovní 
nasazení a pečlivost, se kterou se paní ředi-
telka pustila do náročné práce.

Personální změny v dopravní 
komisi rady města
V prosinci došlo k několika personálním 
změnám v  dopravní komisi. Z  funkce 
předsedy byl odvolán Stanislav Čáslavka. 
Jmenován byl Michal Přikryl. Z dopravní 
komise byl dále odvolán František Sva-
toš. Radní vzali na vědomí informaci sta-
rosty Jana Jakoba o jeho rezignaci v téže 
komisi.

Mobilní sběr odpadů 
v roce 2017
Radní schválili harmonogram mobilních 
sběrů a  komunálních odpadů pro rok 
2017.

Svoz objemného a nebezpečného odpa-
du bude zajištěn 8. 4. a 10. 10. 2017.

Svoz kompostovatelného odpadu bude 
proveden 11. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4, 13. 5.,  
27. 5., 17. 6., 15. 7., 12. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 
14. 10., 11. 11. a 25. 11. 2017.

Svoz železného šrotu bude zajištěn 10. 4. 
a 4. 9. pro sběrnou oblast č. 1. Pro sběrnou 
oblast č. 2 pak 18. 4. a  11. 9. Informace 
o  svozových místech se dozvíte na  strán-
kách města nebo telefonicky na Městském 
úřadě.

V prosinci se radní sešli dvakrát

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Senior taxi
Doprava seniorů nad 65 let  
a držitelů průkazů pro zdra-
votně postižené k lékaři

Finanční dotaci poskytne měs-
to Roztoky na dopravu k léka-
řům všem seniorům s trvalým 
pobytem v Roztokách nad  
65 let a všem držitelům prů-
kazu pro zdravotně postižené 
(věk není omezen):

n ve výši 100 Kč na jednu jíz-
du k lékaři do Prahy a do Vel-
kých Přílep na diabetologii  
(na cestu k lékaři a zpět činí 
dotace 200 Kč)

n ve výši 50 Kč na jednu jízdu 
k lékaři v Roztokách  
(na cestu k lékaři a zpět činí 
dotace 100 Kč)

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 
pak mají dopravu k lékaři 
po Roztokách zdarma. 

Dopravní službu Senior 
taxi objednávejte u pana 
Kuželky na telefonním čísle 
777 609 491.  l

Městský úřad Roztoky

Veřejné slyšení  
k provozu letiště
V úterý 17. ledna se 
od 18.00 hodin bude konat 
v budově základní školy (nová 
budova, sborovna) veřejné 
slyšení. Zvu vás, kdo máte 
dotazy k problematice leto-
vého provozu, komu připadá 
přelétání nad naším městem 
příliš časté a hlučné. Přítomní 
zástupci letiště budou podle 
svých slov připraveni zod-
povědět dotazy veřejnosti 
a přispět k lepší informova-
nosti o současném stavu, jeho 
příčinách i o plánech letiště 
do budoucna.  l

Jednání o ČOV  
se starosty obcí
Ing. Štifter podal radním informaci o Stu-
dii proveditelnosti intenzifikace čistírny 
odpadních vod Roztoky (ČOV), do  které 
byly zapracovány požadavky města. Město 
Roztoky, obec Únětice a městská část Pra-
ha-Suchdol přijaly znění memoranda 
o  spolupráci, jak je připravila v  rámci 
předložené studie VRV Praha, a. s. Obec 
Statenice vznesla řadu dotazů a  připomí-
nek k předloženému textu a statenické za-
stupitelstvo memorandum neschválilo. 
Poté se sešli představitelé obcí, VÚAB 
a zpracovatelé studie. Shody o dalším po-
stupu se zástupci Statenic se nepodařilo 
dosáhnout. Vzhledem k tomu, že možnost 
dosažení dotace na intenzifikaci je vázána 
podáním žádosti do prosince 2017, je nut-
né situaci řešit. Zástupcům Statenic byl 
proto zaslán dopis s  informací, že defini-
tivní vyjádření Statenic k dalšímu společ-
nému postupu je nutné. Jinak se ostatní 
partneři budou nuceni rozhodovat bez je-
jich spoluúčasti.

MIVA skončí  
do poloviny roku
Radní odmítli návrh Dohody o vyrovnání 
se společností Miva. Zástupci společnosti 

v  dohodě souhlasili s  úhradou pokuty 
za  neplnění povinností, která byla měs-
tem vyčíslena na více než 200 000 korun. 
Souhlasili také s  ukončením spolupráce 
k 31. prosinci 2016. Oproti těmto závaz-
kům ze strany Miva se město mělo vzdát 
nároku na finanční kompenzace v přípa-
dě, že nebude ze strany společnosti Miva 
docházet k  plnění povinností spojených 
zejména s  vyúčtováním služeb za  rok 
2016. Přijetí odpovědnosti za  pochybení 
společnosti Miva by fakticky mohlo pro 
město znamenat značnou finanční zátěž. 
Vzhledem k tomu, že byly veškeré snahy 
ze strany města o  smírčí domluvu s  Mi-
vou vyčerpány, radní schválili vypovězení 
smlouvy. Fyzickou správu bytového a ne-
bytového fondu již od listopadu vykonává 
nový pracovník úřadu pan Holík. Účet-
nictví bude až do  uplynutí šestiměsíční 
výpovědní lhůty vykonávat Miva.

 l

Po dlouhé a chvílemi emocionálně vypjaté 
diskusi bylo přijato několik změn a rozpočet 
na  rok 2017 byl schválen. Rozpočet je 
schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a vý-
daji je krytý finančními prostředky z minu-
lých let (45 milionů korun) a  bude využit 
k financování investičních akcí. Město bude 
v příštím roce hospodařit s téměř 182 milio-
ny korun. Podrobnější informace k rozpoč-
tu si můžete přečíst v článku pana starosty.

Vodné a stočné
Vodné stoupne o pět procent, stočné kles-
ne o více než jedno procento. Středočeské 
vodovody a kanalizace předložily kalkulaci 
vodného a stočného na rok 2017. Díky no-
vým přípojkám, které byly během minulé-
ho roku v  našem městě vybudované, se 
cena rozprostřela na  více jednotek a  tím 
mírně kleslo stočné. Cena vody stoupá 
po celé republice, a tak navýšení vodného 
pro rok 2017 nemine ani nás. Ve srovnání 
s cenami pro rok 2016 stoupne cena vod-

ného o 1,54 Kč/m3 (5,03 procenta) a cena 
stočného klesne o  0,35 Kč/m3 (1,11 pro-
centa). Pro rok 2017 jsou tedy ceny vod-
ného ve  výši 32,15 Kč/m3 a  stočného 
31,07 Kč/m3. K uvedeným cenám přísluší 
DPH v sazbě 15 procent.

Personální změny
I prosincové zastupitelstvo se neslo v du-
chu personálních změn. Zastupitelé vzali 
na  vědomí informace pana starosty, že 
na funkci člena zastupitelstva rezignoval ze 
zdravotních a osobních důvodů pan Stani-
slav Čáslavka. Návrh zastupitele Jandíka, 
aby byl do kontrolního výboru za odvola-
ného Ing.  Tomáše Šalamona jmenován 
Ing. Josef Šalamon, nebyl přijat.

Před závěrem jednání zastupitelé odhla-
sovali přesun všech neprojednaných bodů 
na  lednovou schůzi a  rozešli se do  svých 
domovů k vánočním přípravám. l

Marie Šlancarová
místostarostka

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017
Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jede-
náctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tomáš Novotný
místostarosta
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INFORMACE Z RADNICE

e-shop tisku

INZERCE

n Dne 1. 12. ve schránce důvě-
ry nalezen mobilní telefon zn. 
Lenovo A 2010 – uložen na MP, 
zjištěn majitel, následující den 
předán majiteli, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci.

n Dne 1. 12. oznámeno poško-
zení stromů (akátů) v zalesně-
ném prostoru na Holém vrchu 
(vedle žalovské vodárny) – za-
dokumentováno, vyrozuměn 
OŽP OSRM MÚ Roztoky.

n Dne 3. 12. oznámeni dva 
volně pobíhající psi v  ulici 
Nad Vinicemi – výjezd na mís-
to, proveden odchyt obou psů, 
umístěni do  záchytného 
kotce MP, zjištěni majitelé, 
kterým byli  psi v  pořádku 

vydáni, přestupek vyřešen do-
mluvou.

n Dne 3. 12. oznámen nález pe-
něženky v  ulici Masarykova 
před prodejnou Centrum lev-
ného nákupu – nález bude zve-
řejněn na webových stránkách 
MP Roztoky, města Roztoky 
a roztoky.com.

n Dne 5. 12. ve schránce důvě-
ry MP nalezena Lítačka – zjiš-
těn majitel, majiteli nalezená 
Lítačka vrácena, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci.

n Dne 7. 12. ve večerních ho-
dinách oznámeno napadení 
v  prostoru restaurace EMKO 
v  Havlíčkově ulici – výjezd 

na  místo, na  místo též hlídka 
PČR, která si věc na místě pře-
vzala.

n Dne 8. 12. v  rámci hlídkové 
činnosti nalezen nepořádek 
na volně přístupném pozemku 
v  ulici Na  Pískách – zadoku-
mentováno, kvalifikováno a še-
třeno jako podezření z  pře-
stupku, zjištěna podezřelá 
osoba a tato vyzvána k zjedná-
ní nápravy.

n Dne 13. 12. v nočních hodi-
nách oznámeno narušení ob-
čanského soužití mezi druhem 
a  družkou v  domě v  ulici  
17. listopadu – výjezd na místo, 
na místě již klid, věc kvalifiko-
vána a  šetřena jako návrhový 
přestupek proti občanskému 
soužití.

n Dne 16. 12. oznámen nález 
mobilního telefonu NOKIA C5 
v ulici Obránců míru – naleze-
ný mobilní telefon uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno 
na  webových stránkách města 
Roztoky, MP Roztoky a rozto-
ky.com.

n Dne 17. 12. oznámen volně 
pobíhající pes v  ulici Lidická 
u Tesca – výjezd na místo, pro-
veden odchyt, pes umístěn 
do  kotce OŽP, zjištěn majitel, 
kterému byl pes v pořádku vy-
dán, přestupek vyřešen domlu-
vou.

n Dne 22. 12. oznámeno vlou-
pání do domu v ulici Obránců 
míru a  odcizení vozidla Kia 
Ceed z pozemku tohoto domu –  
výjezd na místo, na místo hlíd-
ka PČR, která si věc převzala 
k jejich realizaci jako podezření 
z  trestného činu, provedeno 
místní pátrání po  odcizeném 
vozidle a podezřelé osobě s ne-
gativním výsledkem.

n Dne 22. 12. oznámeno odci-
zení bundy odložené na chod-

bě objektu DPS v Jungmanno-
vě ulici – výjezd na místo, věc 
kvalifikována a  šetřena jako 
podezření z  přestupku proti 
majetku.

n Dne 22. 12. oznámeno naru-
šení občanského soužití mezi 
sousedy v  ulici Na  Vyhlídce – 
výjezd na  místo, šetřeno jako 
podezření z  přestupku proti 
občanskému soužití.

n Dne 26. 12. oznámeno vlou-
pání do rodinného domu v uli-
ci Nad Vltavou – výjezd 
na  místo, na  místo též hlídka 
PČR Libčice, která si převzala 
věc na  místě k  jejich realizaci 
jako podezření z  trestného 
činu.

n Dne 26. 12. oznámena do-
pravní nehoda na  křižovatce 
ulic Třebízského a  Puchmaje-
rova, kde došlo ke střetu dvou 
osobních vozidel – výjezd 
na místo, zjištěno, že jde o do-
pravní nehodu bez zranění, 
pouze škoda na  vozidlech, 
usměrňování dopravy, na mís-
to hlídka PČR Libčice a  SDN 
PČR Praha -venkov, která si věc 
na místě převzala.

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

Pokud byste svým poznatkem 
mohli pomoci při šetření výše 
uvedených událostí, obraťte se 
prosím buď osobní návště-
vou, nebo telefonicky na  Ob-
vodní oddělení policie ČR Lib-
čice (tel. 974  882  730 nebo 
974 882 731), nebo na Městskou 
policii Roztoky (tel. 602 666 458 
nebo 220  910  468, popřípadě 
e -mail: info@mproztoky.cz.) 
Děkujeme předem za spolupráci. 
 l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,  
a to za období od 1. 12. do 27. 12. 2016:  
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Příjmová strana rozpočtu
V rozpočtu je na straně příjmů počítáno s vý-
znamným růstem daňových příjmů, které 
městu chodí na  základě tzv. rozpočtového 
určení daní. S  tímto růstem počítá jak Svaz 
měst a obcí, tak zejména ministerstvo financí.

Další významnou změnou jsou příjmy 
z  pronájmu vodohospodářské infrastruk-
tury, kterou město pronajímá Severočes-
kým vodovodům a  kanalizacím. Tento 
správce byl totiž loni přesoutěžen v  tzv. 
koncesním řízení a díky tomu bude město 
každý rok dostávat za pronájem vodovodů 
a kanalizací více než doposud. To se samo-
zřejmě pozitivně promítá i  do  příjmové 
stránky rozpočtu. Město má zároveň po-
vinnost tyto příjmy použít na obnovu prá-
vě vodohospodářské infrastruktury.

V  neposlední řadě jsme se rozhodli 
do rozpočtu zapojit a tím na investice vyu-
žít část peněz, které jsme v minulých letech 
díky dobrému hospodaření ušetřili. Cel-
kem má město našetřeno přibližně 65 mi- 
lionů Kč, v  tomto roce chceme z  ušetře-
ných peněz proinvestovat 46 milionů Kč.

Výdajovou stránku rozpočtu Vám kvůli 
větší přehlednosti představím po jednotli-
vých oblastech.

Školy a školky
V  letošním roce budou zahájeny práce 
na  nové budově základní školy v  Žalově. 
V  této souvislosti je v  rozpočtu počítáno 
s výdaji na projektovou dokumentaci, na ná-
kup pozemku a v rezervě i s částkou na pří-
padné zahájení samotné stavby. Dále bude 
v roztocké budově školy instalována klima-
tizace v knihovně a ve sborovně. Roztocká 
školní jídelna bude odhlučněna. Celkové 
investice plánované v rámci základní školy 
mohou dosáhnout až výše 20 milionů Kč.

V tomto roce bychom od září měli ote-
vřít tři nové třídy mateřských škol. Jedna 
bude postavena za Kaštánkem v Palackého 
ulici. Další dvě budou v upraveném objek-
tu za městskou knihovnou. Všechny nové 
třídy budou spadat pod MŠ Spěšného. 
V areálu této školky dojde k  rekonstrukci 
a zejména obnově vybavení v kuchyni a jí-
delně. Tyto investice budou dohromady 
stát téměř 12 milionů Kč.

V základní umělecké škole byla loni dokon-
čena krásná půdní vestavba. Letos je v plánu 
zavedení klimatizace a další drobné opravy.

Silnice
Hlavní prioritou v oblasti silnic a chodníků 
bude rekonstrukce žalovských ulic Krásné-
ho, Mühlbergerova, Pilařova a  Příčná. Pů-
vodně jsme plánovali práce zahájit již loni, 
ale z  důvodu archeologických průzkumů 
jsme museli začátek akce odložit do roku le-
tošního. Investice to bude významná. Kro-
mě již zmiňovaného průzkumu a  nových 
povrchů se zde bude měnit i část vodovod-
ních řadů a  veřejné osvětlení. Celkové ná-
klady jsou rozpočtovány na 18 milionů Kč.

Dále počítáme se spoluúčastí města 
ve  výši 2 milionů Kč na  sanaci skal 
v  serpentině. Ta by měla celkem stát při-
bližně 14 milionů Kč a  bude financována 
zejména z  evropských dotací a  částečně 
i  Středočeským krajem. Počítáme s  opra-
vou chodníku v Palackého ulici, dokonče-
ním projektových dokumentací na  ulice, 
kde je nezpevněný povrch, s  dalšími pro-
vozními opravami včetně uličních vpustí či 
s drobnými úpravami parteru.

V příštích týdnech budu jednat na kraj-
ském úřadu o urychlení přípravných prací 
v souvislosti s průtahem města. Tato komu-
nikace je krajská. Jsem přesvědčen, že se mi 
v průběhu roku podaří, aby byl přepracován 
projekt tak, aby byla tato veliká investice vů-
bec uskutečnitelná. Následně se budu sa-
mozřejmě snažit, aby Středočeský kraj v co 
nejbližší době zahájil samotné opravy.

Já osobně se domnívám, že v této oblasti 
bychom v  roce 2018 měli navázat rekon-
strukcí ulice Dobrovolného a  opravou 
Kroupky a Kostelní uličky.

Kultura a sport
Největší investicí v této oblasti, která může le-
tos dosáhnout až 10 milionů Kč, bude zaháje-
ní prací na rekonstrukci památkově chráněné 
vily čp. 125 v Tichém údolí. Zde má vznik-
nout jedna třída mateřské školy a komunitní 
centrum s prostory pro volnočasové aktivity.

I  nadále bude probíhat modernizace 
a  elektronizace naší městské knihovny. 
Bude vypsána soutěž na studii stavby nové 
knihovny a zadní budovy městského úřadu.

Zastupitelstvo schválilo spoluúčast města 
na  revitalizaci atletické dráhy a  přilehlých 
tribun v  sokolovně. Doufám, že roztocký 
Sokol dotaci obdrží a že práce v tomto roce 
začnou. Město počítá se svou spoluúčastí až 
do výše 4 milionů Kč.

Za roztockým skateparkem by měl vznik-
nout nový workout (cvičební tréninkové 
prvky).

Dotační a  grantová podpora roztockých 
spolků je navýšena o 100 000 Kč na 1,7 mi-
lionu Kč. Za to jsem velmi rád, protože dětí 
a mládeže je v Roztokách čím dál víc a práce 
našich spolků je mimořádně potřebná.

Veřejný prostor
V  letošním roce budou pokračovat práce 
na novém územním plánu a na zbývajících 
regulačních plánech. Loni se nám podařilo 
úspěšně dokončit ožehavý regulační plán 
pro lokalitu Dubečnice.

Dojde k rekonstrukci městského objektu 
v Havlíčkově ulici. Vznikne zde tak nejen 
ordinace pro novou dětskou lékařku, ale 
i nově upravené prostory klubovny seniorů. 
Bude opravena střecha městské budovy 
v Masarykově ulici, kde je lékárna a ordi-
nace. Bude provedena plynofikace šesti 
městských bytů v Nádražní ulici.

V rámci lokality u přívozu začneme vý-
stavbou cyklostezky po protipovodňovém 
valu, a to zejména s ohledem na vytvoření 
bezpečného napojení u  vjezdu do  města 
od Prahy.

Bude zahájena revitalizace hřiště v  Ti-
chém údolí. Děti se mohou těšit na  nové 
pítko u hřiště v ulici Obránců míru.

V lokalitě Levého Hradce budou zaháje-
ny práce na  výstavbě rozptylové loučky 
a kolumbária.

Vodohospodářská infrastruktura
V této oblasti nás čekají zejména tři zásadní 
investice. Největší z  nich se týká nových 
tlakových pásem vodovodů v Žalově. Tato 
investice je nezbytná nejen pro další rozvoj 
Žalova, ale zejména pro lepší komfort sou-
časných obyvatel. Druhou klíčovou záleži-
tostí je projektová dokumentace na rozšíře-
ní kapacity čistírny odpadních vod. 
V neposlední řadě jde o poměrně náklad-
nou, ale nezbytnou rekonstrukci armaturní 
komory žalovského vodojemu. Počítáme 
také s  dokončením projektových doku-
mentací pro všechny oblasti, kde ještě není 
kanalizace, a s projektem rekonstrukce vo-
dovodního řadu v Tichém údolí.

Mnohé drobnější záležitosti jsem zde kvůli 
omezenému rozsahu nemohl uvést. Jak je vi-
dět, čeká nás spousta práce. Tímto bych chtěl 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí 
na práci pro naše město a na rozvoji příjem-
ného života v něm, velmi poděkovat!  l

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvesto-
vat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy 
(např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato 
částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem sezná-
mil podrobněji.

Rozpočet města na rok 2017
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Tentokrát už to vezmu vážně a připomenu 
jednu z hlavních ulic našeho města nazva-
nou po Janu Palachovi. Jmenuje se tak te-
prve 26 let.

Okružní – Stalinova –  
Jana Palacha
Tato dvouproudá komunikace byla definová-
na polohopisným plánem z roku 1919. Měla 
jakýmsi obloukem obepínat nově budovaný 
sídelní útvar horních Roztok, jehož středo-
vou osou byla dnešní Masarykova ulice. Do-
stala název Okružní třída. Obě tyto hlavní 
tepny přetínala v  pravém úhlu třetí páteřní 
třída – dnešní nedokončená ulice Obránců 
míru. Ta měla na  svém konci navazovat 
na přemostění vltavského údolí do Klecan.

Okružní třída
Domy se v Okružní třídě začaly stavět po-
čátkem 20. let, a to v rámci výstavby 30 ro-
dinných domů obecně prospěšného druž-
stva Domov. Zástavba však končila 
v křížení s náměstím Svobody (dnes Školní 
nám.), dál se již říkalo (v souladu se sku-
tečností) V polích, později V zahrádkách. 
Až o několik let později výstavba pokračo-
vala dále, mimo jiné i novou restaurací Jo-
sefa Uchytila, od roku 1930 ve vlastnictví 
Vojtěcha Řeháka s názvem U Řeháků (dnes 

autoservis Náhlovský). Sál této restaurace 
sloužil za protektorátu jako učebna pro dít-
ka školou povinná, když školu obsadil 
v říjnu 1940 wehrmacht.

V polovině padesátých let 20. století byla 
Okružní, tehdy již Stalinova ulice, nesmy-
slně přeťata dvojitou frontou 38 tzv. fin-
ských domků a  tím ztratila svůj původní 
dopravní smysl s  propojením na  oblast 
Solník, kde byla již v meziválečném období 
plánována nová výstavba. Ukázkové sídliš-
tě finských domků, financované minister-
stvem zahraničního obchodu, bylo vybu-
dováno jako propagace levných a účelných 
dřevostaveb s tím, že jde o domky s omeze-
nou životností. S jejich likvidací se počítalo 
v  souvislosti s přemostěním Vltavy, k ně-
muž mělo dojít v prostoru Roztoky-Kleca-
ny o 30 let později, ale nikdy k němu nedo-
šlo (a již ani dojít nemůže).

Okružní třída se dočkala své částečné re-
habilitace a dokončení po roce 2000 v sou-
vislosti s  výstavbou Solník, neboť hlavní 
dvouproudá komunikace V Solníkách při-
bližně kopíruje původně navrženou trasu 
druhé části ulice Okružní.

Stalinova ulice
Josif V. Stalin (1878–1953)
Generaci dnešních třicátníků osoba tohoto 
diktátora již téměř nic neříká. Josif Vissario-

novič Stalin (Džugašvili) se narodil v gruzín-
ské Gori. Již v mládí se proslavil přepadením 
peněžního transportu, při němž zahynulo 
50 osob. Prošel vězněním na Sibiři, i když pa-
nuje podezření, že současně pracoval pro 
carskou tajnou policii. V období říjnové re-
voluce se stal jedním z hlavních organizáto-
rů, spolu s Leninem a Trockým. Po Leninově 
smrti uchopil úplnou moc ve  státě a  stal se 
krutým diktátorem. Zahájil masivní indus-
trializaci země, ale také provedl bezohlednou 
kolektivizaci zemědělství, zakládal pracovní 
tábory (gulagy), nechal popravit svých 98 
nejbližších politických spolupracovníků, 
včetně Kameněva, Bucharina a Ježova, i ge-
neralitu Rudé armády, dal zavraždit Kirova 
a  Trockého. Vyvolal úmyslný hladomor 
na Ukrajině, který si vyžádal 3,5 milionu ži-
votů. V době tzv. velkého teroru ve 30. letech 
bylo zavražděno na jeho příkaz, či s jeho vě-
domím, několik milionů lidí. Týden před pře-
padením Polska Německem uzavřel s nacisty 
pakt o neútočení a spolupráci. Následně po-
mohl Němcům zlomit odpor polské armády, 
jejíž generalitu nechal zmasakrovat v Katy-
ni. Po  přepadení Sovětského svazu dokázal 
zmobilizovat veškerý zbrojní a lidský poten-
ciál země a  bez ohledu na  obrovské ztráty 
zdecimoval werhmacht a rozhodujícím způ-
sobem tak ovlivnil výsledek 2. světové války 
v Evropě. Spojené státy i Velká Británie byly 
nuceny akceptovat Stalina jako partnera 
a  SSSR jako součást vítězné koalice. Tak 
vznikl nekritický kult osobnosti tohoto diktá-
tora, který pak v roce 1956 odsoudil jeho ná-
stupce v čele KSSS N. S. Chruščov.

Počátkem 50. let byla Okružní třída pře-
jmenována na Generalissima Stalina. Bylo 
to v období, kdy ve vědomí veřejnosti pře-
vládal vděk Sovětskému svazu za jeho po-
díl na  porážce hitlerovského nacismu 
a Stalinovy ulice vznikaly prakticky v kaž-
dém městě. Po odhalení hrůzných zločinů 
stalinismu došlo nejen ke  zbourání Stali-
nova pomníku na  Letné, ale ve  většině 
měst i k přejmenování těchto ulic. V Roz-
tokách až v  období politického uvolnění 
koncem šedesátých let navrhl předseda 
MěNV Roztoky František Špaček ulici pře-
jmenovat. Tento dlouholetý předseda 
MěNV nebyl žádný vzdělanec, ale chápal 
neudržitelnost tohoto pojmenování. Návrh 
však neschválil Městský výbor KSČ a v ob-
dobí normalizace 70. a 80. let již tato změ-
na opět „nebyla aktuální“. V  roce 1988 
jsme se s  Tomášem Novotným dostavili 
na  plenární zasedání MěNV v  kině a  na-

2. část    
Roztocký uličník 
Snad mi laskavý čtenář prominul, že jsem začal v minulém čísle tento se- 
riál o roztockých ulicích poněkud rozverně, ulicí zneuznaného českého génia 
Járy da Cimrmana. Připadlo mi to vhodné i z důvodu připomenutí 50. výročí 
stejnojmenné divadelní scény a „nealkoholické vinárny U pavouka“, která jí 
předcházela.
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vrhli přejmenování této ulice. Bylo to opět 
odmítnuto (ani se o  tom nehlasovalo), 
zřejmě i z obavy, že bychom mohli požado-
vat i přejmenování ulice Gottwaldovy.

Ulice Jana Palacha
K přejmenování proto došlo až po změně 
režimu, a  to hned počátkem roku 1990. 
Aby ulice dostala jméno po Janu Palachovi, 
navrhl tehdy na  setkání roztockého Ob-
čanského fóra pan Pavel Lyer. Spolu s tím 
došlo i  k  přejmenování ulice 7. listopadu 
na 17. listopadu, což nám přišlo jako doce-
la dobrý nápad.

V  letech 2014 až 2015 byla Palachova 
ulice velkoryse rekonstruována. Při této 
příležitosti byl po  90 letech stavebně do-
končen i  druhý dopravní pruh, který vý-
razným způsobem zkulturnil způsob par-
kování v  této ulici. Kromě dopravní části 
byla provedena významná kultivace a ob-
nova zeleně, mimo jiné byly nahrazeny 
přestárlé kulovité javory novými.

Dne 17. listopadu 2016 byl v  ústí Pala-
chovy ulice do  Tyršova náměstí odhalen 
pomník, dílo architektů Zdeňka Šimoníka, 
Kristýny Šimoník a  Martiny Peštové, při-
pomínající tuto mimořádnou osobnost na-
šich novodobých dějin. Pomník moderní-
ho nefigurativního pojetí vzešel z  veřejné 
soutěže vypsané městem.

Pochodeň č. 1
Jan Palach se narodil 11. srpna 1948 ve Vše-
tatech na Mělnicku. Po maturitě na gymná-
ziu v Mělníce začal studovat Vysokou školu 
ekonomickou, ale po roce přestoupil na Filo-
zofickou fakultu UK v Praze.

Pro jeho kritické myšlení bylo myslím roz-
hodující, že na  filozofické fakultě studoval 
v  roce 1968, roce velkých nadějí a  posléze 
ještě větších zklamání. Proces demokratiza-
ce společnosti tehdy probíhal sice řízeně pod 

vedením reformního vedení KSČ, nicméně 
zdálo se, že „sněhová koule“ demokratizace 
se dala do pohybu a vyústí v  lavinu, která 
zcela promění společenské poměry v Česko-
slovensku. Byla zrušena cenzura, začaly 
vznikat zárodky nových odborů i politických 
stran, včetně KAN a  K  231. Pražské jaro, 
opojné svými nadějemi, však bylo zardouše-
no invazí vojsk Varšavské smlouvy v  noci 
z 20. na 21. srpna 1968.

Sovětské tanky v  pražských ulicích byly 
depresivní, ale ještě horší bylo bleskurychlé 
poraženectví našich politických elit. Když 
byli představitelé našeho státu pod hlavněmi 
samopalů odvlečeni do Moskvy, podlehli ná-
tlaku a  vydírání a  podepsali potupný sou-
hlas s  „internacionální pomocí“ pěti států 
Varšavské smlouvy. Jediný, kdo si zachoval 
rovnou páteř a nepodepsal, byl bývalý účast-
ník občanské války ve  Španělsku, předseda 
ÚV Národní fronty MUDr. František Krie-
gel. Do  konce života pak byl pod přímým 
dohledem Státní bezpečnosti.

Během podzimu 1968 se postupně rozplý-
valy veškeré iluze o pokračování „socialismu 
s  lidskou tváří“ a  v  naší zemi panovala 
opravdu „blbá nálada“, která se měnila 
v úplnou rezignaci. To velmi citlivě vnímal 
student Jan Palach a  snažil se s  podporou 
kolegů z fakulty hledat způsob, jak vyburco-
vat veřejné mínění. Když usoudil, že rezig-
nace společnosti již překračuje míru a smě-
řuje k  beznaději, rozhodl se k  naprosto 
mimořádnému činu. Po  vzoru buddhistic-
kých mnichů se dopoledne 16. ledna 1969 
pod Národním muzeem na Václavském ná-
městí polil benzinem a zapálil. Předtím ještě 
napsal prohlášení, že tak činí na protest pro-
ti úplné rezignaci a apatii veřejnosti, která 
jako by se již smířila, že bude žít na kolenou 
(„lepší zemřít vstoje než žít na  kolenou!“).  
Jan Palach o tři dny později ve velkých boles-
tech zemřel a  jeho následný pohřeb se stal 

obrovskou manifestací vzdoru proti okupaci 
a  proti poraženectví představitelů státu. 
Den po  smrti J. Palacha se upálil v  Plzni 
u pomníku T. G. M. Josef Hlavatý, 25. února 
1969 se pak na Václavském náměstí upálil 
i středoškolský student Jan Zajíc a 4. dubna 
v Jihlavě na náměstí člen KSČ Evžen Plocek. 
Těmto dalším lidským obětem však již byla 
věnována podstatně menší pozornost. Cel-
kem zvolilo tuto demonstrativní formu 
osobní oběti snad až třicet občanů ČR a ně-
kolik v  zahraničí. Ještě došlo k  živelnému 
incidentu na Václavském náměstí po vítěz-
ství hokejového národního týmu nad SSSR, 
kdy byl zdemolován Aeroflot a zlikvidovány 
„Štrougalovy stromečky“ ohrazující pomník 
sv. Václava, které měly zamezit přístupu lidí 
k  sousoší. Poslední velké vzepětí veřejnosti 
proti okupaci proběhlo v den jejího prvního 
výročí, 21. srpna 1969. Tehdy ovšem už bru-
tálně zakročily české represivní složky, včet-
ně Lidových milicí, a to v duchu tzv. „pend-
rekového zákona“, který podepsal lidem 
zbožňovaný Alexander Dubček.

Tím prakticky „odboj“ české veřejnosti 
v tomto období skončil, přišlo úplné převzetí 
moci prosovětskou klikou vedenou Gustá-
vem Husákem, uzavření hranic, kádrové 
prověrky s  vyhazovy z  práce a  nástup tzv. 
normalizace. Hrob J. Palacha na pražských 
Olšanech byl hlídán a posléze bylo dokonce 
tělo tohoto mučedníka exhumováno, spále-
no a popel převezen do Všetat.

Tzv. Palachův týden v  lednu 1989 s  ost-
rým zákrokem policie proti demonstrantům 
byl již předzvěstí listopadové revoluce. l

Alfréd Pichler 
Narodil se 11. 8. 1912 v Roztokách jako syn 
Jiřího a  Hany Pichlerových. Vystudoval 
a stal se inženýrem (Vysoká škola technic-
ká v Praze), v letech 1936 až 1938 absolvo-
val prezenční službu u československé ar-
mády, v jejímž rámci absolvoval školu pro 
důstojníky dělostřelectva v záloze.

Těsně po okupaci uzavřel Pichler sňatek 
18. 4. 1939 s Hanou Pichlerovou (později 

se rozvedl). Krátce po  sňatku i  s  manžel-
kou a  její matkou emigroval, vzhledem 
k  jeho židovskému původu mu šlo beze-
sporu o život.

V  Palestině (tehdy britském mandát-
ním území) žil Pichler od  13. 2. 1940 
s manželkou a tchyní. Československý ge-
nerální konzulát požádal dne 11. 6. 1942 
o odklad nástupu vojenské služby s odů-
vodněním, že se jedná o  odborníka po-
třebného pro válečný průmysl (pracoval 

jako inženýr elektrotechnik u Anglo-Iran 
Oil Company). 

Na  území britské Palestiny se za  války 
soustředila řada emigrantů (vesměs židov-
ského původu) z předválečného Českoslo-
vensk, a proto se na Středním východě za-
čala vytvářet jednotka československé 
zahraniční armády pod vedením podplu-
kovníka Karla Klapálka (která se proslavila 
mj. v bojích o Tobruk) a působila zde i Čes-
koslovenská vojenská mise na Středním vý-
chodě pod vedením generála Mézla. Po ví-
tězství Spojenců v severní Africe byla celá 
naše jednotka převezena do Velké Británie, 
kde byla sloučena s tamní jednotkou.

Zapomenutý  rodák
V tomto příspěvku bych rád připomenul jednoho málo známého roztockého 
rodáka, jenž patří mezi ty, kteří sloužili za druhé světové války v českosloven-
ské zahraniční armádě na Středním východě a poté ve Velké Británii. 

 ➔

Stanislav Boloňský
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V  únoru 1948 se účastní studentského 
pochodu k  prezidentu Benešovi. V  Ne-
rudově ulici proti studentům brutálně 
zakročí Státní bezpečnost a zabrání stu-
dentské delegaci, aby se dostala k dr. Be-
nešovi a předala požadavek neustupovat 
nátlaku komunistů. Je za to ze školy vy-
loučen. V  březnu vystoupí v  Pardubi-
cích na  shromáždění 4000 studentů. Je 
zatčen. Po  propuštění v  červnu téhož 
roku emigruje přes „Klatovskou cestu“ 
u Železné Rudy do Německa.

V  utečeneckém táboře v  Ludwigsburgu 
vede smíšený skautský oddíl. Odtud odchá-

zí do švédské Uppsaly a je přijat na Králov-
skou zemědělskou kolej. Ve studiích pokra-
čuje od  roku 1951 v  Kanadě, kde také 
úspěšně studium po pěti letech dokončuje. 
Pracuje v  oboru, od  roku 1961 nastupuje 
do služeb federálního ministerstva pro imi-
graci, kde působí až do  svého odchodu 
do důchodu v roce 1988. V Kanadě se také 
v roce 1962 žení s operní pěvkyní slovenské-
ho původu Helen Hajnikovou. Po 31 letech 
se manželství uzavírá smrtí milované ženy.

Během exilu v Kanadě udržuje písemné 
kontakty s českými přáteli, po roce 1989 je 
navštěvuje osobně.

Často jezdí do Roztok za blízkým příte-
lem Jiřím Bayerem (†1997). V roce 1998 se 
žení v Torontu s Janou Bayerovou. Od roku 
2012 se manželé v  Roztokách, ke  kterým 
mají oba citovou vazbu, usazují natrvalo.

Nyní k  Janečkově činnosti, která si za-
slouží uznání. S  vydáváním novin začal 
ve Švédsku už v roce 1949. Cyklostylovaný 
zpravodaj čs. studentů ve  Švédsku vychází 
s pomocí Olofa Palmeho, sociálního demo-
krata, který se stává později předsedou 
švédské vlády. Mirko od  roku 1951 vede 
v kanadském Torontu redakci Nového do-
mova.

V roce 1966 začíná, pod pseudonymem Jan 
Doubrava, vydávat cyklostylovaný čtrnácti-
deník Hlas nových. V roce 1971 mění název 
na Kanadské listy, ty vycházejí měsíčně. Ča-
sopis se stává legendou, má výměnu se sto 
dvaceti publikacemi po světě. Mirko Jane-
ček neúnavně píše, také o skautingu, dodá-
vá fotografie. Organizuje a udržuje admini-
straci časopisu, který se stává jedním 
z  nejvýznamnějších exilových periodik. 
Kanadské listy vynikají množstvím biogra-
fických článků o účastnících druhého i tře-
tího odboje, historii československých let-
ců, vojáků a parašutistů.

Časopis vychází do roku 2008! Mirko Ja-
neček uzavírá mottem: „Veden úctou 
ke  statečnosti veteránů 2. světové války 
a znechucen surovostí, s jakou se k nim za-
chovali čs. komunisté po únoru 1948, jsem 
vydával Kanadské listy po 42 let.“

Mirko Janeček dostal za vytrvalou a zá-
služnou krajanskou práci mnoho ocenění. 

Kdo je Mirko Janeček
Roztocký občan Mirko Janeček se narodil právě před devade-
sáti lety 21. ledna 1927 v Bratislavě. Rodina se po třech le-
tech stěhuje do Pardubic. Zde je již jako sedmnáctiletý student 
reálného gymnázia naverbován spolu s dalšími mladými muži 
na nucené práce do Technische Nothilfe (jednalo se o oddíly 
Technických nouzových sborů, původně v Německu určených 
k boji proti přírodním katastrofám). V roce 1944 je oddíl pře-
velen do Roztok. Studenti jsou umístěni do ubytovny zřízené 
v bývalé restauraci u nádraží. Cílem jejich nasazení je stavba 
bunkrů v Tichém údolí. Koncem dubna 1945 se Mirko aktivně 
zapojí do pomoci vězňům z „transportu smrti“. A v Roztokách 
ho také zastihne konec války. Vrací se do Pardubic a po maturi-
tě v roce 1946 začne studovat v Praze Vysokou školu zeměděl-
ského a lesnického inženýrství při ČVUT.

Tento transport se týkal i  četaře Pichlera, 
který dne 12. 6. 1943 nastoupil v Palestině 
vojenskou službu u československé zahra-
niční armády a  do  Velké Británie dorazil 
s ostatními československými vojáky 12. 8. 
1943 na lodi Mauretania. 

V Anglii sloužil u 2. roty motorizované-
ho praporu. Od  26. 5. 1944 byl přidělen 
k  dělostřeleckému pluku. S  touto jednot-
kou dne 1. 9. 1944 odešel na frontu a zú-
častnil se bojů u Dunkerque. Po vylodění 
spojeneckých vojsk v Normandii se poda-
řilo rychle vytlačit německá okupační voj-

ska z většiny francouzského území. Na ně-
kterých místech (jako bylo město 
Dunkerque) se však stále bránila hitlerov-
ská vojska. Tento přístav hájila silná ně-
mecká posádka a českoslovenští vojáci jej 
obléhali od  roku 1944 až do  konce války 
v květnu 1945. 

Po válce se vrátil do Čech a demobilizo-
ván z  československé zahraniční armády 
byl dne 8. 8. 1945 v Sušici (od 1. oddílu dě-
lostřeleckého pluku).

Po převzetí moci KSČ v únoru 1948 od-
jel v  následujícím roce 1949 s  tehdejší 

manželkou Arnoštkou do  Austrálie, jeho 
další osudy se zatím nepodařilo vysledo-
vat.

Jako emigrantovi mu byla českosloven-
skými úřady v roce 1950 odňata hodnost 
poručíka. Pokud někdo z čtenářů má ně-
jaké další informace o Alfredu Pichlerovi, 
hlavně o době, kdy žil ve městě Roztoky, 
bude autor článku vděčný za  jejich po-
skytnutí.  l

PhDr. Pavel Buchtele
Státní okresní archiv Praha-západ

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 21. 9. 2014.  
Zleva: Mirko Janeček, paní Jana Janečková,  
kardinál Dominik Duka, starosta Jan Jakob.
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Možná by obyčejná busta někde v křížení 
se Školním náměstím udělala lepší službu. 
Je to můj soukromý názor. Osobně bych si 
podobné dílo odpustil úplně. I když si pana 
Palacha vážím jakožto symbolu své doby, 
s Roztokami neměl společného zhola nic. 
Rozuměl bych pomníku malířky Zdeňky 

Braunerové, starosty Vošáhlíka nebo i kní-
žete Bořivoje, ale proč Palach?

Proto jsem si i na zastupitelstvu dovolil 
možná sarkastickou poznámku o  obavě 
o pomník při prvním svozu železného šro-
tu, kterou jsem chtěl do zápisu a za kterou 
mi pan místostarosta Novotný zle vyčinil. 

Zastupitelstvo je ale asi všemocné, proto si 
odhlasovalo, že jsem nic neřekl. Zvukový 
záznam není potřeba.

Za  pomník ale nespílejte panu sochaři, 
ten postupoval dle zadání vedení města 
a  vytvořil, co slíbil. Jeho dílo doporučila 
kulturní komise a  schválila městská rada. 
Uvidíme, snad si na to časem zvykneme.  l

Umění je někdy nepochopené a umělci se často ocenění ani 
nedožijí, přesto si dovolím poznamenat, že jsem se nesetkal 
s jediným pozitivním názorem na pomník Jana Palacha, kte-
rý od 17. listopadu stojí za stromem a před lampou na začát-
ku stejnojmenné ulice. 

Pomník 

Při návštěvách jsem se s vnoučátky dostal 
na  procházkách po  vašem krásném okolí 
na  všechna významná místa a  vyhlídky. 
Postupně jsem si velmi užíval ale také bo-
hatého kulturního života návštěvami akcí 
nejen pro děti. Byl jsem okouzlen maso-
pustním průvodem, který v  podobném 
rozsahu pamatuji i ve svém rodném městě, 

bohužel už před třiceti roky. Užil jsem si 
i  několika koncertů ve  vašem krásném 
zámku, cestu Modrého jelena, rozsvícení 
vánočního stromu, Slavnosti levého a pra-
vého břehu i mnoha dalších. Poslední krás-
nou akcí dne 23. prosince byly „živé jeslič-
ky“, které se líbily nejen naší rodině, ale 
podle mého odhadu i 500 přítomných ob-

čanů. Klobouk dolů před nadšením, umě-
ním, odvahou (andělů), scénářem i  režií 
všech aktérů příjemného večera.

V kontrastu s výše uvedenými aktivitami 
se dostanu k  „místnímu velkému problé-
mu“, který celou dobu sleduji při procház-
kách ulicemi, a  kluci říkají: „Dědo, proč 
jsou tady psí hromádky?“ Všichni účastní-
ci vědí, v  jakých prostorech města akce 
probíhala, naše rodinka při počtu 5 „na-
šlápla s dvacetiprocentní úspěšností“. Dou-
fám, že tato procentní úspěšnost byla vý-
jimkou, nebo bylo cca 100 „postižených“?

Ti nezodpovědní pánové pejsků, styďte 
se, v  každé ulici, na  několika místech je 
pytlíčků dost.    l

Jiří Hart 

V mlze jsem se marně snažila dopředu roz-
poznat, co se děje. Bodré mužské hlasy, 
řinčení skla, plechové rány. Za  chvíli se 
z  podloubí vynořili dva kluci sympaťáci 
kolem třicítky, očividně se radující ze živo-
ta. Vesele mne pozdravili a se slovy: „To je 
dneska krásný den, viďte, mladá paní“, 
uštědřili několik ran rozvodné desce 

na rohu Masaryčky a neopomenuli ani do-
pravní značky a  cedule, které jim zrovna 
přišly do cesty. V tu chvíli jsem zalitovala, 
že teprve dnes jedu do  Prahy pro mikro-
simku do mého nového chytrého telefonu. 
Moje stará Nokia mi neumožňuje dělat 
kvalitní selfíčka, kluci by se určitě rádi se 
mnou vyfotili.

Tak vy dva sympaťáci, dejte o sobě vědět, 
uděláme si společné selfie na náměstí s no-
vou vývěsní tabulí, kterou jistě rádi 
i  s  omluvou pořídíte poškozeným. V  no-
vém roce se má odpouštět a  o  radosti se 
máme dělit. Ve  čtvrtek 29. prosince 2016 
jste se na Tyršově náměstí ze své činnosti 
radovali sami, a to není fér.  l

Vlaďka Drdová

P. S. Přivolaná Městská policie vás bohužel asi nepotkala. 
Tak je to na vás.

Postřehy z návštěv krásného města Roztoky u Prahy

Kluci sympaťáci

Již více než tři roky navštěvuji vaše krásné město často 
i několikrát měsíčně, protože jezdím pomáhat pečovat o svá 
čtyři vnoučata ve věku 9, 8 a tříletá dvojčata. Zpočátku jsem 
měl první větší problém, a sice když řidič zhýčkaný všemož-
nými značkami se najednou vrátí k základnímu řidičskému 
pravidlu, přednosti automobilu jedoucímu zprava. Zatím jsem 
obstál bez ztráty „kytičky“ a pevně doufám, že v tom budu 
pokračovat.

Mlhavé čtvrteční ráno, 10 hodin, lehká námraza a hluk, kte-
rý přicházel z Tyršova náměstí, kam jsem mířila na autobus 
do Prahy. 

Kromě jiných je nositelem nejvyššího 
skautského vyznamenání Řádu Stříbrného 
vlka. Je čestným občanem Pardubic a dal-
ších několika měst.

Závěrem bych si dovolil složit hlubokou 
poklonu a poděkování poctivému a přímé-
mu muži panu Mirko Janečkovi, který vý-
znamně přispěl svým životem a  osobním 

nasazením k  tomu, aby z  paměti národa 
nebyly vytrhovány kořeny souvislostí.  l

Vojtěch Sedláček

Ing. Roman Jandík
zastupitel města, 
předseda ODS Roztoky
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Před třemi lety jsem napsal článek – „Lži 
Tomáše Šalamona“ (Odraz 12/2013). Tý-
kal se tehdy několika výroků pana doktora 
Šalamona vůči Straně zelených. Ještě „vou-
satější“ příspěvek k panu Šalamonovi jsem 
nalezl z  roku 2012 – „Šalamone, kluku 
ušatá, zamysli se!“ (Odraz 2/2012) – tehdy 
šlo o  rozdělování dotací příspěvkovým 
organizacím a grantům na akce podporo-
vané městem Roztoky. Zřejmě tehdejší ne-
pravdivé tvrzení panu Šalamonovi nestači-
lo, a  tak šel dál a  zase posunul svoji, již 
pověstnou hranici lží a nařčení o pořádný 
kus...

V minulém vydání časopisu Odraz zno-
vu pošpinil zastupitelskou demokracii 
v Roztokách. Podle mého názoru jeho vý-
roky vůči panu místostarostovi, ve kterých 
popisuje rozdělování dotací coby  „... skvě-
le fungující klientelistickou mašinu na vo-
ličské hlasy“, kterou „je třeba pořádně 
promazávat dotačníma prachama...“, ne-
mají v  novodobé historii města obdoby. 

Snad si naše demokraticky zvolená redakč-
ní rada Odrazu příště nenechá proklouz-
nout mezi prsty článek hnědé barvy a maz-
lavého obsahu, ve  kterém pan doktor 
Šalamon obviňuje pana místostarostu, že 
rozděluje dotace kamarádům!

Pan Šalamon projevuje hroší kůži. 
Za poslední léta jsme svědky opakovaných 
hloupých napadání slušných a pracovitých 
lidí v Roztokách z jeho strany. Opakovaně 
se mu snaží jiní slušní lidé vyvracet jeho 
argumenty a  někteří ostřejší občané upo-
zorňují na  jeho nepravosti v  Roztokách 
(dluh vůči městu na  nájemném, průšvih 
v jeho stavební činnosti...). Není už na mís-
tě zvolat – Dost bylo Šalamona?!  l

(Reakce na článek pana Ing. et Ing. Tomáše Šalamona, MBA, Ph.D., v Odrazu 
12/2016 „S letadly nad hlavou… a prachama pro kámoše“) 

Ach, zase ten Šalamon...

Do prosince loňského roku se uskutečnilo 
devět zasedání kontrolního výboru, 
z nichž se T. Šalamon zúčastnil – alespoň 
částečně – pouze dvou. Podstatnější však 
je, že se na  práci výboru nijak nepodílel, 
a to ani po urgenci u předsedy ODS R. Jan-
díka (komise a  výbory jsou sestavovány 
podle politického klíče). Když navíc počát-
kem listopadu uplynuly dva – roztockým 
stavebním úřadem opakovaně ukládané – 
termíny k odstranění závad (také) ve vzta-
hu k městskému pozemku, T. Šalamonem 
opětovně ignorované, byl důvod k návrhu 
na jeho odvolání zjevný. Není bez zajíma-
vosti, že na  jednání zastupitelstva kromě 
dvou zástupců ODS, kteří se pouze zdrželi, 
hlasovali pro návrh odvolání T. Šalamona 
z kontrolního výboru všichni přítomní za-
stupitelé (tedy i opozice). 
Také je vhodné připomenout, jak došlo 
ke zvolení T. Šalamona do kontrolního vý-
boru. Při schvalování členů výborů a  ko-

misí na  ustavujícím jednání nově zvo-
leného zastupitelstva v  říjnu 2014 byl  
T. Šalamon mezi cca 80 navrženými členy 
výborů a komisí jediný, který zvolen do své 
funkce nebyl. Po hlasování na to reagoval 
předseda ODS vyjádřením, že kdyby to tu-
šil, nenavrhoval by ho. Zřejmě si to rychle 
rozmyslel a tehdy ještě jako koaliční part-
ner dosáhl toho, že na následujícím jedná-
ní zastupitelstva T. Šalamon do kontrolní-
ho výboru prošel. 

Je osobní věcí T. Šalamona, jak vyhod-
nocuje své působení v Roztokách. On pře-
ce nemůže za to, že se vystřídalo deset pe-
diatrů v  dětském středisku, které 
provozoval v  nájmu prostor vlastněných 
městem. A ukončení jeho působení v kon-
trolním výboru je jen a  jen důsledkem 
zvůle panující „orientální satrapie“. Sdílejí 
ale spolu s ním tento pohled i členové roz-
tocké ODS (v textu používá „my v ODS“)? 
Mají dojem, že dehonestující oslovování 

Šalamonovo vyfičení
V minulém Odrazu T. Šalamon čtenářům sugestivně sdělil, 
že ledva svobodně promluvil o roztocké vrchnosti, tak hned 
„… jako ve správné orientální satrapii… vyfičel z kontrolní-
ho výboru…“. Údajně zcela bezdůvodně. Protože jsem návrh 
na odvolání T. Šalamona na listopadovém zastupitelstvu 
přednesl, přináším k tomu několik informací.

Mgr. Martin Matas
zastupitel města  
za Stranu zelených,  
předseda kontrolního 
výboru města Roztoky

Samé lži 
S krajní nechutí se vyjadřuji 
k neuvěřitelnému mixu lží, 
polopravd a nesmyslů, kterými 
zasypal minulý Odraz inženýr 
Šalamon a které se týkaly mé 
osoby. 

Prohlašuji, že žádné grantové  
prachy kámošům nerozdávám. 
Je to lež a pomluva. Dotační 
prostředky procházejí poctivě 
dvěma komisemi, radou, vyšší 
částky zastupitelstvem, vše je 
řádně odhlasováno a vyúčtová-
no. V obou komisích má strana 
pana inženýra své zástupce 
schopné věcné diskuse, pro řadu 
z navrhovaných položek hlasují 
doložitelně v zastupitelstvu i zá-
stupci ODS. Dotace jsou řádně 
vyúčtovávány a kontrolovány.
Kdyby inženýr neflákal svou 
účast v kontrolním vyboru, 
mohl se o tom přesvědčit 
na vlastní oči.

Fakt, že vyrazím na letiště (ano, 
předcházel podnět občanů, které 
hluk obtěžuje) a snažím se tam 
vyjednat, zda by nejvíc postiže-
ný koridor Roztok nebylo možno 
odškodnit individuálně, třeba 
příspěvkem na lepší okna,  jistě 
není zločinný. Partner, Letiště 
Praha, touhle cestou jít nechce. 
Jak ho chce pisatel donutit? 
Snad vyvlastnit? 

On, věrozvěst svobodného pod-
nikání a konání? Ovšem hlavně 
toho svého, hlava nehlava, sou-
sed nesoused!

Snažil jsem se napsat, že mi hluk 
z letiště coby představiteli obce 
není lhostejný. Veřejné slyšení, 
které bude 17. ledna od 18.00 
ve škole, je toho důkazem. Ze-
měkoulí jistě nepohne, obávám 
se, že nepřesvědčí ani předsta-
vené letiště, aby z gruntu  změ-
nili systém kompenzací. Ale je 
to aspoň snaha o informovanost, 
o osvětu. Snad lepší než nekončí-
cí nepravdy pana Šalamona.  l

Tomáš Novotný
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trasa pásma dospělý dítě 6–15 let minut poznámka

Roztoky – Únětice 1 12 6 15 Jízdenka za 12 Kč neplatí ve vlacích ČD.

Roztoky – Suchdol
Roztoky – Podbaba 1, B 18 9 30

Roztoky – Dejvická
Roztoky – Holešovice

Roztoky – Libeň
1, B, 0 24 12 60 Do Holešovic a Libně platí pouze pro jízdu vlakem.

Roztoky – Praha kamkoli
Roztoky – Masarykovo n. 1, B, 0, P 40 20 120 Na stejnou jízdenku můžete cestovat i zpět, pokud to stihnete do 2 hodin platnosti jízdenky.

Na jízdenku můžete pokračovat přes Prahu dále do pásma 1 v rámci časové platnosti.

Doplatek za pásmo pro držitele pražské tramvajenky 12 Kč. l Občané nad 70 let cestují zdarma (mimo vlak). l Pokud si koupíte jízdenku z Roztok 
na Dejvickou za 24 Kč, nemůžete v Podbabě přesednout na tramvaj – ta je již v pásmu P. l Na linkách řady 300 a ve vlacích neplatí SMS jízdenky.

JEDNOTLIVÉ JÍZDNÉ BEZ PŘEDPLATNÉHO

 l

představitelů města věrně vyjadřuje vní-
mání současné komunální politiky roztoc-
kou ODS? Jsou mu tak vděční, že se za-
sloužil o  odchod ODS do  opozice? 
Rozhodli se, že tento styl vytváření neexis-
tujícího pseudosvěta, vydávaného stále do-

kola za skutečný, povede k trvalému růstu 
volebních preferencí ODS?

Osobně si vážím toho, že se nikdo další 
z roztocké politické scény k podobnému 
bulvárnímu, demagogickému a konfron-
tačnímu stylu nepropůjčil. V tom si totiž 

ODS v  Roztokách udržuje díky T. Šala-
monovi skutečně mimořádné postavení. 
 l

Jaroslav Kubečka
radní

Zato jsme se na  této lince mohli koncem 
listopadu a začátkem prosince a ještě i za-
čátkem ledna svézt novými soupravami 
složenými z  lokomotivy 163, rekonstruo-
vaných patrových vozů a řídicího vozu se 
sedadly 1. třídy. Byly tu kvůli zácviku stroj-
vedoucích. A kdo si je dobře prohlédl, mi 
jistě dá za pravdu, že je dobře, že u nás jez-
dit nebudou. Patří na trať S7 a odtud k nám 

přejde dostatečný počet souprav 471, který 
plně pokryje potřebu trati S4, pokud bu-
dou všechny soupravy 471 v pořádku. Jed-
na z  tato souprav bude operativní záloha, 
takže se s ní tu a tam přece jen setkáme.

Docela mne překvapilo, že náš článek ne-
chal asociální (to není překlep, to je vyjádře-
ní názoru) sítě celkem chladnými. Jen disku-
si o  případném zavedení modrých zón 

v  Roztokách se nám nastartovat podařilo. 
Pozorný čtenář si jistě všiml, že jsme s Mi-
chalem nevyjádřili stanovisko, jen přání za-
hájit diskusi. Zavedení rezidenčních parko-
vacích zón je projevem zoufalství. Ale Praha 
v zoufalé situaci je. A vzhledem k existenci 
těchto zón v Praze 6 je načase začít diskuto-
vat o  tom, zda vůbec, kdy, kde a  za  jakých 
podmínek naše město může, mělo by či bude 
muset rezidenční parkovací zóny zavést.  l

Doprava
V čísle 11/2016 jsme s kolegou slíbili, že od nového jízdního řádu budou 
na lince S41 ve všední dny jezdit místo souprav 451 Regionovy. Nebude tomu 
tak, i když to tak ještě v době korektur listopadového čísla vypadalo. Nakonec 
zde ČD, na přání objednavatele dopravy, ponechaly staré soupravy. Takže sou-
pravy, které už začaly jinde jezdit jako nostalgické vlaky za nostalgické jízdné, 
u nás budou ještě nějakou dobu jezdit v normálním provozu.

Úhelným kamenem je plánovaná rekon-
strukce památkově chráněné vily čp. 125 
v Tichém údolí. Protože pan místostarosta 
Novotný nepředložil žádný detailní záměr 
investiční akce a koexistence dvou subjektů, 
neznáme celkový plánovaný rozpočet ani 
provozní financování, chtěl jsem přesunout 
10 milionů. Kč do adresné rezervy. I po pře-
sunu by finance zůstaly součástí rozpočtu, 
ale uvolněny by byly až po dokončení pro-
jektu a doplnění informací. Přesun se nako-
nec uskutečnil, ale pouze zčásti a s velkým 
odporem, což je podle mého chyba. Vila 
vždy sloužila k bydlení, a proto ODS prosa-

zovala ve vile byty. I historického pohledu 
to nejlépe odpovídá původnímu využití, 
a navíc by město dostávalo nájemné. Stejně 
jako prodej se ukázalo být toto řešení poli-
ticky neprůchodné, proto jsme zde alterna-
tivně prosazovali školku pro 50 dětí. Vedení 
města ale projekt změnilo a prosazuje, aby 
půl vily sloužilo neziskovkám a v druhé po-
lovině chce vedení města školku pro 25 dětí. 
S touto změnou nesouhlasíme. 

Dále jsem navrhoval, aby vznikl projekt 
na  rekonstrukci ulice Legií. Zastupitelé to 
bohužel nepodpořili, tak si budou muset 
obyvatelé této části Roztok ještě nějaký čas 

počkat, protože bez projektu se stavět neza-
čne ani v roce 2018. Nedočkají se ani obyva-
telé Plzeňské nebo Zeyerovy ulice, přestože 
tyto ulice byly v plánu oprav již dávno. Ano, 
vím o  majetkových sporech s  Ekospolem, 
ale nikdo je neřeší, v  horní části Zeyerovy 
ulice ani žádné spory nejsou a  možná by 
dole pomohla jen změna v projektu. Naopak 
mám radost, že se snad podaří opravit velký 
celek komunikací na Žalově, kde ještě něja-
ký čas zaberou archeologické průzkumy. 

Velké množství malých rezerv má rozpočet 
v mnoha různých kapitolách, nicméně obec-
ně je proinvestiční a vyrovnaný, což je dobře. 
Roztoky mají peněz dost a snad se budou in-
vestiční akce dařit lépe než v roce minulém.  l

Ing. Roman Jandík
zastupitel města, 

předseda ODS Roztoky

ODS rozpočet města nepodpořila
Těsně před svátky jednalo městské zastupitelstvo o rozpočtu města na rok 2017. 
Účast nebyla z různých důvodů valná a i díku tomu koalice rozpočet zastupitel-
stvem málem neprotlačila. Po několika technických přestávkách se to ale v půl 
jedenácté podařilo, byť můj hlas rozpočet nedostal, a to hned z několika důvodů.

Vít Calta
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JÍZDNÍ ŘÁDY

PRAHA-
-MAS. N. ROZTOKY ROZTOKY-

-ŽALOV POZN. ROZTOKY-
-ŽALOV ROZTOKY PRAHA-

-MAS. N. POZN.

0:23 0:42 0:46 11 HN 4:27 4:31 4:46 27

4:41 4:55 4:59 11 4:57 5:01 5:16

5:11 5:25 5:29 27 5:27 5:31 5:46

5:41 5:55 5:59 5:57 6:01 6:16

5:55 6:08 - - 6:16 6:31

6:11 6:25 6:29 6:27 6:31 6:46

6:41 6:55 6:59 6:39 6:43 6:58

7:11 7:25 7:29 6:57 7:01 7:16

7:41 7:55 7:59 7:27 7:31 7:46

7:55 8:08 - 7:39 7:43 7:58

8:11 8:25 8:29 7:57 8:01 8:16

8:41 8:55 8:59 8:27 8:31 8:46

9:11 9:25 9:29 8:57 9:01 9:16

9:41 9:55 9:59 9:27 9:31 9:46

10:11 10:25 10:29 9:57 10:01 10:16

10:41 10:55 10:59 10:27 10:31 10:46

11:11 11:25 11:29 10:57 11:01 11:16

11:41 11:55 11:59 11:27 11:31 11:46

12:11 12:25 12:29 11:57 12:01 12:16

12:41 12:55 12:59 12:27 12:31 12:46

13:11 13:25 13:29 12:57 13:01 13:16

13:41 13:55 13:59 13:27 13:31 13:46

14:11 14:25 14:29 13:57 14:01 14:16

14:41 14:55 14:59 14:27 14:31 14:46

15:11 15:25 15:29 14:57 15:01 15:16

15:41 15:55 15:59 15:27 15:31 15:46

16:11 16:25 16:29 15:57 16:01 16:16

16:41 16:55 16:59 16:27 16:31 16:46

17:11 17:25 17:29 16:57 17:01 17:16

17:41 17:55 17:59 17:27 17:31 17:46

18:11 18:25 18:29 17:57 18:01 18:16

18:41 18:55 18:59 18:27 18:31 18:46

19:11 19:25 19:29 18:57 19:01 19:16

19:41 19:55 19:59 19:27 19:31 19:46

20:11 20:25 20:29 19:57 20:01 20:16 16

20:41 20:55 20:59 16 20:27 20:31 20:46 10

21:11 21:25 21:29 10 20:57 21:01 21:16 10

21:41 21:55 21:59 10 21:27 21:31 21:46 10

22:11 22:25 22:29 10 21:57 22:01 22:16 10

22:41 22:55 22:59 10 22:27 22:31 22:46 10

23:11 23:25 23:29 10 22:57 23:01 23:18 10

23:27 23:31 23:51 10 HN

PRAHA- 
-HOSTIVAŘ

PRAHA- 
-LIBEŇ ROZTOKY POZN. ROZTOKY PRAHA- 

-LIBEŇ
PRAHA- 

-HOSTIVAŘ POZN.

4:57 5:13 5:23 5:39

5:27 5:43 5:53 6:09

5:57 6:13 6:20 6:37 6:48

6:36 6:37 6:46 6:23 6:39

6:27 6:43 6:23 6:39

6:57 7:13 6:53 7:09

7:11 7:20 7:36 7:20 7:37 7:46

7:27 7:43 7:23 7:39

7:57 8:13 7:53 8:09

8:11 8:20 8:36 8:20 8:37 8:46

8:27 8:43 8:23 8:39

8:57 9:13 8:53 9:09

9:11 9:20 9:36 9:20 9:37 9:46

9:27 9:43 9:23 9:39

9:57 10:13 10:20 10:37 10:46

10:11 10:20 10:36 10:23 10:39

10:57 11:13 11:20 11:37 11:46

11:11 11:20 11:36 11:23 11:39

11:57 12:13 12:20 12:37 12:46

12:11 12:20 12:36 12:23 12:39

12:57 13:13 13:20 13:37 13:46

13:11 13:20 13:36 13:23 13:39

13:57 14:13 13:53 14:09

14:11 14:20 14:36 14:20 14:37 14:46

14:27 14:43 14:23 14:39

14:57 15:13 14:53 15:09

15:11 15:20 15:36 15:20 15:37 15:46

15:27 15:43 15:23 15:39

15:57 16:13 15:53 16:09

16:11 16:20 16:36 16:20 16:37 16:46

16:27 16:43 16:23 16:39

16:57 17:13 16:53 17:09

17:11 17:20 17:36 17:20 17:37 17:46

17:27 17:43 17:23 17:39

17:57 18:13 17:53 18:09

18:11 18:20 18:36 18:20 18:37 18:46

18:27 18:43 18:23 18:39

18:57 19:13 18:53 19:09

19:11 19:20 19:36 19:20 19:37 19:46

19:27 19:43 19:23 19:39

19:57 20:13 19:53 20:09

20:11 20:20 20:36 20:23 20:39

20:27 20:43 20:53 21:09

20:57 21:13 21:23 21:39

Jede jen v pracovní dny.

Jede pouze v sobotu, v neděli a státem uznané svátky.

10 Nejede 24. 12., 31. 12. 2016, vlak HN končí ve stanici Praha hlavní nádraží (staví také ve stanici Praha-Holešovice).

11 Nejede 25. 12. 2016 a 1. 1. 2017, vlak HN vyjíždí ze stanice Praha hlavní nádraží (staví ve stanici Praha-Holešovice).

16 Nejede 24. 12. 2016.

27 Jede v pracovní dny a soboty a 14. 4., 5. 7., 28. 9., 17. 11., nejede 15. 4., 18. 11.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY ŽALOV – PRAHA-MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 
NA OBDOBÍ 11. 12. 2016 – 9. 12. 2017

VYSVĚTLIVKY

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ ČD ROZTOKY – PRAHA-LIBEŇ – PRAHA-HOSTIVAŘ 
NA OBDOBÍ 11. 12. 2016 – 9. 12. 2017

Doprava v roce 2017
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JÍZDNÍ ŘÁDY

zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45* 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 14° 16 31 46 8 (18) 48
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48

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

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

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

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

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

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

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

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 3.1.2017

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

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky (bus v 01:45 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží 359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

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

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

0 35* 0 35* 0 02 47* 0 02 47*
1 45* 1 45* 1 56* 1 56*
2 2 2 2
3 3 3 3
4 47* 4 4 59* 4
5 17* 47* 5 5 30* 5
6 02 17* 32* 47 59 6 00* 6 00* 15 30* 45* 6 12*
7 11* 23 35 47* 7 35* 7 00 12 14° 25* 37 49 7 47*
8 02 17 32 47* 8 (05) 35* 8 01* 14° 16 31 46 8 (18) 48
9 17 47* 9 (05) 35* 9 01* 31 9 (18) 48

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

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

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

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

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

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

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

Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 3.1.2017

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

so+ne (jen so)

Dejvická - Roztoky (bus v 01:45 jede ze zastávky Vítězné nám.) Roztoky, nádraží - horní Roztoky včetně 359 (°)
so+ne (jen so) so+ne (jen so)pondělí - pátek

359 / Roztoky, Masarykova - nádraží 359 / Roztoky, Masarykova - Suchdol (Únětice)

pondělí - pátek pondělí - pátek

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

pondělí - pátek

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická Roztoky, U rybníčku - Dejvická 

JÍZDNÍ ŘÁD LINEK 340, 350 A 604 OD 3. 1. 2017
ZVÝRAZNĚNÉ SPOJE ZAJIŠŤUJE NÍZKOPODLAŽNÍ VOZIDLO
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Skautský ples sice připravují skauti, ale ne 
jen pro skauty. Opět srdečně zveme všech-
ny příznivce dobré zábavy, bývalé i součas-
né členy roztockého skautského střediska, 
jejich rodiče, příbuzné a známé. A co pro 
vás letos chystáme? Předně se stěhujeme ze 
sokolovny do žalovské základní školy. Těšit 
se tedy můžete na nové prostory včetně no-
vého uspořádání a originální výzdoby.

Večerem nás provede osvědčená kapela 
All Right Band, která uspokojí i  ty nejná-
ročnější tanečníky. Pokud netancujete, pak 

jistě oceníte příjemné posezení s  přáteli. 
Samozřejmostí bude bohatý doprovodný 
program pro malé i velké.  Chystáme pro 
vás tombolu, předtančení, soutěž pro děti 
a také oblíbenou pivní štafetu. Chybět ne-
bude ani chutné občerstvení. Opět všem 
návštěvníkům nabízíme hlídání dětí v ple-
sové školce. O vaše potomky se rády posta-
rají zkušené skautské vedoucí a  zdravotní 
sestry.

Vstupenky můžete koupit v  obchodě 
Dary přírody v pasáži na Tyršově náměstí 

nebo rezervovat přes internet. Podrobné 
informace najdete na  našich stránkách 
www.skautiroztoky.cz.

A jak je možné, že loni jsme připravovali 
5. skautský ples a letos vás zveme na jeho 8. 
ročník? V  archivu se nám totiž podařilo 
vypátrat dokumenty o 2. skautském plese, 
který se v Roztokách konal v březnu roku 
1949. My jsme v roce 2012 na tuto tradici 
nevědomky navázali a náš první ročník byl 
tedy historicky již třetí.  l

Lukáš Hejduk

V sobotu 28. 1. 2017 od 19.00 v žalovské škole

Přijďte na šestý… ne, už osmý skautský ples v Roztokách

Mít co dělat, mít někoho, s kým můžete 
sdílet radost i smutek, a mít se na co tě-
šit. To je jedna z definic štěstí a spokoje-
nosti, chcete-li naplnění a smyslu naše-
ho života. A  je to přesně to, o  co se 
snažíme.

V  roce 2017 naše aktivity pokračují 
a  chceme je dále rozvíjet. Děkujeme 
za  podporu našemu městu Roztoky, bez 

které bychom neměli zázemí v Klubu dů-
chodců v Havlíčkově ulici, jež bude v nej-
bližší době prostorově rozšířeno a bezba-
riérově rekonstruováno, čímž nám 
umožní mnohé další aktivity i  pro více 
účastníků.

V novém roce přejeme nám všem hlav-
ně zdraví duševní i fyzické. Rádi bychom 
se v tomto roce ještě více zaměřili na naši 

fyzickou kondici, která je předpokladem 
soběstačnosti a  zdravého sebevědomí 
i ve vyšším a vysokém věku. Krásným pří-
kladem, vzorem, možná snad až přírod-
ním úkazem pro nás může být i roztocký 
občan pan Rudolf Šimek, který v září 2016 
oslavil své 80. narozeniny a  který o  svou 
kondici pečuje celý život. Pan Šimek se vě-
noval nejdříve vrcholovému sportu, poz-
ději až dodnes sportu kondičnímu. O své 
zkušenosti a  rady, jak cvičit a  udržovat 
kondici v seniorském věku, je nyní ocho-
ten se pravidelně dělit i  s námi na  strán-
kách Odrazu a  také na  našich webových 
stránkách (www.spcch-roztoky.cz). Pan 
Šimek se stal naším členem a při této pří-
ležitosti jsem s ním uskutečnila malý roz-
hovor, který si budete moci přečíst v příš-
tím čísle Odrazu i  s  první poradnou 
Kondice a zdraví v seniorském věku.

Rozpis našich aktivit sledujte na  na-
šich vývěskách a  na  webových stránkách  
www.spcch-roztoky.cz  l

Vladimíra Drdová
předsedkyně ZO SPCCH Roztoky

SPCCH Roztoky v roce 2017
Aktivity SPCCH v Roztokách se v roce 2016 vedle již zave-
deného cvičení pro kardiaky, poznávacích zájezdů po vlas-
tech českých a moravských, návštěv pražských divadel, 
divadelních představení v Roztokách v hotelu Academic 
a každoročního zájezdu do maďarských lázní rozšířily o pro-
cházky s holemi po Roztokách a okolí (nordic walking), 
gymnastiku rukou a nohou, cvičení paměti a mozku, měření 
tlaku, cukru – zdravotní kondice a rukodělné dílny.

SPCCH Vycházky s holemi Nordic walking
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Pøijmout èi nepøijmout 
homeopatii do našich životù

Pøednášející: Jana Hakenová

9. 2. 2017, od 18 do 20.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení 
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Místo konání: Mìstská knihovna,
 Jungmannova 966, Roztoky 252 63

Vstup zdarma

Jak mohou ty kulièky fungovat, když tam není ani 
molekula pùvodní látky? Je homeopatie vìda, 

umìní nebo šarlatánství?

na semináø

MasoKoubek.cz 

Město Roztoky

PA
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Ř
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U

Roztocká pekárna

PEKARA

SKAUTSKÉ STŘEDISKO LÍPA  

VÁS ZVE NA

28. 1. 2017 od 1900

V ŽALOVSKÉ TĚLOCVIČNĚ

HRAJE ALL RIGHT BAND

PŘEDPRODEJ - DARY PŘÍRODY

NEBO PLES@SKAUTIROZTOKY.CZ

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES

        SKAUTSKÝ PLES

8. skautský
 ples

INZERCE

Odpolední dílna pro veřejnost na výrobu 
masopustní masky „člověka“ – báby, děd-

ka, nevěsty, strakapouna nebo kostlivce 
s použitím japonské techniky práce s papí-

Masopustní maska – workshop s Yuko Takahashi
v sobotu 11. února 2017
14.00–16.00 hodin

Ateliér JoE

rem pomocí stříhání, mačkání a skládání. 
Dílna probíhá v češtině.

n Kdy? 11. 2. 2017, 14.00–16.00 hodin
n Kde? Ateliér JoE, Tyršovo náměstí 
1731/9, Roztoky
n Pro koho? Pro děti od  10 let, studenty 
i dospělé
n Co s sebou? Ostré nůžky, lepidlo Herku-
les, event. zbytky látek a vlny (není nutné)
Rezervace místa je nutná. Rezervujte prosím 
nejpozději do  3. února 2017 na  e-mailu:  
lada.kk@post.cz nebo na tel.: +420 725 069 062.
Cena: 370 Kč (zahrnuje papíry, gumičky, 
barvy)  l

Lada Krupková Křesadlová

Maska báby v zástěře Maska kostlivce

fo
to

: L
KK

fo
to

: L
KK

Yuko Takahashi 
žije a pracuje od roku 1996 
v Praze nebo Červeném Újezdě.

Studovala katedru scénografie 
alternativního loutkového 
divadla na pražské DAMU, je ob-
divovatelkou polského i českého 
divadla, miluje Francii.
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n 1035 let – 19. února 982 (podle julián-
ského kalendáře) byl na  Levém Hradci 
zvolen Vojtěch Slavníkovec pražským (čes-
kým) biskupem, teprve druhým v pořadí.

n 1020 let – 23. dubna roku 997 byl sv. Voj-
těch zavražděn pohanskými Prusy na mi-
sijní cestě k Baltu poté, co se vzdal biskup-
ského úřadu v Čechách. 

n 300 let – 13. května 1717 se narodila cí-
sařovna Marie Terezie, korunovaná králov-
na uherská a česká. Habsburské monarchii 
vládla v letech 1740 až 1780.  Od roku 1765 
spoluvládla se svým synem Josefem II. Se 
svým manželem, císařem římským Fran-
tiškem Š. Lotrinským žila v harmonickém 
manželství a měla s ním až do svých 39 let 
celkem 16 dětí. Habsburskou říši řídila 
energicky, ale rozvážně. Reformovala ji 
na centralistickém principu a vytvořila z ní 
funkční a relativně moderní stát. Provedla 
reformu soudnictví, státní správy, finanč-
nictví (papírové bankovky), školství (po-
vinná školní docházka). Kladla důraz 
na budování silniční sítě, včetně vysazová-
ní alejí ovocných stromů podél cest. 
V  dlouholetých válkách ztratila území 
Slezska a Kladska (1742) a některá italská 
knížectví.

n 200 let – 16. září archivář Václav Hanka 
údajně objevil Rukopis královédvorský, 
pergamenové zlomky hrdinských staročes-
kých eposů. Šlo o  nesporné falzum, které 
mělo dokládat vyspělost české literatury již 
od nejstarších dob. Spolu s následně nale-
zeným Rukopisem zelenohorským se obě 
falza stala základem romantické české ná-
rodní mytologie. Jejich neautentičnost byla 
prokázána, ke značné nelibosti nacionální 
odborné veřejnosti, až na konci 19. století 
J. Gebauerem a J. Gollem za přispění T. G. 
Masaryka.

n 150 let – 19. května 1867 byl pražským 
světícím biskupem Petrem Krejčím vysvě-
cen roztocký farní kostel Narození sv. Jana 
Křtitele, přestavěný z  nevyužívané obecní 
sýpky „Na ovčíně“ v letech 1865 až 1866.

Březen – rakousko-uherské vyrovnání 
znamenalo přechod habsburské monar-
chie na dualistické státní zřízení konfede-
rativního typu a  současně bylo velkým 

zklamáním pro Čechy, kteří doufali také 
v rakousko-české vyrovnání, k němuž ale 
nikdy nedošlo. Nedosáhli ani dílčího 
úspěchu jako Chorvaté nebo Poláci v Ha-
liči. 

Prosinec pak přinesl důležitou změnu, 
když byla přijata tzv. prosincová ústava, 
na  svou dobu velmi liberální a  moderní 
právní norma, která učinila z  Předlitavska 
konstituční monarchii, zajišťovala národům 
významné občanské svobody, podporu 
vzdělání v rodném jazyce apod. V Čechách 
byla přijata velmi kriticky, leč evidentně ne-
právem. 

Koncem března Spojené státy americké 
převzaly do správy Aljašku, kterou zakou-
pily od Ruska za 7,2 milionu dolarů.

n 110 let – V  roce 1897 mohli obyvatelé 
Předlitavska (tedy včetně českých zemí) 
poprvé volit poslance do  Poslanecké sně-
movny na základě všeobecného a rovného 
hlasovacího práva. Do té doby měli volební 
právo jen plátci přímých daní starší 24 let. 
Vzhledem k tomu, že plátcem daní za rodi-
nu byl zpravidla muž, bylo tím značně 
omezeno volební právo žen, jehož mohly 
využívat jen některé rentiérky.

n 100 let – v únoru (březnu) 1917 vyústil 
rozklad vlády v Rusku v demokratickou re-
voluci. 15. března abdikoval ruský car Mi-
kuláš II, byla ustavena prozatímní vláda 
v  čele s  knížetem Lvovem, v  červenci se 
ujímá funkce ministerského předsedy Ale-
xander Kerenskij.

6. dubna – vstoupily do  války Spojené 
státy.

2. července se odehrála bitva u Zborova, 
kde se vyznamenaly československé legie 
na Rusi. Byla součástí ruské protiofenzivy, 
která však nakonec skončila ústupem. Měla 
proto spíše význam politický než vojenský. 
Bitva byla kuriózní tím, že šlo i o „bratro-
vražedný boj“, neboť se v ní střetli čeští vo-
jáci na obou válečných stranách jak v uni-
formách rakouských (pluk č. 35 a č. 75), tak 
čs. legií. Na  jedné straně legionář Ludvík 
Svoboda, na rakouské Klement Gottwald!

7. listopadu – revoluce (podle juliánské-
ho kalendáře říjnová), vedená radikální 
frakcí socialistické strany – bolševiky, svrh-
la prozatímní vládu A. Kerenského a nasto-
lila moc sovětů a vojenských zástupců, tzv. 

diktaturu proletariátu v čele s Vladimírem 
I. Leninem a Lvem D. Trockým.

 
n 80 let – 14. 9. zemřel v Lánech zakladatel 
československého státu a jeho první prezi-
dent prof. Tomáš Garrique Masaryk, který 
dva roky předtím rezignoval na svou funk-
ci. Prezidentem nového státu se stal v době, 
kdy jiný odcházejí do důchodu – v 68 le-
tech. Přesto se stal jeho ikonou, ideovým 
vůdcem a mravním vzorem. Těšil se obec-
nému respektu v  míře, kterou mu mohli 
jeho následníci již jen závidět.

Zvláštní souhrou osudu zemřel 26. května 
1937 i dlouholetý politický rival Masaryka, 
Karel Kramář první předseda vlády Repub-
liky československé. Původně začínal svou 
politickou dráhu jako jeho spolupracovník, 
předák mladočechů a spoluzakladatel stra-
ny realistické, posléze ale zvolil, jako pře-
svědčený panslavista (přijal pravoslaví), 
konzervativec a  monarchista zcela svébyt-
nou cestu.  Jeho manželka Naděžda Nikola-
jevna kvůli němu opustila manžela i 4 děti. 
Jejich honosná pražská vila dnes slouží pro 
reprezentaci předsednictva vlády.

n 75 let – 27. května 1942 byl českosloven-
skými parašutisty vyslanými z  Londýna 
spáchán úspěšný atentát na  zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Jeho smrt o  týden později byla impulzem 
pro brutální zásah okupační moci proti 
vnitřnímu odboji, české inteligenci, ale 
i proti každému, kdo jen náznakem proje-
vil sympatie s tímto činem.

10. června byly vyhlazeny Lidice a 24. červ-
na Ležáky.

n 70 let – červenec – fatálním okamžikem 
poválečného vývoje Československa bylo 
odmítnutí účasti na tzv. Marshallově plánu 
obnovy Evropy. ČSR se tak vzdala (pod 
Stalinovým nátlakem) možnosti přináležet 
ekonomicky i strategicky k západní Evropě 
a  nasměrovala se politicky i  ekonomicky 
do područí Sovětského svazu. Přijala pro-
pagandistickou dodávku obilí v Ruska, kte-
ré bylo samo sužováno jeho nedostatkem.

Smlouva mezi Československou repub-
likou a Polskem ukončila spor o historic-
ké území Kladska, připojené rozhodnu-
tím SSSR k  Polsku. Němci a  Češi byli 
vyhnáni.

n 50 let – v  červnu roku 1967 se konal  
IV. sjezd Svazu československých spisova-
telů, který odstartoval tzv. reformní proces 
vedoucí k pražskému jaru roku 1968. Dele-

Letopočet roku 2017 sice nekončí na „osudovou“ osmičku, 
ale i tak přináší řadu zajímavých výročí, jejichž připomenutí 
rozhodně stojí za zamyšlení. 

Výročí roku 2017
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Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

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

PRODEJ rodinného 
domu v Roztokách - Žalov

Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, 
FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PRIMA KOLEKTIV

VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

FINANČNĚ DOSTUPNÉ

PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

INZERCE

gace ÚV KSČ na  protest proti „pobuřují-
cím“ projevům spisovatelů opustila jednání. 

21. 12. 1967 rezignoval prezident Anto-
nín Novotný na  funkci 1. tajemníka ÚV 
KSČ, čím se vytvořil prostor pro nástup 
reformních komunistů k moci.

n 40 let – 7. ledna 1977 bylo zahraničními 
agenturami zveřejněno Prohlášení Charty 77, 
které koncipovala skupina disidentů v  čele 
s Václavem Havlem. České sdělovací prostřed-
ky sice nikdy text prohlášení nezveřejnily, ale 
přesto Husákův režim okamžitě rozpoutal do-
slova pogrom na signatáře tohoto dokumentu; 
v  první vlně jich podepsalo 242. Prvními 
mluvčími byli bývalý ministr zahraničí Jiří Há-
jek, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patoč-
ka, který na následky brutálního policejního 
výslechu v  březnu 1997 zemřel. Zvláštností 
Charty 77 bylo to, že se v ní sešli lidé celého 
politického spektra, od reformních komunis-
tů (např. J. Hájek) až po konzervativní katolíky 
(V. Benda). Represe režimu vůči signatářům 
předčily očekávání – okamžité vyhazovy ze 
zaměstnání, policejní výslechy, domovní pro-
hlídky, výhrůžky a násilí vůči organizátorům 
akce a jejich rodinným příslušníkům. 

Z dnešního hlediska přitom nešlo o ni-
jak politicky radikální dokument, který by 

požadoval zásadní změnu režimu – jen do-
držování lidských práv podle deklarace po-
depsané na konferenci KBSE v Helsinkách 
roku 1975, kterou ČSSR o rok později ofi-
ciálně ratifikovala.

Na konci ledna 1977 začalo Rudé právo 
zveřejňovat seznam signatářů tzv. „anti-
charty“, prohlášení loajality známých 
osobností vůči režimu. V hysterické atmo-
sféře strachu podepsalo antichartu mnoho 
významných umělců a vědců.

n 25 let – volby do  České národní rady 
a Federálního shromáždění 8. června 1992 
znamenaly přelom v  polistopadovém vý-
voji Československa.

Vítězství ODS, pravicového křídla revo-
lučního Občanského fóra, nastartovalo 
cestu republiky k  tržnímu hospodářství 
„bez přívlastků“.  

3. července nebyl ani ve  dvou volbách 
zvolen Václav Havel prezidentem České 
a slovenské federativní republiky, když pro 
něj nehlasoval dostatečný počet sloven-
ských poslanců, a  o  dva týdny později 
na svou funkci hlavy státu rezignoval. 

23. července se představitelé dominantních 
stran – ODS a HZDS – v Bratislavě dohodli 
na zániku společného státu Čechů a Slováků.

26. srpna pak byla v Brně podepsána do-
hoda o rozdělení Československa.

31. prosinec 1992 byl posledním dnem 
společného československého státu, dílo T. 
G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika 
se tak definitivně ocitlo v troskách. 

Rozpad České a  Slovenské federativní 
republiky se odehrál bez referend v  obou 
částech federace a byl de facto protiústav-
ním krokem. Veřejnost, unavená dvouletý-
mi dohady mezi českou a  slovenskou re-
prezentací, však, kromě skupin liberálních 
intelektuálů, významně neprotestovala.

n 15 let – v  srpnu 2002 se přehnala přes 
české země zničující, patrně pětisetletá po-
vodeň. Obrovské škody napáchala i v na-
šem městě, zejména v areálu Středočeské-
ho muzea, továrny VUAB a  v  Tichém 
údolí, když se povodňová vlna přelila přes 
ochrannou hráz a dosáhla až na úroveň ko-
lejí drážního tělesa.  l

Stanislav Boloňský
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – LEDEN–ÚNOR

do 19. 2. 2017 Historické vánoční ozdoby – výstava ze sbírky Věry Dvořáčkové. Středočeské muzeum Roztoky

do 26. 3. 2017 Marie Fischerová-Kvěchová – tvorba české malířky, ilustrátorky, oděvní 
návrhářky

Středočeské muzeum Roztoky,  
Galerie/Kabinet

So 18. 1. 2017 Hravé čtení s Adélou.
Od: 16.15 hod. Městská knihovna

Pá 20. 1. 2017 Novocirkusový workshop. Více na www.roztoc.cz
Své místo si rezervujte na roztoc@roztoc.cz  Od: 18.30 hod. 

Ne 22. 1. 2017 Jabloňová pohádka – Loutky bez hranic.
Od: 15.00 hod. Sokol – přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

Út 24. 1. 2017 Maršál Radecký, opomíjený vojevůdce. Přednáška J. Bárty. 
Od: 18.30 hod. Městská knihovna

So 28. 1. 2017 Divadelní komedie Policie Las Maňas. Vstupné 100 Kč. 
Od: 17.00 hod.

ZŠ Roztoky, tělocvična,  
multifunkční sál

So 28. 1. 2017 Recitál Rudolfa Kvíze. Zazní verše J. Seiferta, F. Halase aj.
Od: 18.00 hod. Galerie Academic, Tyršovo nám.

So 28. 1. 2017 8. skautský ples. Předprodej Dary přírody, Tyršovo nám. 
Od: 19.00 hod. ZŠ Roztoky Žalov, tělocvična

Ne 5. 2. 2017 Pinocchio – loutkové divadlo.
Od: 15.00 hod. Předprodej v recepci hotelu. Hotel Academic, Tyršovo náměstí

Ne 5. 2. 2017 Skřítek Třešnička a mrazík Zlobivka – Liduščino divadlo. 
Od: 15.00 hod. Sokol – přísálí, Tyršovo nám., Roztoky

Ne 5. 2. 2017 Manželský čtyřúhelník – M. Kraus  aj. v komedii S. Zindulky.
Od: 19.30 hod. Předprodej v recepci hotelu. Hotel Academic, Tyršovo náměstí

So 11. 2. 2017 Masopustní maska – workshop s Yuko Takahashi.
Od: 14.00 hod. Rezervace nutná na tel. 725 069 062 Ateliér JoE, Tyršovo nám. 1731/9

Ne 19. 2. 2017 Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje.
Od: 16.00 hod.   

Středočeské muzeum Roztoky,  
Historický sál

24.–25. 2.
2017

Masopust 2017 – tradičně netradiční lidová slavnost.  
Více na www.roztoc.cz bude upřesněno

Ne 25. 2. 2017 Maškarní ples. Předprodej v recepci hotelu.
Od: 19.30 hod. Hotel Academic, Tyršovo náměstí

Poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za uspořádání 
akce dne 19. 12. 2016 dopoledne na MÚ. Školáci 
pod vedením pana učitele Eszenyiho nám krásně 
zazpívali koledy. Vzorně nás obsluhovaly pí. Pösinge-
rová a Kocourková. Nechybělo kafíčko, čaj i vánoční 
cukroví. Vážíme si toho, co pro nás MÚ Roztoky dělá. 
Přejeme všem hodně zdraví do nového roku 2017.  l

Za účastníky – důchodce a invalidy

 M. Zámecká

Poděkování 
Rád by som poďakoval vedeniu 
mesta a realizačnej firme za spolu-
prácu pri vybudovaní bočnej cesty 
v Tichom údolí. Sme veľmi radi, že sa 
projekt podarilo zrealizovať a verím, 
že cesta bude prínosom nielen pre 
nás, obyvateľov, ale aj pre všetkých, 
ktorí Tiché údolie navštívia. l

Rastislav Zachar
obyvateľ, Tiché údolí

n Výuka AJ, FJ. Tel. 792 239 426
n Hledáte hospodyni? Dlouholeté zkušenosti. Tel. 722 744 369 l



21LEDEN 2016

KULTURA

ROZTOKY

.

Neděle 5. 2. 2017 od 19:30 hodin

Vstupné 300 Kč
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Hotel Academic, Roztoky

ROZTOKY
zve na 

představení loutkového divadla Já to jsem

Neděle 5. 2. 2017 od 15 hodin

hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky

Vstupné 80 Kč

Předprodej vstupenek v recepci hotelu,

rezervace na 606 893 292 (pí Drdová)
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PINOCCHIO
Pohádka na motivy slavné knihy Carola Collodiho
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Dvacátý Roztocký masopust

Dejte si s námi dvacet!

18
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24. a 25. února 2017www.roztoc.cz

INZERCE
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BELETRIE

Fielding, H., Dítě Bridget Jonesové
Frankl, V. E., A přesto říci životu ano : psy-
cholog prožívá koncentrační tábor.
Chvála, T., Já, JůTuber 3
Pekárková, I., Postřehy z Londonistánu
Šlik, P.  H., Tržiště: román na  přeskáčku 
(nová kniha roztockého autora)
Třeštíková, R., Dobře mi tak

HISTORICKÉ

Lyne, Ch., Glencoe (Skotsko 1678)

DETEKTIVKY

Aaronovitch, B., Řeky Londýna (městská 
fantasy detektivka)

Bolton, S. J., Obětina
Khoury, R., Koncová hra
Pulley, D. M., Mrtvý klíč

PRO DĚTI

Boucher, F., Kniha, co tě naučí milovat kni-
hy: i když čtení nesnášíš
Erben, K. J., Komiksová kytice
Lomová, L., Anča a Pepík 1
McDonagh, T., Star Wars: galaktický atlas

NAUČNÁ

Filliozat, I., Pořád jen provokuje
Wohlleben, P., Tajný život stromů: co cítí 
a  jak komunikují: objevování fascinujícího 
světa

Francová, E., Kuchařka ze Svatojánu (tři díly)
Kujan, R., Běhej, dokud můžeš

PROGRAM V KNIHOVNĚ NA LEDEN

n 18. 1. Hravé čtení s Adélou od 16.15  
n 24. 1. Maršál Radecký, opomíjený vo-
jevůdce a jeho zmizelý památník (18.30), 
přednese Jan Bárta, vstupné dobrovolné. 

Program na únor připravujeme.
Více informací o programu, přihlášení 
a mnoho dalšího můžete zjistit osobně 
v knihovně.  
 l

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během prosince 2016.

Ohlédnutí za Živými jesličkami
23. prosince
Den před Štědrým dnem jsme se vydali 
na pouť za hvězdou, která nás dovedla až 
do  Betléma. Poklonili jsme se mu a  jako 
dar jsme od Ježíška dostali Betlémské svět-
lo, které na  nějaký čas osvětlilo naše do-
mácnosti.

Masopust 2017
24. a 25. února
Oslavte s námi 20. výročí Masopustu! Le-
tošní ročník bude opravdu výjimečný – 
průvod se bude po setkání průvodů z Roz-
tok, Únětic a  Suchdola vracet do  Roztok. 
Díky zrušení únětického Kravína musíme 
masopustní zábavu přesunout jinam. 
V Roztokách ale bohužel nemáme tak vel-
ký sál, kam by se zábava vešla. Jako řešení 
jsme se rozhodli v Roztokách postavit velké 
profesionální vytápěné šapito, které si pro 
tuto příležitost zapůjčíme. Protože to před-
stavuje velký skok v masopustním rozpoč-
tu, spouštíme v  lednu na  podporu Maso-
pustu kampaň na webu hithit.com. Chcete 
podpořit roztocký Masopust i Vy?  l

Kateřina Korychová

Roztoč se v kultuře

n Recitál Rudolfa Kvíze – sobota 28. ledna 
od 18 hodin, Galerie Academic
Program: Seifert, Holan, Halas, Frynta, 
Hiršal, Mikulášek a další
Hudební doprovod: J. Riedlbauch, M. 
Křehnáč

n Koncert Komorního orchestru Dvořá-
kova kraje – neděle 19. února od 16 hodin, 
Středočeské muzeum, Historický sál
Program: Telemann, Vivaldi, Stamic, Britten 

Sólisté: V. Sedláčková, A. Mazáčková,  
V. Mazáček, dirigent prof. V. Mazáček 

n Bohuslav Martinů – Otvírání studánek 
(hudebně–literární pořad) – sobota 13. květ-
na od 17 hodin, Středočeské muzeum, His-
torický sál
Program: literární část – Halas, Deml, Bu-
reš, Skácel; hudební část – B. Martinů: Ot-
vírání studánek, sborové skladby a cappe-
lla Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, 

sbormistr J.  Brych (sólo: R. Janál – bary-
ton); recitace R. Kvíz a V. Pavlík

n VIVAT TANGO – koncert skupiny Bona 
Fide Tango – červen 2017 
Historie tanga s  ukázkami originálního 
tanga v  provedení profesionálních taneč-
níků. 

Bližší informace o místu, datu a čase bu-
dou upřesněny později, více informací na-
leznete také na: www.rosa-coeli.cz. 

Programy jsou plánovány s  přispěním 
grantu města Roztoky. l

Na setkání s vámi se těší
Václav Pavlík

Pořady ROSA COELI v roce 2017
Vážení posluchači a příznivci programů kulturní agentury 
ROSA COELI, rád bych vás upozornil na pořady, které chystá-
me v Roztokách na první pololetí roku 2017:

Krásný zážitek 
Ráda bych touto cestou podě-
kovala manželům Drdovým 
za krásný koncert dne  11. 12. 
2016 v hotelu Academic. Vybrali 
pěkný program, úžasně  ho 
předvedli a zazpívali. Klidně by 
si mohli troufnout vystupovat 
v televizi, a ne jen v Roztokách.  
Jsou to prostě úžasní profesio-
nálové. 

Ještě jednou moc děkujeme 
a přejeme jim hodně zdraví 
a hlavně hodně sil do další umě-
lecké činnosti.  l

Za účastníky koncertu 

M. Zámecká 
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Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011, 
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz, 
Není-li uvedeno jinak, otevřeno celoroč-
ně: st–ne 10–18 hod. 
V návštěvní době je otevřena kavárnička 
„Pro Vás“. 
Knihovna muzea otevřena: 
st 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: 
Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné (2 dospělí + max. 4 děti) 
130 Kč

STÁLÉ EXPOZICE:

Zámek:
n Jak bydlel a  úřadoval pan správce / 
Vrchnostenská správa panství. Nahlédně-
te, jak a kde bydlel a pracoval vrchnosten-
ský úředník Lichtenštejnského panství 
na konci 18. století.
n Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / 
Život v  letovisku. Prostřednictvím vilo-
vých interiérů poznáme životní styl „luf-
ťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včet-
ně prezentované dobové módy.

VÝSTAVY:

n do  15. ledna: MALÁ VELKÁ AUTA – 
Rudolf Kocourek představuje část své ži-
votní sbírky modelů 1/43: Ferrari, Ford 
Mustang, Jaguar, Harley Davidson … Vel-
ká výstavní síň

n do 19. února: Historické vánoční ozdo-
by – tentokrát ze sbírky Věry Dvořáčkové 
… Malá výstavní síň
n do  26. března: MARIE FISCHEROVÁ-
-KVĚCHOVÁ známá i  neznámá… – 
tvorba české malířky, ilustrátorky a oděvní 
návrhářky … Galerie/Kabinet
n 26. ledna – 30. dubna: Transport smrti: 
Litoměřice – Velešín… ve spolupráci s KZ-
-Gedenkstätte Flossenbürg a  Vojenským 
historickým ústavem Praha … Půda zámku

V polovině dubna 1945 vypravili nacisté 
z  koncentračního tábora v  severočeských 
Litoměřicích vlakový transport s  vězni. 
Česko-německý projekt Vojenského histo-
rického ústavu a  KZ-Gedenkstätte Flo-
ssenbürg sleduje cestu tohoto transportu, 
která vedla přes Lovosice, Kralupy, Rozto-
ky, Prahu a Olbramovice až do jihočeské-
ho Velešína, kde se vězni dočkali 8. května 

osvobození.  Výstava zasazuje příběh 
transportu do širšího historického kontex-
tu. Zároveň si všímá i konkrétních aktérů 
těchto událostí – vězňů, dozorců i  civil-
ních obyvatel – a jejich osudů. Tematizuje 
fenomén pomoci transportovaným věz-
ňům ze strany železničních zaměstnanců 
i obyčejných civilistů, otázku poválečného 
vyrovnání se s  pachateli trestných činů 
i  obraz těchto událostí v  naší kolektivní 
paměti. 

Výstava vychází z několikaletých histo-
rických rešerší v domácích i zahraničních 
archivech a muzeích, ze soukromých sbí-
rek a  rozhovorů s  pamětníky. Prezentuje 
bohatou obrazovou dokumentaci, která je 
v  případě transportů smrti naprosto oje-
dinělá.
Vernisáž výstavy 25. 2. od 17 hodin.

PŘIPRAVUJEME:

n 19. února: Komorní orchestr Dvořáko-
va kraje – tradiční koncert na zámku
n Od 24. února: Bratři v triku 70 – nejú-
spěšnější studio českého kresleného filmu
Změna programu vyhrazena. 

Více informací na www.muzeum-roztoky.cz
 l

Marcela Uhlíková

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Princ z knížky potěšil malé diváky 
Den po Mikuláši, tedy šestého prosince, 
uspořádal TOM Svišti ve spolupráci 
s Asociací TOM a Středočeským muzeem 
v Roztokách tradiční předvánoční diva-
délko.

Téměř osmdesát malých i velkých hostů 
si do Historického sálu Středočeského 
muzea přišlo poslechnout zbrusu novou 
pohádku z dílny Honzy Hrubce a jeho 
Dřevěného divadla O princi z knížky.

Pohádka byla veselá, s krásnými kulisa-
mi a loutkami, ohnivými efekty a další-
mi skvělými nápady.

Třičtvrtěhodinka utekla jako voda a hos-
té odměnili Honzu velkým potleskem. 

Tak zase za rok.  l

Zuzana Antošová
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Vážení rodiče a příznivci  
našeho „okénka“, 
i v tomto roce 2017 za Vámi budeme pravi-
delně přicházet s naší rubrikou – Školním 
okénkem, která Vám bude opět každý mě-
síc přinášet zprávičky z  našeho školního 
života ve škole i školní družině.

Konec roku ve  škole tradičně vyplnily 
výlety na  vánoční trhy v  Praze, Drážďa-
nech i jinde, exkurze do SČM v Roztokách 
za historií ozdob, školní besídky, den ote-
vřených dveří a závěrečné vánoční zpívání 
na  schodech. A o  tom zde tedy naleznete 
několik krátkých zpráv.

Na Nový rok si tradičně všichni dáváme 
různá předsevzetí a většinou si opět slibu-
jeme, jak to v tomto roce bude lepší a my 
budeme pracovat a chovat se lépe a radost-
něji, zdravěji jíst a vůbec žít s radostí a chu-
tí. Proto Vám všem dospělým i dětem přeji 
v  tomto novém roce mnoho úspěchů 
a  pevné zdraví, ať se Vám co nejvíce da-
ných předsevzetí podaří splnit. Na čtenou 
příště se těší 

Věra Zelenková

Výlet do Drážďan 
Dne 3. prosince vyjely dvě sedmé třídy, 
7. A  a  7. B,  za  doprovodu 4 pedagogů 
na výlet do předvánočních Drážďan. Jez-
díme už třetím rokem, samozřejmě nás 
lákají vánoční trhy a jejich atmosféra, ale 
také krásné město, které chceme dětem 
ukázat. 

Je to mnoho zkušeností, které děti zís-
kávají komunikací na  trzích i  návštěvou 
památek. Tentokráte návštěvou galerie 
starých mistrů a procházkou po Zwinge-

ru a  jeho balustrádách s krásným výhle-
dem na  tento zámecký barokní skvost, 
který sice za 2. sv. války vyhořel a byl té-
měř zničen, ale po válce byl znovu posta-
ven a nyní se skví v celé své kráse. Navští-
vili jsme také středověké trhy Stallhof, 
schované na nádvoří paláce. Jsou to jedny 
z nejhezčích, letos 11 drážďanských trhů. 
Prošli jsme terasy nad řekou Labe a  se-
stoupili k  Frauenkirche, vešli dovnitř 
a znovu si připomněli vůli Němců město 
po  hrozivém vybombardování r. 1945 
znovu postavit do krásy. O historii města 
jsme hovořili s dětmi před výletem mno-
hokrát, pouštěli si dokumenty, povídali. 
Altmarkt byl naším cílem, tento trh je po-
hádkový, není příliš velký a  děti se 
po něm rozešly, nakoupily si dárečky, po-
dívaly se, všechny se v  pořádku vrátily 
na  sraz a  měly velkou radost ze svých 
úlovků. 

Cesta zpět byla veselá, unaveni jsme 
po sedmé večer dojeli do Roztok. Těšíme se 
na příště. 

Petra Zwinzová

5. B ve firmě EATON 
Třída 5. B ZŠ Roztoky navázala spolupráci 
s firmou Eaton, která se specializuje na 3D 
výrobky, testování motorů a  na  výrobu 
součástek do  motoru. První den nás na-
vštívili zaměstnanci firmy Eaton. Prezen-
tovali nám svůj nápad na tvorbu USB oba-
lu a  my jsme vyrobili obaly z  modelíny. 
V našich výrobcích se našli roboti, tanky, 
zvířata i jídlo. Další den nás pozvali do Ea-
tonu. Hned po  příchodu nás poučili 
o  bezpečnosti. Dále jsme vyjeli výtahem 

Školní okénko
Výlet do Drážďan 

Novoroční přání Školské rady 
ZŠ Roztoky
V září oslovila Školská rada ZŠ 
Roztoky, s požehnáním nového 
vedení školy, rodiče a spřátelené 
duše školy s pobídkou, aby 
kdokoli, kdo může a chce, ne-
váhal nabídnout něco ze svých 
schopností, dovedností, znalostí, 
koníčků, volného času, pracov-
ních i nepracovních zkušeností, 
a obohatil tak výchovu a vzdělá-
vání našich dětí.

Z této iniciativy vzešlo několik 
prvních vlaštovek, za které sr-
dečně děkujeme:

n Do několika tříd přišli rodiče 
přečíst pohádku – příběh v cizím 
jazyce, sdílet zkušenosti z cizích 
zemí. 

n Máme v záloze pár maminek 
ochotných pomoci při formálních 
či neformálních akcích školy 
něco upéci, pomoci s organizací…

n Je naplánované setkání s dětmi 
na téma emoce, jejich prožívání 
a jak s nimi zacházet s paní psy-
choložkou z řad rodičů.

n Připravují se exkurze na zají-
mavá pracoviště, která někteří 
rodiče nabídli.

n Škola má dobrou duši na psaní 
projektu.

Máte chuť se také připojit k této 
třeba jen jednorázové dobrovol-
nické aktivitě v naší škole a pod-
pořit tím komunitní ráz školy 
i přes její velikost? Máte chuť se 
potkat s učiteli a dětmi na poli 
vlastních zkušeností?  
Pak neváhejte a s chutí se obrať-
te na vedení školy či na Školskou 
radu na e-mail:  
skolska.rada@zsroztoky.cz.

Vaše podněty budou s radostí 
přijímány a budeme tak spo-
lečně hledat nové cesty a mož-
nosti dobrovolnické spolupráce 
na naší společné škole.  

S přáním, aby se nám všem 
a především našim dětem 
ve škole i v roce 2017 líbilo, l

za Školskou radu ZŠ Roztoky

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská 
předsedkyně Školské rady
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Chvályhodný počin 
V pátek 16. prosince 2016 se za účasti 
pana starosty J. Jakoba, paní mís-
tostarostky M. Šlancarové a tajemníka 
MÚ J. Drdy uskutečnilo slavnostní 
zprovoznění nových prostor v půdní 
vestavbě Základní umělecké školy 
v Jungmannově ulici. Pozvaní hosté 
vyslechli několik pěkných hudebních 
vystoupení žáků ZUŠ a ocenili při této 
příležitosti i kvalitní akustiku prostor. 
V průběhu jarních měsíců budou ještě 
instalovány klimatizační jednotky. Vý-
sledkem cílevědomé a usilovné práce 
pana ředitele B. Šlégla vznikl velmi 
pěkný nový prostor, který může sloužit 
nejen k výuce, ale i k pořádání komor-
ních kulturních pořadů pro veřejnost.

Když vzpomenu, jak tato půda 
s nejrůznějším harampádím, a jak 
se ukázalo posléze i ztrouchnivělým 
trámovím, vypadala před několika lety, 
je k neuvěření, jak je možné takový 
prostor zvelebit, pokud máte vizi a do-
statek energie k jejímu prosazení. Chtěl 
bych proto panu řediteli Šléglovi takto 
veřejně poděkovat za jeho úsilí a těším 
se na zajímavé kulturní počiny, k nimž 
nový půdní sálek přímo vybízí.  l

Stanislav Boloňský

do zasedací místnosti, kde nám ukazovali 
vítězné výtvory a  čekalo tam pohoštění. 
Poté nás vzali na exkurzi a jako první nám 
předvedli 3D tiskárnu a  na  ní vyrobené 
housle. Vrcholem prohlídky byly Hololens 
brýle. Moc se nám tam líbilo, chutnalo 
nám výborné pohoštění, zdravé i  sladké 
jídlo a  pití. Také jsme si odnesli mnoho 
výrobků ze 3D tiskárny do třídy.  

M. Eszenyi a 5. B

Zábavné odpoledne 
v knihovně
Druhé prosincové sobotní odpoledne pat-
řilo v knihovně deskovým hrám. Žáci naší 
školy, společně se svými rodiči a  dalšími 
účastníky, se bavili nejen nad klasiky této 
disciplíny, jako jsou Osadníci z Katanu, Pi-
líře Země, Bang či Double. Celé odpoledne 
se neslo v duchu skvělé zábavy a velkých či 
malých vítězství. Všem hráčům děkujeme 
a  těšíme se na další setkání s hrami mezi 
knihami.
Za Klub deskových her a zábavné logiky

Tereza Náhlovská

Vánoční trhy v ŠD
Jako každý rok i letos se v předvánočním 
čase konaly ve  školní družině vánoční 
trhy. Žáci, rodiče, učitelé i další návštěv-
níci obdivovali krásné výrobky. Děti rády 

a  s  nadšením prodávaly. Z  výdělku jsme 
uspořádali vánoční besídku a děti dostaly 
drobný dárek k Vánocům. Přejeme všem 
krásný nový rok 2017.

Školní družina

Centrum kolegiální 
podpory (CKP)
Od 1. ledna 2017 se naše škola stává projek-
tovým partnerem Centra vzdělávání pro 
udržitelnou budoucnost. Realizátorem pro-
jektu je Gymnázium Globe, s. r. o., Brno. 
Do partnerství je zapojena vždy jedna škola 
z každého kraje. Cílem projektu je vzájem-
né sdílení zkušeností formou prezenčních 
setkání, prostřednictvím online webinářů, 
ale i organizace pravidelných badatelských 
setkání v odpoledních hodinách pro žáky. 
Vytvoření funkčních center kolegiální 

podpory, ve kterých budou zapojeni peda-
gogové z jednotlivých škol, s nimiž bude-
me pravidelně sdílet zkušenosti a prezen-
tovat příklady dobré praxe z  oblasti 
přírodovědné gramotnosti a  badatelsky 
orientované výuky, bude mít bezesporu 
velký přínos nejen pro zapojené pedagogy 
z  naší školy, ale především i  pro žáky 
na  pravidelných badatelských setkáních. 
Za  naši školu v  CKP bude pracovat paní 
uč. M. Bromovská jako vedoucí centra 
na  naší škole a  průvodcem při badatel-
ských setkáních bude paní uč. J. Ramda-
nová. 

Koncept projektu vychází z  bohatých 
zkušeností a již realizovaných projektů ža-
datele. Hlavní zaměření projektu:
n SC 5 a) Přírodovědná gramotnost a ba-
datelsky orientovaná výuka
n Účast na  společném vzdělávání všech 
CKP
n Prezenční konference 2x ročně pro mini-
málně 1 pracovníka
n Stáže, exkurze v ČR i zahraničí 
n Online setkávání 1x měsíčně (příprava 
na projektové odpoledne)
n Individuální práce CKP
n Realizace projektového odpoledne 1x mě-
síčně v  délce 120 minut (budou zajištěny 
materiály i podpora od příjemce dotace)
n Dokumentování činnosti CKP l

M. Bartulíková

Veřejný koncert vybraných žáků ZUŠ ná-
sledoval několik dnů poté. A žáci prokázali 
nejen stoupající uměleckou úroveň svých 
výkonů, ale také stále se zvyšující počet-
nost svých vystoupení.

Bohaté listopadové vystoupení jsme za-
končili dvěma koncerty pro mateřské 
školy.

V  prosinci proběhla na  školní půdě 
(STUŠka) prezentace  jednotlivých tříd, 
Vánoční koncert na  zámku s  přeplněnou 
diváckou kulisou a... když už jsme u  té 
půdy – dokončili jsme výstavbu půdní 
zkušebny. Proces se nám natáhl, protože 
v průběhu stavby na nás postupně vypadá-
vali kostlivci v podobě ztrouchnivělých tu 

podlažních, tu zase střešních trámů. Jsme 
rádi, že je vše hotovo a můžeme se věnovat 
s  plným soustředěním své pedagogické 
práci. V lednu nás totiž čekají soutěže ZUŠ 
v oboru klavír, housle, violoncello a kyta-
ra. A právě v oboru kytara jsme pořadateli 
okresního kola.

A  protože je konec roku, přejí zaměst-
nanci  ZUŠ Roztoky všem roztockým ob-
čanům mnoho pracovních a  osobních 
úspěchů a  především hodně zdraví v  no-
vém roce.  

 l

MgA. Bohumír Šlégl

Podzim a konec roku na ZUŠ
Během podzimních měsíců (listopad) se uskutečnil  
11. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim, tentokrát 
za účasti herce Ladislava Freje. V hudební části vystoupili 
žáci a učitelé ZUŠ a dalším hostem bylo Klasické dechové 
trio. Festival pokračuje v osvědčené dramaturgii a přitom 
nabízí každým rokem pestrou paletu kulturních zážitků. 
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Od pátku 13. ledna do neděle 15. ledna 
pořádáme pro Vás 

po celý víkend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ZVĚŘINOVÉ HODY   

  

RESTAURACE 
 
 

 
 

 
OPĚT OTEVŘENA 

Vítáme Vás v naší restauraci 
s kapacitou 45 míst 
a 35 míst v salónku, 
ve kterém je možno uspořádat 
svatební hostiny, 
oslavy či firemní večírky.  
Nabízíme Vám široký výběr 
studených i teplých nápojů, 
hotových jídel, minutek a specialit, 
a také pivo z interiérových tanků. 
 

   tankový GAMBRINUS 10°    
    PILSNER URQUELL 12° 
 

Naše restaurace je nekuřácká. 

Provozní doba: 
    

      Po. – Čt.:    11:00 - 23:00 
      Pá. – So.:    11:00 - 24:00 
      Ne.:     11:00 - 23:00 
 

Spěšného 1029, Roztoky 
 

 Web: www.usmucru.cz 
 FCB: www.facebook.com/usmucru 
 Mail:  mail@usmucru.cz 
 Tlf.:    (+420) 241 405 730 
 

WiFi k dispozici 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

INZERCE

1. TJ Baník Příbram 16 16 0 48 : 3 48

2. VK Rakovník A 16 10 6 33 : 25 28

3. TJ Sokol Komárov A 16 9 7 33 : 24 27

4. TJ Sokol  
Roztoky u Prahy B 16 6 10 25 : 36 19

5. VK Tuchlovice A 16 5 11 22 : 37 17

6. TJ Kralupy 16 2 14 9 : 45 3

1. VK Tuchlovice A 16 15 1 47 : 12 43

2. TJ Sokol Benešov u Prahy 16 11 5 38 : 20 34

3. TJ Sokol 
Roztoky u Prahy 16 11 5 36 : 22 32

4. TJ Sokol Dobřichovice B 16 10 6 33 : 22 29

5. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 16 8 8 30 : 26 26

6. TJ Slavoj Český Brod 16 6 10 26 : 35 19

7. TJ Sokol Vlašim 16 7 9 24 : 37 18

8. VK Rakovník A 16 4 12 19 : 39 13

9. SK Volejbal Kolín A 16 0 16 8 : 48 2

TABULKA (ZÁPASY, VÍTĚZSTVÍ, PORÁŽKY, SETY, BODY):

TABULKA (ZÁPASY, VÍTĚZSTVÍ, PORÁŽKY, SETY, BODY):

Rozpis zápasů krajské soutěže mužů a žen ve volejbalu – TJ Sokol Roztoky (leden 2017)
Ženy: 21. 1. 2017 Roztoky – Kralupy (začátky zápasů v 9 hod. a ve 13 hod.)

Muži: 21. 1. 2017 Roztoky – Český Brod (11 hod., 15 hod.)



Vážení inzerenti,

naší snahou je, aby váš inzerát byl maximálně 

účinný, proto velmi dbáme na jeho tiskovou 

kvalitu. K tomu ale potřebujeme vaši spolupráci. 

Věnujte prosím před zasláním podkladů pro vaši 

inzerci pozornost níže uvedeným technickým 

parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme 

zaručit kvalitu vaší prezentace a tím  

i její účinnost.

HOTOVÉ PODKLADY:

n  Adobe Acrobat – ve formátu PDF v tiskové  

kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky  

rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).  

Bez přímých barev.

n  Doporučená minimální velikost písma  

je 6 bodů.

n  Velikost zpracovaného inzerátu musí přesně 

odpovídat rozměru uvedenému v objednávce. 

Podklady nelze dále upravovat.

PODKLADY PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ:

n  Dodání loga 

a) v křivkách Adobe Illustrator a PDF  

(texty převést do křivek nebo přiložit fonty, 

barvy CMYK) 

b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení 600 dpi  

(barvy CMYK). Při nedodržení barevnosti  

CMYK neručíme za správnou barevnost loga. 

Barvy nesmí klesnout pod 5 %  

jednotlivého CMYK.

n  Dodání obrázků 

a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG v rozlišení  

min. 304 dpi, barvy CMYK  

(min. velikost u barevné fotografie JPEG  

je 315 kB a u TIFF 1,3 MB) 

b) kvalitní fotografie (maximální použití  

je do 100 % velikosti fotografie)

Při nedodržení zde uvedených technických  

specifikací budou podklady vráceny k pře-

pracování. Nepoužitelné jsou obrázky a loga 

ve formátu DOC, GIF, PPT či v nízkém rozlišení.
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INZERCE 1/1

210 x 297 mm
(+ 5 mm na spad)
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185 x 262 mm
(zrcadlo)



NEHLEDEJTE NA INTERNETU

Přílepská 1233, Roztoky 

PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS:   +420 233 910 042

PRODEJNA: +420 220 515 853

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

Nejlevnější zimní pneu v okolí – AUTOHOUSER

Pneu, disky, alu. disky, příslušenství

Konfigurátor kol pro váš vůz

On-line objednání do pneuservisu

Uskladnění pneu

Certifikované prodejní a servisní místo


