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REGIOS a.s.

FCC Regios, a.s.

Od 1. února 2016 mění společnost REGIOS a.s.
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.
Důvodem této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC je majitelem
společnosti REGIOS (dceřiné společnosti rem .A.S.A. v ČR) od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC
rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání značky v celé Evropě, kde poskytuje služby
v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.

www.fcc-group.cz
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Tisknout, netisknout…
Poté, co v minulém čísle Odrazu vyšly dva články věnované
problému migrace, se na sociálních sítích rozeběhla diskuze,
zda taková témata vůbec do našeho městského měsíčníku
patří.
Jsou na to samozřejmě dva názory. Podle jednoho by se Odraz
měl věnovat výhradně záležitostem žalovským a roztockým,
maximálně s přesahem do okolních obcí. Na druhé straně stojí
tvrzení, že Roztoky nelze izolovat od okolního světa a že to
tedy analogicky platí i pro Odraz.
Oba dva názory jsou legitimní a nebudu zastírat, že ani členové redakční rady nenahlížejí na tento problém jednotně.
V tomto konkrétním případě si ale myslím, že redakční rada jednala rozumně. Oba
články byly původně zaslány již do prosincového čísla. To však bylo dostatečně naplněno lokálními informacemi, které zcela logicky dostaly přednost. V lednovém čísle
naopak bylo volného místa dost, a tak články o migraci otištěny byly, byť za menšinového nesouhlasu části redakční rady.
Kontroverzní situace plodí kontroverzní názory. Pokud jsou formulovány v přijatelných mezích a nepřekračují rámec zákona, není důvod je netisknout. Je třeba si vážit
lidí, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a podepíší se pod něj. Nemusíme s nimi přece
souhlasit a můžeme svobodně vyjádřit opačné stanovisko.
Voltairovi je připisován výrok: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu
hájit vaše právo to říkat.“ Citát pravděpodobně není autentický, ale vyjadřuje nepopiratelný Voltairův smysl pro toleranci odlišných názorů.
l
Máme ho také?
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jarní prázdniny máme za sebou a zdá se,
že je za námi i letošní příděl sněhu. Dovolím si okomentovat
několik pro naše město důležitých záležitostí.

Masopust

Na konci ledna proběhl další ročník roztockého masopustu. Ačkoli byl opravdový
mráz, myslím, že si masopust užily nejen
rozličné maškary, ale všichni, kdo měli
možnost zúčastnit se. Jsem moc rád, že se
v Roztokách pořádají akce, jako je masopust, tedy akce, které lidi svou podstatou
navzájem sbližují. Zvláště pak v době, kdy
se mnozí snaží lidi rozdělovat. Proto
za úžasný masopust děkuji všem zúčastněným maškarám, Roztoči i všem, kteří jakkoli pomohli s organizací nebo se jen zúčastnili. Bylo to moc milé.

Konkurz na ředitele ZŠ

Rada města vyhlásila konkurz na nového
ředitele naší základní školy. Přihlášky
mají zájemci podávat do konce března.

Nástup nového ředitele je stanoven od začátku srpna letošního roku. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách města.
Doufám, že se nám podaří vybrat tu správnou ředitelku či ředitele.

Nový územní plán

Zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního plánu města. Je to důležitý
krok pro budoucnost Roztok. Nový územní plán bude počítat se současnými limity,
které naše město má. Jsem rád, že v zastupitelstvu panuje všeobecná shoda na tom,
že se oproti stávajícímu územnímu plánu
nebudou rozšiřovat zastavitelné plochy.
Nyní proběhne vysoutěžení projektanta
nového územního plánu. Pokud jste doposud nepodali podněty, které byste byli rádi,
aby bral nový územní plán v potaz, můžete

je podat v dalších fázích přípravy. Proto
prosím bedlivě sledujte další vývoj. Rád
bych zde poděkoval radnímu Richterovi,
který má na přípravě zadání lví podíl.

Výstavba v Nádražní ulici

Zastupitelé projednávali podmínky výstavby bytového komplexu v Nádražní ulici. Ze
zasedání vyplynula celá řada připomínek,
které budou s investorem dále projednány.
Zastupitelé se i se zástupci investora dohodli, že proběhne ještě jedno veřejné
projednání projektu. To se uskuteční
v první polovině března. Termín není
v tuto chvíli stanoven, proto sledujte webové stránky a plakátovací plochy města, máte-li zájem se projednávání zúčastnit. Zastupitelé se k tématu vrátí na zasedání,
které se uskuteční v závěru března.
l
S přáním brzkého příchodu jara 
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Rada rozdělila peníze na dotace a granty
Téměř šest hodin diskutovali nad dlouhým programem členové rady
na svém prvním letošním jednání 13. ledna. Nerozhodovalo se o mnohamilionových investicích, ale několik případů bylo nesnadno řešitelných –
a bylo toho prostě moc.

Kromě řady pronájmů, věcných břemen,
pachtů a jiných víceméně technických záležitostí rozhodla rada o přidělení grantů a dotací spolkům a dalším neziskovým organizacím. Až na dvě drobné výjimky respektovala
návrh komisí předkládajících návrhy – komise kulturní a komise sportovní.
Rada dále rozhodla většinou hlasů o vyhlášení stavební uzávěry pro území označované jako Horní Žalov, a to do schválení
regulačního plánu pro tuto oblast. Zpracování regulačního plánu je již zahájeno,
a tak by uzávěra neměla rozhodně přesáhnout konec tohoto roku.
Více než hodinu se radní probírali podněty ze stavební komise a většinově, jak je
již tradicí, se v řadě případů přiklonili
k přísnější regulaci rekonstrukcí rodinných domů a dalších objektů. Je však třeba
připomenout, že hlas rady je vůči stavebníkům pouze doporučující a je stanoviskem
města pro jednání stavebního úřadu, který
nezávisle na mínění samosprávy vynáší konečné slovo.
A ještě jeden bod, který vzbudil snad až
nepřiměřené emoce. Pan kardinál na své nedávné návštěvě Levého Hradce a Roztok na-
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bídl městu, či přesněji Levému Hradci, dar:
monumentální pomník sv. Vojtěcha, který
měl být původně instalován ve svatovítské
katedrále. Ale kam s ním? Na hřbitov či do
blízkosti kostela sv. Klimenta se třímetrová
socha nepochybně nevejde. Většina členů
rady se nakonec přiklonila k tomu, že dar
prozatím odmítat nebudeme, ale nejdříve
prověříme stanovisko památkářů, architektů
a dalších osob zainteresovaných v této oblasti, zda a kam bychom pomník mohli umístit.
Co vy na to?

Krátká rada před zastupitelstvem

Už se stává tradicí, že před jednáním zastupitelstva se sejdou členové rady, aby v rychlém sledu odklepli pár věcí, na nichž se na
předchozím jednání neshodli anebo nesnesou odkladu. Tentokrát jsme si ujasnili
financování kanalizačních přípojek v již
dokončených ulicích v Žalově (Wolkerova
a Pod Řivnáčem) a deklarovali vůli zaplatit
spoluúčast k dotaci, o kterou žádají dobrovolní hasiči ze středočeského fondu.
Dva velmi důležité body mělo na programu první letošní zasedání roztockého za-

stupitelstva, které se sešlo v teplém večeru
27. ledna: jednalo se o záměr výstavby při
Nádražní ulici a o zadání nového územního plánu.
Začněme s územním plánem. Je málo
otázek, v nichž panuje v zastupitelstvu tak
dobrá shoda, jako jsou základní mantinely
dalšího vývoje města. A proto i schválení
zadání nového územního plánu nemělo
být konfliktní věcí – a vlastně ani nebylo,
přestože se diskutovalo více než hodinu.
Sebelépe připravený dokument mnoha
stránkového rozsahu není dokonalý, do
každého takového dokumentu se vloudí
pár nepřesností, a to se logicky stalo
i v tomto případě. A tak jsme diskutovali
spíše o tom, co je ještě „technická“ či „písařská“ chyba a co je nepřesnost, kterou
bude třeba nějak ošetřit v dalších krocích
zpracování územního plánu. Zastupitelstvo nakonec přijalo usnesení dvě, prvním
zadání nového územního plánu schvaluje
a druhým připomíná, že na pár věcí bychom neměli zapomenout, až budeme spolupracovat s vybraným architektem na dalších stupních dokumentace.
Mnohem konfliktnějším případem je výstavba v sousedství Nádražní ulice, kde
to v současnosti připomíná Kralupy po
22. březnu 1945. Na stole byla smlouva s investorem, kterou by město dalo v podstatě
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souhlasné stanovisko potřebné pro investora k tomu, aby získal územní rozhodnutí ke
stavbě. Konečné slovo ve vydání územního
rozhodnutí bude mít místní stavební úřad,
ale ten by se musel vypořádat s nesouhlasným stanoviskem příslušného odboru obce
s rozšířenou působností. To byl první sporný bod – zda totiž vůbec záměr, byť s naším
souhlasem, územní rozhodnutí získá.
Zdaleka to nebyl sporný bod jediný. Od
počátku diskuse bylo jasné, že hledání kompromisu bude krajně obtížné. Část zastupitelů otevřeně považuje stavbu za zcela nepřijatelnou v investorem navrženém rozsahu.
Další část si to myslí také, jen hledá cestu, jak
investora přitlačit ke zmenšení stavby dalším
rozšířením Nádražní ulice. A dalším vadí to,
že bychom si měli odkoupit za 9 milionů korun dům s mateřskou školou a prostorem pro
divadélko. Vypadalo to tak, že shoda není ani
mezi těmi, kteří s investorem vyjednávali.

A korunu tomu nasadil sám investor. Vím, že
to do zpravodajství nepatří, ale neodpustím si
to. Nikdy jsem ještě neviděl, aby se investor
na obhajobu své snad miliardové investice
připravil tak bídně a svůj záměr prezentoval
tak slabě a zmatečně.
Výsledkem dlouhé diskuse byl logicky
odklad, pokus o sepsání všech připomínek
a nové kolo jednání s investorem. A slib veřejné prezentace záměru, k níž dojde počátkem března a o níž bude veřejnost samozřejmě informována.
Z dalšího programu jen dvě drobné připomínky. Místostarosta Tomáš Novotný
dohodl s ředitelem nemocnice RHG panem Matouškem, aby nám vysvětlil, proč
z Roztok zmizí diabetologická poradna.
Ředitel vysvětlil, i když potěšit nemohl.
Diabetologové prostě nejsou a úspěchem
bylo udržení poradny aspoň v přijatelné
vzdálenosti od našeho města ve Velkých

Přílepech. Nejsou diabetologové, nejsou
pediatři, nejsou sestry. Zakopaný pes je vysoko nad námi, v našich českých až příliš
tvrdých předpisech pro výkon lékařské
práce i v tom, že za hranicemi dostanou
doktoři mnohem víc peněz.
A úplně na závěr zasedání, po 22. hodině,
jsme vytáhli půl milionu korun z rozpočtové rezervy na nápravu havarijního stavu na
Žalovském potoce. Utržená část pod silničkou, kterou nestačila firma opravit na konci
minulého roku, se po prvním náporu mrazů
a tání zvětšila několikanásobně a hrozí utržení vozovky. Vyhlídka na delší a silnou oblevu snad umožní urychlenou sanaci. 
l
Jaroslav Huk
místostarosta

Na kulturu a sport půjde letos 1 600 000 Kč
Zastupitelstvo města přidělilo již v loni v prosinci na podporu chvályhodných spolkových, sportovních, církevních i kulturních aktivit částku o sto
tisíc korun vyšší než v roce předchozím.

Lednová rada souhlasila s návrhem kulturní
komise (a jen velmi mírně ho pozměnila),
zatímco návrh komise sportovní nechala
zcela beze změny. Zastupitelstvo konané
v lednu pak vyslovilo (podle zákona) souhlas s částkami vyššími než padesát tisíc.
Těmi budou podpořeni sokolové, Roztoč,
místní fotbalový klub, Svaz postižených civilizačními chorobami, rovných padesát tisíc korun podpory obdrží například roztočtí skauti. Z městského rozpočtu budou

dotovány koncerty, divadelní představení,
činnost Rožálku, vystoupení pěveckých
souborů, ale i literárně‑recitační večery komorní poezie či třeba tradiční pálení čarodějnic, podniky sportovní a turistické.
Podpory se dočká koncert konaný ve Středočeském muzeu ke čtyřicátému výročí založení Komorního orchestru Dvořákova kraje
v květnu letošního roku či společná akce základní umělecké školy a originálního kytarového orchestru z Prahy.

Městská rada se rovněž rozhodla podpořit
vydání publikace historika Jiřího Plachého. Ta bude pojednávat o roztockých občanech postižených komunistickým režimem.
Přehled částek přidělených spolkům
a pořadatelům jednotlivých kulturních
a sportovních akcí je zveřejněn na roztockém webu v sekci Kultura a sport. 
l
Mgr. Tomáš Novotný
místostarosta
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HLÍDÁNÍ VÁCLAVKA
PRO DĚTI OD MALIČKA FORMOU ŠKOLKY
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA DRUHÉ POLOLETÍ

HLÍDACÍ AGENTURA
VÁCLAVKA
HLÍDACÍ TETY K DĚTEM K VÁM DOMŮ
POHLÍDÁME, PŘEVEDEME, USPÍME

:-)

STÁLE NABÍRÁME
NOVÉ TETY A CHŮVY DO RODIN!

e-mail: hlidanivaclavka@centrum.cz
www.hlidanivaclavka.webnode.cz

tel.: 607 863 259
Vaclavka_185x84.indd
ÚNOR
2016
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Příležitost pro studentky, mámy na mateřské,
aktivní babičky a další.
Přivýdělek jistý, na dohodu nebo ŽL.

e-mail: hlidaciagentura@centrum.cz

tel.: 607 863 150
1/13/16 14:38
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Zastupitelstvo se distancovalo
Jsem rád, že zastupitelé za TOP 09, Sakuru
a část zastupitelů za Stranu zelených podpořili na lednové schůzi městského zastupitelstva níže uvedené prohlášení. Nečiníme tak často, už vůbec ne k tématům
celostátní politiky, ale věřím, že tohle gesto
smysl má. Za iniciování díky šéfovi Zelených Martinu Matasovi, jenž se jednání

zastupitelstva nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, ale akci inicioval. Děkuji
za podpůrná slova i starostovi Janu Jakobovi. Usnesení bylo přijato třinácti hlasy
z devatenácti přítomných.
Dodám ještě, že tzv. Pražskou deklaraci
prohlásili účastníci schůze v den roztockého masopustu.

Zastupitelstvo Města Roztoky vyjadřuje politování nad tím, že právě v naší obci vznikla
tzv. Pražská deklarace Bloku proti islámu
a že se místní hotel Academic stal místem,
odkud zaznívaly xenofobní a protievropské
názory. Zastupitelstvo se od této akce distancuje. 
l


Tomáš Novotný

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Roztoky tímto způsobem
upozorňuje na splatnost místních poplatků
na rok 2016 a sděluje informace potřebné
k uskutečnění platby místních poplatků
a označení odpadových nádob na směsný
komunální odpad.
n Dne 30. 4. 2016 končí splatnost poplatků za psy na rok 2016.
Poplatek za jednoho psa na rok 2016 je
ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa,
jehož držitel pobírá důchod.
Poplatek za psa se platí od věku tří měsíců psa, povinnost přihlásit psa je do 15 dnů
od pořízení.
n Dne 31. 5. 2016 končí splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2016.
Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit každý občan do 75 let s trvalým pobytem
na území obce. Dále cizinci s pobytem
na území obce a osoby mající ve vlastnictví
nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen, ale která je užívána. Poplatek na rok
2016 je ve výši 600 Kč na osobu. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další nezletilé dítě v rodině a dále se částečně osvobozuje od poplatku občan, který se více než
6 měsíců zdržuje mimo území města
a splňuje podmínky pro osvobození dle
vyhlášky č. 5/2015 Města Roztoky. Od poplatků je možné osvobodit i občana, který
prokáže, že poplatek za svoz odpadů hradí
v místě přechodného bydliště.

Poplatky je možné hradit hotově v pokladně Městského úřadu Roztoky (v době pokladních hodin), nebo převodem na účet.
Pokladní hodiny:  pondělí 8.00–18.00

úterý 8.00–12.00

středa 8.00–18.00

čtvrtek 8.00–12.00

pátek 8.00–12.00
Číslo účtu je: 19-0388041369/0800,
Česká spořitelna, pobočka Roztoky.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět
variabilní symbol, aby bylo možné platbu
identifikovat. U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc
a den narození (příklad: datum narození
6. 12. 1951 a číslo popisné 78 – variabilní
symbol bude 0078511206).
V případě, že budete hradit poplatek
za více osob jedním příkazem, do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jména
všech osob, za které poplatek hradíte. Poplatky za více osob, u kterých nebude možné poplatníky identifikovat, budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly zaslány.

Označování nádob
na odpady (popelnic)
n Dnem

31. 5. 2016 končí svoz popelnic
(kontejnerů) označených nálepkou
s rokem 2015.

Od 1. 6. 2016 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2016.
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ –
při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí – při platbě převodem. Pro urychlení
procesu kontroly úhrady poplatku prosím
vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepku je potřeba si vyzvednout osobně, případně je možné si požádat o její zaslání
poštou. O zaslání nálepky je možné požádat telefonicky na číslech: 220 400 237,
220 400 219 a 220 400 239.
Nálepkou musí být označeny všechny
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na BIO odpad. Povinnost označit nádobu nálepkou platí i pro osoby osvobozené od poplatku.
Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících
se místních poplatků můžete kontaktovat
odbor financí na telefonních číslech:
220 400 239, 220 400 237 nebo 220 400 219.
Pro dotazy týkající se svozu odpadů můžete kontaktovat Ing. Zemana na telefonním čísle: 220 400 217. 
l



Za odbor financí

Dita Walterová

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské
policie Roztoky, a to za období od 29. 12. 2015 do 28. 1. 2016:
n Dne

28. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškození dopravního značení v místě
křižovatky ulic Lidická a Opletalova – zadokumentováno, oznámeno TS Roztoky, v následujících dnech zjednána náprava pracovníky TS Roztoky.
n Dne 31. 12. oznámen volně pobíhající pes
na Tyršově náměstí – pes umístěn do záchytného kotce MP, následující den zjištěna maji-
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telka, majitelce vydán pes v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 1. 1. v brzkých ranních hodinách
oznámeno napadení družky jejím druhem
v bytě domu v ulici Bořivojova – v době příjezdu hlídky na místě již klid, ke zranění osob
nedošlo, věc kvalifikována jako podezření
z návrhového přestupku proti občanskému
soužití, zúčastněné osoby poučeny o dalším

postupu, oznámeno komisi pro projednávání
přestupků.
n Dne 1. 1. ve večerních hodinách ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon Sony Xperia, následujícího dne zjištěn
majitel, kterému byl nalezený mobilní telefon
předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 2. 1. oznámeno vloupání do prodejny
dětského oblečení na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místo hlídka PČR Libčice,

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
která věc realizovala jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.
n Dne 2. 1. oznámen pokus o vloupání do
prodejny zdravé výživy na Tyršově náměstí,
věc si na místě převzala PČR Libčice jako podezření z pokusu krádeže vloupáním.
n Dne 2. 1. oznámeno vloupání do kanceláře
firmy Kazimour v Nádražní ulici – výjezd na
místo, oznámeno PČR Libčice, která si věc na
místě převzala jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.
n Dne 4. 1. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí – zjištěn majitel,
kterému byla nalezená peněženka s doklady
předána následující den, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 7. 1. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Přemyslovská – proveden odchyt psa,
zjištěna majitelka, pes majitelce předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 9. 1. ve schránce důvěry MP nalezen
svazek klíčů – svazek uložen na MP, nález
zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 11. 1. oznámena žádost PČR o součinnost při otevření bytu se zabouchnutými
dveřmi v ulici Braunerova – výjezd na místo,
na místě již hasiči, jak bylo šetřením zjištěno,
oznamovatelka si zabouchla vstupní dveře do
bytu, uvnitř měla zavřené dvouleté dítě
a doma nikdo nebyl, hasiči provedli otevření
bytu, dítě v pořádku.
n Dne 11. 1. oznámeno fyzické napadení nezletilého chlapce na autobusové zastávce
v Praze 6 – Dejvicích ze strany přítele jeho
matky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití,
podezření z tohoto přestupku oznámeno příslušné sociálněprávní ochraně dětí.
n Dne 14. 1. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, pes
umístěn do kotce OŽP v Lidické ulici, zjištěna majitelka, které byl pes předán v pořádku,
přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 14. 1. ve večerních hodinách oznámena krádež peněženky z neuzamčené kabiny

nákladního vozidla, zaparkovaného u nákladové rampy Tesca v Lidické ulici – věc předána PČR Libčice jako podezření z přečinu
krádeže.
n Dne 17. 1. ve večerních hodinách oznámen
zraněný muž u Tesca – výjezd na místo, na
místě již sanitní vůz rychlé lékařské pomoci,
provedeným šetřením zjištěno, že muž
v podnapilém stavu si přivodil zranění sám,
zraněný muž odvezen do nemocničního zařízení FN Motol.
n Dne 18. 1. oznámen nález svazku klíčů na
Řivnáči a čipové karty na autobusové zastávce Levý Hradec – nalezené věci uloženy na
MP Roztoky, nálezy zveřejněny na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 19. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky
nalezen klíč od vozidla tov. zn. BMW, uložen
na MP, zveřejněno na webových stránkách
města Roztoky a MP Roztoky.
n Dne 23. 1. oznámen volně pobíhající pes na
Tyršově náměstí – umístěn do kotce MP, na
základě zjištěného čipu kontaktován majitel,
majiteli předán pes v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 23. 1. v nočních hodinách oznámeno
napadení poškozené jejím přítelem v bytě
domu v ulici Palackého – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěno, že muž způsobil poškozené zranění, které si vyžádalo
lékařské ošetření, přivolána rychlá lékařská
pomoc, věc kvalifikována a šetřena jako po-

dezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 24. 1. oznámen nález koženkového
pouzdra s doklady mezi Roztoky a Úněticemi při masopustním průvodu dne 23. 1. –
uloženo na MP, zveřejněno na webových
stránkách města Roztoky a MP Roztoky.
n Dne 24. 1. oznámen nález dámské peněženky s osobními doklady na Tyršově náměstí – zjištěna majitelka, které byly nalezené
věcí předány, majitelka by touto cestou chtěla
poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 25. 1. oznámen nález osvědčení o registraci vozidla od vozidla tov. zn. Kia na křižovatce ulic Krátká a Legií, v následujících
dnech předáno provozovateli vozidla, provozovatel vozidla by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení poli‑
cie ČR Libčice (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.)
l
Děkujeme předem za spolupráci.


Petr Vevera



ved. str. MP Roztoky

SENIOR TAXI – doprava seniorů nad 65 let a držitelů průkazů
pro zdravotně postižené  k lékaři
ÚPRAVA PODMÍNEK PRO ROK 2016
Finanční dotace na dopravu k lékařům v Roztokách, do Prahy a nově do Velkých Přílep
(diabetologie) se poskytne z rozpočtu města ve výši 50 Kč na jednu jízdu všem seniorům
nad 65 let s trvalým pobytem v Roztokách a všem držitelům průkazu pro zdravotně
postižené (věk není omezen). Za 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

INZERCE

www.makler-ﬁlip.cz
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Využijte mých zkušeností
s prodejem nemovitostí v Roztokách
608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz
ÚNOR 2016

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř
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Proměny Levého Hradce...
V nejbližších dvou či třech letech dozná Levý Hradec,
resp. bezprostřední okolí hřbitova, zřejmě největší proměnu
za několik posledních desetiletí.

Vizualizace nové vstupní brány

Po mnohaletém úsilí se zkraje letošního roku
podařilo dotáhnout do konce majetkové vypořádání pozemků sousedících s novým hřbitovem, parcely, která je dosud ukryta za nevzhlednou hradbou omšelých zdí starých
kolen a kuželníku. Majitel, s nímž se obec dělila o zmíněné pozemky, souhlasil s tím, že část
bude oddělena a ohrazena dřevěným oplocením.
Tento souhlas byl završen smlouvou mezi
naším městem a dosavadním majitelem, panem Arnoštem Odvalilem.
Souběžně s finišujícím vyjednáváním
vznikala na zadání městské rady studie
Evy a Ondřeje Smolíkových. Ta prostor
pojednává zásadně novým způsobem, dle
mého soudu velmi elegantním a kultivovaným, moderním – a přece respektujícím genia loci nejpozoruhodnější památky naší obce.
Studie prošla několika čteními v městské
radě a její závěry byly představeny zastupitelům, kteří na úpravu jen v letošním roce vyčlenili více než milion korun.

Vizualizace lavičky na vyhlídce
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V první etapě bude dřevěným plotem oddělen pozemek dosavadního majitele. Tyto
práce by měly začít na jaře, jejich dokončení
v průběhu června nám ukládá podepsaná
smlouva. V této etapě bude také nově vybudován přívod vody na oddělený pozemek.
Práci bude předcházet důkladný archeologický výzkum – ostatně celou studii konzultovali manželé Smolíkovi s Národním památkovým ústavem a archeoložkou dr. Kateřinou
Tomkovou. Dřevěný plot bude například
ukotven na speciálních patkách, předepsaných památkáři, nebude možné cokoli betonovat či obdobně „silově“ zabudovávat.
Prostor podél hřbitovní zdi bude následně
zkultivován, budou vymýceny náletové dřeviny (avšak zachovány vzrostlé stromy!),
bude zřízena rozptylová loučka, doplněná
nakonec o kamenné kolumbárium.
Prostor bude pietně upraven a vybaven lavicemi, ze strany od řeky (a turistické stezky)
pak bude oddělen živým plůtkem.
Stávající cihlová zeď bude opravena, omítnuta tradiční omítkou. Tam, kde je příliš poško-

zena, bude nahrazena zdí novou. Železná
vrata budou odstraněna. Do nově vzniklého
prostoru se bude vstupovat dřevěnými vraty
vyrobenými z tvrdého dřeva, mobilní toaleta
bude vhodně začleněna do nově budovaného
vstupu. Poničené pódium před zdí bude
opraveno a zachováno pro kulturní podniky
pořádané roztockými a žalovskými spolky.
Celé místo bude průchozí. Až bude zřízena (letos či napřesrok) rozptylová loučka,
případně později osazeno kolumbárium,
bude třeba respektovat patřičnou pietu obvyklou na pohřebištích.
Proč jsme k těmto úpravám přistoupili?
Město (reprezentováno v této věci zejména
někdejším starostou p. Stanislavem Boloňským) se o získání části pozemku na Levém
Hradci dlouhodobě snažilo. V posledním
roce se jednání podařilo zdárně dokončit.
Měli jsme (a máme) za to, že je velmi
vhodné vlastnit majoritu pozemků cenné
národní památky, kterou dlouhodobě udržujeme a na jejíž údržbu – to v případě kostela sv. Klimenta – poměrně štědře přispíváme i římské církvi.
Jednou z bolístek našeho města je nedostatek míst pro pohřbívání a nemožnost rozšířit náš stávající, levohradecký hřbitov. Je to
dáno jeho polohou v srdci národní kulturní
památky. Rozšíření pohřebiště, resp. vybudování nového, je zde vyloučeno. Podařilo se
nám ale dohodnout se s Národním památkovým ústavem a Archeologickým ústavem
ČSAV na tom, že je v sousedství stávajícího
hřbitova možné vybudovat právě rozptylovou loučku a ke stávající hřbitovní zdi přisadit kamenné kolumbárium s několika desítkami nik pro uložení uren.
Chci ujistit spoluobčany, že přístup na levohradecký hřbitov nebude úpravami nijak narušen. Práce by se měly rozeběhnout po definitivním získání všech povolení pravděpodobně
v květnu letošního roku a budeme o nich informovat v některém z dalších čísel Odrazu.  l


Tomáš Novotný



místostarosta

Jedna z možných variant kolumbária

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

… a proměny, které Levý Hradec naštěstí minuly
Je potěšující, že snaha o zvelebení Levého Hradce dostává konkrétní obrysy.

Dvojnásob pozitivní je to, že nepůjde jen
o změny estetické, ale i ryze praktické, neboť
dojde i k rozšíření pohřebiště, byť s nutným
omezením daným režimem NKP.
V minulosti však hrozily tomuto památnému místu proměny, které lze bez nadsázky
nazvat fatálními. Bylo to počátkem sedmdesátých let 20. století, kdy někomu z vlivných
lidí bleskl v hlavě nápad, který mohl zcela
změnit charakter a využití tohoto místa. Naštěstí i v tzv. reálném socialismu fungovaly
peněžní vztahy, a tak byl nakonec tento „velkolepý“ projekt za cca 24,4 milionu Kčs
(v tehdejších cenách) uložen k ledu.
O co vlastně šlo? Tzv. „normalizace“ počátkem sedmdesátých let 20. století neznamenala jen konec politického uvolnění, ale
i zostřený protináboženský kurz nového režimu. V roce 1974 byl na základě studie zpracované blíže nespecifikovanou „tvůrčí skupinou“ podán návrh Ministerstvu kultury
a České národní radě na zásadní asanaci levohradeckého hradiště (Ideový a investiční
záměr vybudování a využití Národní kulturní památky Levý Hradec), včetně odsvěcení

kostela sv. Klimenta, jeho přeměny na koncertní a výstavní síň, a dokonce zrušení starého i nového hřbitova, z něhož měl zůstat
jen hromadný hrob obětí transportu smrti! Je
neuvěřitelné, že s tímto záměrem souhlasil
(v prosinci 1973) i Městský výbor KSČ
a Městský národní výbor v Roztokách, když
si uvědomíme, že i tito funkcionáři měli na
žalovském hřbitově své rodiče a příbuzné. To
hodně napovídá o nenormální atmosféře
v tehdejší společnosti. Měla být provedena
i „nezbytná“ asanace čtyř domů a restaurace
u hřbitova (tento jediný krok byl realizován),
elektrických a telekomunikačních instalací
a přemístění pomníku padlých z roku 1933.
Nově měl být na ploše 1052 m2 vybudován památník s expozicí počátků české
státnosti a na předhradí amfiteátr pro tábory lidu u příležitostí „výročí národněosvobozeneckých a revolučních bojů“
a stranických sjezdů (jedině k amfiteátru se
vyjádřili roztočtí představitelé negativně).
Na prostranství na akropoli hradiště měla
být instalována „plastika knížete a jeho
družiny a dále plastika připomínající pros-

tý lid a jeho život“ a na předhradí monumentální plastika „Apoteóza české státnosti“. Ve zdůvodnění se píše: „Bylo by
záhodno, kdyby památník plnil své kulturněpolitické funkce ještě před rokem 1982,
tj. výročím volby sv. Vojtěcha pražským
biskupem, aby jeho otevření nemohlo být
spojováno s církevními oslavami tohoto
jubilea.“
Základní kámen měl být položen v květnu 1975 „u příležitosti 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou“, práce
měly být dokončeny v první polovině roku
1981.
Vzhledem k tomu, že záměr nebyl realizován,
oslavy svatovojtěšského milénia, byť ve velmi
prosté a omezené formě, proběhly v únoru
1982 bez soudruhů, za účasti kardinála Františka Tomáška. Pracovníci Středočeského
muzea měli přísný zákaz se této významné
l
události zúčastnit. 
Stanislav Boloňský

INZERCE

Společenství vlastníků
bytových jednotek – SVJ,
Masarykova 895-899 v Roztokách
hledá zájemce
o funkci pověřené osoby,
která zastupuje vlastníky bytových
jednotek, řídí a organizuje všechny
činnosti v rámci SVJ a spolu se správní
firmou zajišťuje ve všech směrech fungování
společenství a domu v jeho majetku.
Vhodné pro toho, kdo bydlí v Roztokách
a má určitou práci či znalosti v oborech,
souvisejících obecně se správou budov.
Požadována je bezúhonnost
a věkové rozmezí 28 až 70 let.
Podmínky, včetně odměny a rozsahu
kompetencí, budou stanoveny
na základě pohovoru se současným
výborem SVJ.

Chovatelské potřeby

Nenechte své mazlíčky čekat!

NOVĚ rozvoz
Roztoky
zdarma*
(*při objednávce nad 999 Kč)

 široký sortiment pro vaše mazlíčky,
 rozvoz osobně bez přepravních

společností,
 individuální přístup, odborné poradenství

www.prazdnamiska.cz

info@prazdnamiska.cz
tel.: 603 274 079

Kontaktní telefony:
723 636 479, 607 978 763, 604 203 996
ÚNOR 2016
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HISTORIE MĚSTA

Roztoky před 25 lety (rok 1991)
V minulém čísle Odrazu jsem připomenul pár letošních kulatých výročí celostátního významu. Nyní bych chtěl vzpomenout na dobu poměrně nedávnou, a přece tak vzdálenou,
neboť její srovnání s dneškem dokládá, jak rychle se mění náš
životní styl i společnost.
Světovou událostí č. 1 byla patrně válečná
operace Pouštní bouře, závěrečná fáze války v Perském zálivu. Vypukla 17. ledna
1991 takříkajíc „v přímém televizním přenosu“, s cílem osvobodit Kuvajt od irácké
okupace a ochránit ropné zdroje v oblasti.
Do bleskové války s použitím nejmodernějších zbraňových systémů se na straně
koalice 28 států zapojila i protichemická
jednotka československé armády. Po šesti
týdnech irácká vojska kapitulovala.
Jestliže rok 1990 byl v ČSFR rokem radikálních změn politických, včetně prvních
svobodných voleb (parlamentních i komunálních), rok následující byl ve znamení
zásadních ekonomických změn – radikálního, dalo by se říci revolučního přechodu
od centrálně plánovaného hospodářství
k tržní ekonomice (tzv. bez přívlastků). Počínaje 1. lednem 1991 došlo k liberalizaci
cen, ke skokové devalvaci koruny a nastavení plovoucího kurzu ke konvertibilním
měnám. Začala privatizace státního majetku, nejprve tzv. malá, potom i velká, včetně
kuponové privatizace a začal proces rozsáhlé restituce státem ukradeného majetku. Dvouciferná inflace vedla i ke dvouciferným úrokům z vkladů, celkově ale
znamenala výrazné znehodnocení úspor
obyvatel.
Všechny tyto hluboké celospolečenské
změny se promítly i do života našeho města.
V roce 1991 se v něm ujala vlády nová,
demokraticky zvolená reprezentace, která
vzešla z voleb v listopadu 1990. Tyto volby
drtivě vyhrálo Občanské fórum, které získalo v 21členném ZM 13 mandátů. Starostou byl zvolen Jan Chytil (1955) z Roztok
a místostarostou Petr Tříska (1943) ze Žalova. Byla tak respektována tradice, že
v těchto nejvyšších funkcích budou zástupci obou těchto historických částí města.
V nové radě dále zasedli: M. Štifter, J. Kaplan, Zd. Záhoř za OF a I. Gallová a J. Prachařová (Klub podnikatelů).
Celospolečenské změny nepřímo vyvolaly i řadu sporů. Nejvýraznějším byl spor
„Sokol versus Sokol“, kdy dosavadní uživatelé a správci majetku roztockého Sokola
(dříve TJ Slovan Roztoky, nyní Sokol I) se
dostali do konfliktu se zástupci „staroso-
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Václav Havel na Levém Hradci

kolů“, kteří se považovali za legální pokračovatele původní organizace zlikvidované
po roce 1948. V roce 1991 se spor velmi
zdramatizoval a smír byl v nedohlednu,
takže muselo zasáhnout celostátní vedení
Sokola, které rozhodlo o sloučení obou
roztockých sokolských jednot. V nových
volbách společného výboru jednoznačně
zvítězilo početnější křídlo bývalé organizace TJ Slovan. Starostou TJ Sokol byl zvolen
Jiří Skružný.
Další spor byl ještě kurióznější. V září
roku 1990 přišly do roztocké nemocnice
(tehdy léčebny dlouhodobě nemocných
OÚNZ Praha-západ), která neoplývala
nejlepší pověstí, řádové sestry boromejky.
I když některé neměly plnou kvalifikaci
středního zdravotního personálu, což bylo
trnem v oku civilním sestrám, projevovaly
nesmírnou obětavost a empatii vůči pacientům. Konflikt mezi civilními a řádovými
sestrami na sebe nenechal dlouho čekat.
Ke škodě věci skončil posléze odchodem
řádových sester z Roztok.
Město pokračovalo v přípravě základního dokumentu města – územního plánu,
když byly zpracovány tři studie možného
řešení. Proces jeho přípravy trval s přestávkami 25 let. Finální verze byla nakonec
schválena zastupitelstvem až v polovině
roku 1995.

Na konci března odešel do důchodu tajemník MÚ Jan Burda, který představoval kontinuitu práce městského úřadu a vlastně
umožnil řádné převzetí moci garniturou
OF po listopadu 1989. Novou tajemnicí se
stala na základě výběrového řízení
Ing. Hana Kovandová.
V květnu 1991 vyšlo také první číslo měsíčníku ODRAZ (tomuto výročí se budu
věnovat v některém z příštích čísel). Byla to
iniciativa starosty Chytila, jenž se chtěl vymanit ze silného vlivu Občanského fóra,
které vydávalo časopis Roztocký a žalovský
Občan, tehdy už občasník. ODRAZ měl
také nahradit nepříliš úspěšné Roztocké
listy, které začaly vycházet namísto Roztockých novin, periodika spojeného s předlistopadovým obdobím. Občan přestal
na konci roku vycházet, zejména z finančních důvodů.
Za značného zájmu veřejnosti byla zahájena privatizace drobných provozoven služeb a prodejen v Roztokách. Dne 11. května se uskutečnila první privatizační dražba
v roztockém kině, za účasti asi 70 občanů.
Vstupné 50 Kčs nebylo na tehdejší poměry
nízké. Jako vůbec první byla vydražena trafika v Nádražní ulici za 180 000 Kčs (funguje dodnes). První privatizovanou samoobsluhou byl objekt potravin Na sekeře,
který vydražil pan Sádlo. Větším úlovkem
pak byl Dům služeb v Jungmannově ulici
(dříve Oblastní podnik služeb), který byl
vydražen tzv. holandskou (sestupnou)
dražbou za pouhých 949 000 Kčs. Na místě
tohoto objektu dnes stojí bytový soubor
Na Ostrohu.
Byla vydražena též populární vinárna
Koliba v Tichém údolí (později vyhořela)
a za téměř 2,5 mil. Kčs stavební dvůr OPS
v Lidické ulici.
Velkou událostí byla obnovená svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 21. dubna,
když za občasného sněžení koncelebroval
poutní mši na louce před kostelem pražský
světící biskup J. Lebeda, a to za účasti nejvyšších představitelů státu, včetně prezidenta Václava Havla, Dagmar Burešové,
Petra Pitharta, Karla Schwarzenberga, Pavla Tigrida a asi dvou tisíc mrznoucích
účastníků.
K 1. květnu byla založena Městská policie, když nastoupil do služby zatím jediný
strážník, o půl roku později druhý.
Tržní vztahy se promítly i do kulturní
oblasti – k 31. březnu ukončilo svou činnost Městské kulturní centrum (předtím
Kulturní středisko), které sídlilo ve vile
Alice.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

HISTORIE MĚSTA
Celostátní pokles populace dospěl i do Roztok. Již od roku 1985 se pozvolna snižoval
počet obyvatel města, v roce 1991 zde bylo
trvale hlášeno 5 756 obyvatel; tento počet,
který byl nižší než v roce 1960 při sloučení
Roztok a Žalova, zůstal stabilní až do roku
2001. Vytížení mateřských škol bylo kolem
40 procent, pokles žáků byl citelný i v ZŠ,
oproti maximu v roce 1986 o 200 žáků.
Na konci června bylo oficiálně přejmenováno 10 ulic (např. Fučíkova na Braunerovu). Slavnostní pojmenování ulice Járy
da Cimrmana se uskutečnilo až o rok později za účasti Z. Svěráka i L. Smoljaka.
Koncem roku již bylo přijato prvních 45 žádostí o restituci nemovitého majetku, bylo
otevřeno registrační středisko kuponové privatizace i posléze neslavných Harvardských
investičních fondů Viktora Koženého.
Plošná liberalizace cen spojená s inflací
uvedla část populace (zejména seniory)
do složité sociální situace, proto na základě
stravenek, vydávaných na MěÚ, bylo možné stravování v restauraci Na Vrškách za
8 Kčs. Průměrný (hrubý) plat pracovníků
MÚ byl v tomto roce 3736 Kčs.
Na konci roku se též otřásla stabilita základní školy, když se s ní rychle rozloučil
dosavadní ředitel PaedDr. Josef Chrpa,

Tyršovo náměstí v roce 1991

který zastával tuto funkci od září 1989. Důvodem byla zřejmě bytová otázka. Řízením
školy byla pověřena oblíbená roztocká učitelka Jiřina Bendová.
Roztocké Občanské fórum již přestalo
být homogenní silou, rozpadlo se na tři
složky: Občanskou demokratickou stranu,
Občanské hnutí a nezávislé zastupitele,
kteří tvořili většinu. Vše už směřovalo
k rozhodujícím parlamentním volbám

v roce 1992, jejichž výsledek nejen určil
další ekonomické směřování státu, ale
i jeho následný rozpad na Českou a Slovenskou republiku. 
l
Stanislav Boloňský
(v roce 1991 mluvčí
roztockého OF)

INZERCE

Business & Profesional Women Praha II

Zveme vás
na semináø

1. 3. 2016, od 17 do 19.00 hod.

Význam komunikace
škola – rodiè – dítì

Setkání rùzných perspektiv škola – rodiè – dítì, soulad i
nesoulad v prioritách, význam komunikace jako klíèového
nástroje k úspìchu, vznik a vývoj šikany z pohledu
skupinové dynamiky.

Vstup zdarma

Pøednášející: Michal

Žmolík

Místo konání: Mìstská knihovna,
Jungmannova 966, Roztoky 252 63
V pøípadì zájmu prosíme o potvrzení
úèasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY
ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Jakou jízdenku koupit dětem?
Zeptala se mne na nádraží známá, jakou jízdenku má koupit
dítěti, které jede na výlet do Prahy. Vyslechl jsem si několik
řešení a některá i velmi netradiční. Jak je to tedy správně?
Děti do 15 let jezdí i ve vlaku po Praze zdarma. To ale není tak zcela pravda. Nárok
na toto bezplatné jízdné musí dítě nějak
prokázat. Dítěti do 10 let k tomu stačí jakýkoli jeho vlastní průkaz totožnosti, kde je
fotografie a datum narození. Děti od 10 do
15 let musej mít buď nahranou aplikaci
na Opencard, nebo papírový průkaz vydaný
DP Praha. Rozhodující pro věk dítěte je den
narozenin. Tedy například „do 15 let“ znamená do půlnoci dne, který předchází patnáctým narozeninám. Výše uvedené samozřejmě platí pouze ve vlacích, ve kterých
platí jízdné PID, tedy v osobních a spěšných
vlacích a ve vyjmenovaných rychlících.
Nicméně, ačkoli to máme na Václavák
blíž než nejeden Pražák, jsme v prvním pásmu PID, kde výše uvedené neplatí. Co
s tím? Dítě může vlakem cestovat na hranice Prahy buď s dětskou jízdenkou PID
za 9 Kč, nebo s jízdenkou ČD do PrahySedlce za 6 Kč (zpáteční stojí 11 Kč). Jízdence PID předložené ve vlaku cestou z Prahy

současně s jízdním dokladem platným pro
pásma P+0 (předplatní jízdenka, průkaz pro
bezplatnou přepravu) se posouvá časová
i pásmová platnost za hranice Prahy. Jízdenku je třeba označit v označovači na nádraží,
nikoli v jiném dopravním prostředku.
Od 13. 12. 2015 přestali výpravčí v Roztokách prodávat jízdenky. Důsledkem je kratší
doba prodeje jízdenek, než na jakou jsme
byli zvyklí. Prodejní dobu pokladní přepážky ČD naleznete, včetně případných změn,
na: http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.
php?nazev=54466. A co tedy dělat, když je
pokladna ČD zavřená? Jízdenku ČD vám
bez přirážky prodají ve vlaku. Vlakový doprovod nemusíte ve vlaku hledat. Je ale třeba požádat o prodej jízdenky nejpozději
v okamžiku, kdy jste požádáni o její předložení. Později by to bylo podstatně dražší.
A aby to nebylo tak jednoduché, tak tohle
platí jen ve vlacích, které jsou doprovázené
vlakovým personálem, tedy u nás vždy
na lince S4 a ve všední den i na lince S41. Jiná

Na programu byla budoucnost města
Lednové zastupitelstvo mělo na programu dva zásadní body. Jeden se týkal
developerského projektu v Nádražní ulici a druhý zadání územního plánu –
v obou případech šlo tedy o budoucnost Roztok. Ke každému z nich proběhla dvouhodinová, místy velmi vzrušená debata, leč s rozdílným výsledkem.

V případě bytového souboru v Nádražní
ulici namísto názorné prezentace změn projektu, které jdou vstříc požadavkům města,
předestřel zastupitelům pan architekt výklad značně nesourodý a chaotický. Současně bylo zastupiteli vzneseno mnoho dílčích
připomínek k návrhu smlouvy mezi městem a investorem o podmínkách výstavby,
která jim byla předložena ke schválení. Některé bylo možné vyřešit okamžitě, jiné ovšem vyžadují nové jednání s investorem.
Výsledkem byl odklad hlasování o smlouvě
o dva měsíce. Před ním ještě proběhne jedna veřejná prezentace upraveného projektu.
Navíc se ukázalo, že zastupitelé neměli
k dispozici všechny důležité podklady pro rozhodnutí, například poslední vyjádření úřadu
územního plánování MÚ Černošice z 22. prosince 2015, v němž se mimo jiné uvádí: „Úřad
(...) s výše uvedeným záměrem z hlediska
uplatňování záměrů územního plánování nesouhlasí.“ V odůvodnění se kromě jiného
uvádí: „Navržená výška staveb a rozsah zasta-
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vění pozemku nadále neodpovídají charakteru a objemům okolní zástavby, a to jak při absolutním měření, tak při subjektivním
posouzení. Navrhovaná výška jednotlivých
bloků dosahuje na jižní straně a v zadních partiích osmi podlaží a překračuje tak výšku
všech staveb v okolí několikanásobně.“
Podobně se vyjádřila i zastupitelka J. Tichá,
když upozornila, že složitá debata je vlastně
důsledkem faktu, že celý projekt (122 bytů
pro cca 350 obyvatel) je s ohledem na zastavěnou plochu výrazně předimenzovaný.
Zadání územního plánu je vlastně závaznou osnovou, na základě které bude zpracován vlastní návrh nového územního plánu.
Jde o akt výkonu státní správy (pořizovatelem je MÚ Černošice), který má svá přísná
pravidla a lhůty, takže v této fázi již bohužel
nebylo možné akceptovat dodatečné připomínky, a to včetně mých, které jsem k projednání předložil. Lze jen doufat, že budou vzaty
v úvahu při další etapě zpracování ÚP –
jeho návrhu.

situace je ve vlacích se samoobslužným provozem, tedy u nás na lince S41 o víkendu.
Zde je třeba při neosazené pokladně jízdenku ČD zakoupit u strojvedoucího při nástupu
do vlaku. Za jízdy vám ji neprodá. Ani žádný
vlakvedoucí k vám nepřijde. Pokud ale přijde
revizor, účtuje k jízdence přirážku za nedodržení přepravních podmínek. Nikoli, jak
nepřesně uvedla jedna diskutující na diskusním fóru města: „napaří vám pokutu“, ale finančně to vyjde nastejno.
Pokud cestujete na jízdní doklady PID, otevírací doba přepážky ČD vás zajímat nemusí.
Na nádraží dokonce máme, jako jedni z mála,
prodejní automat jízdenek PID. Má to ale háček. V případě poruchy automatu či označovače jízdenek PID bude cestující s neoznačenou jízdenkou PID či bez jízdenky odbaven
ve vlaku a případně i u pokladní přepážky ČD
dle tarifu ČD. Označení jízdenky PID při nastoupení v Roztokách není ve vlaku možné. l
Vít Calta

Nový územní plán nebude znamenat žádnou revoluční změnu a jeho základní filozofie je zatím konsenzuálně přijímána napříč politickým spektrem. Jenom je nutné,
aby po 20 letech jeho platnosti byl ÚP
komplexně prověřen, opraven, doplněn či
zpřesněn.
Asi nejzávažnější je náprava chyby staré
15 let, kdy SÚ povolil stavbu rodinných
domů Na Panenské I částečně též v ploše
vymezené nikoli pro bydlení, ale pro nerušící výrobu a služby.
Tím vznikl majitelům těchto nemovitostí evidentní problém (nebudu všechny
komplikace vypisovat, ale je to i snížená
tržní cena nemovitostí), který by měl být
zhojen tím, že nový územní plán bude respektovat vzniklou skutečnost. V zadání
tento požadavek bohužel nenajdeme, ale je
nutné věřit slibu vedení města, že se tak
stane i bez jednoznačného odkazu v textu
zadání.
Zadání územního plánu bylo posléze většinou 16 hlasů schváleno a následně bylo
přijato ještě doprovodné usnesení požadující, aby se do návrhu ÚP promítla mimo jiné
l
i náprava této zmíněné chyby. 


Stanislav Boloňský
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O budoucnosti Žalova aneb Je Žalov v ohrožení?
Ten, kdo pečlivě sleduje vývoj posledních měsíců, se jistě
ptá, proč město u důležitých rozvojových ploch v klíčových
momentech selhává. Není pochyb o tom, že například v případě Dubečnice slibně nastartované procesy nakonec vyzněly do prázdna, když většinově byla v zastupitelstvu města
zvolena varianta, která nejméně řeší jak geomorfologickou
situaci terénu, tak otázky kapacit města. Tento příklad ukázal, jak původně „dobře míněná cesta“ nemusí nikam vést –
prostě „jde od někud nikam“.
Funkcí města je hájit co nejlépe veřejný zájem svých občanů a město by se tak mělo
vždy ptát, zda rozhodnutí, které učiní, je
skutečně tím, které je ve veřejném zájmu
občanů, a to i za cenu, že je někdy nutno
projevit více odvahy a otevřenosti. Veřejný
zájem není souborem parciálních zájmů,
zájmem politicky nejsilnější strany či nějakého jiného uskupení, ale hledáním konsenzu, kde nikdo nevyhrává ani neprohrává. U každého projektu by město mělo být
silným partnerem, neboť i ono jako celek
má svá práva. Město by si tak svým jednáním mělo udržet náležitý respekt při každém vyjednávání a pevně si stát za principy svého udržitelného rozvoje.
Že toto chování nebylo městu vlastní
již dříve, ukazují mnohé chyby, které
nás z minulosti dostihují v současnosti.
Škoda jen, že přes tuto nezvratnou historickou zkušenost město zůstává nepoučeno a dál se dopouští chyb, které mají
dopady na jeho občany. Újma totiž není
jen věcí finanční kalkulace, která se dá
za stávajících poměrů určit a kterou se
často ve své argumentaci mnozí ohánějí,
újma je i nemateriální. Právě ta se nejvíce promítá do života občanů, ať například v podobě problémů s dopravou,
úbytkem zelených ploch a jiné. To, o co
špatným rozhodováním města občan
může velmi lehce přijít, je „kvalita“ jeho
životního prostředí, a na tu má nárok
každý bez rozdílu.
V některých kauzách se město občanům oproti minulosti otevřelo a podniklo veřejná slyšení a prezentace. Tento demokratický způsob komunikace s občany
ale ztrácí svůj smysl, pokud nemá valný
vliv na další procesy. Je správné vyslechnout argumenty a nechat různé strany
diskutovat, ale pokud jen jako argument
užívání demokratických principů, které
ale ve skutečnosti žádným způsobem naplněny nejsou, pak je skutečně na zváženou, zda se z dobré myšlenky nestává
pouhá hra na demokracii. A skrývání se
za rozhodovací zodpovědnost jistě není
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argumentem k ignoraci nepřehlédnutelných skutečností.
Za těchto podmínek mám velké obavy
o některé klíčové lokality, nejvíce však
o urbánní celek, který představuje Žalov.
Z venkovské oázy plné zeleně a velkých
ploch bohatých na zemědělskou půdu se
pomalu stává v některých partiích jedno
velké sídliště naležato. Nikdo jistě nezpochybňuje nutný rozvoj města, nicméně každý rozvoj musí mít svá pravidla, aby se nezvrhl v anarchii. Obavy
podtrhuje zejména záměr výstavby nového areálu VTP Žalov firmy Trigema, a. s.,
„Revitalizace areálu bývalé cihelny“.
Projekt hmotově nevhodné zástavby
svými nenápadně prosazovanými nároky a požadavky, chytře ukrytými pod
„bohulibé“ cíle, směřuje k narušení hodnot místa a tím i k nepříznivým zásahům do života obyvatel. Podobný precedens skrytý pod roušku ústupků
ve prospěch města představuje kauza
Nádražní 23, kde za účelem nepřiměřeně dimenzované plánované výstavby
byly již aktuálně zničeny kulturně historicky cenné doklady urbanistického vývoje města a kde zamýšlená výstavba
bude mít nemalý vliv na fungování města. Doprava je skutečně jen tím nejviditelnějším aspektem.
Areál bývalého Barumu, který je středem zájmu firmy Trigema, a. s., však
není jedinou potenciální plochou stavebního rozvoje v Žalově. Do budoucna zcela nesporně dojde k uvolňování dalších
pozemků a tlaku na adaptaci v důsledku
populačních změn. Tento vývoj je zcela
nevyhnutelný. Žalov by se však neměl
stát nesourodou, bizarně seskládanou lokalitou, ale harmonickou oázou zeleně,
dopravy v klidu a prostorem pro realizaci
kvalitních urbanistických a architektonických vstupů. Ačkoli se negativní vývoj v některých partiích již změnit či
usměrnit nepodaří, i nadále je co zachraňovat, pokud bude vůle. Naději na takové jednání dává zejména usnesení zastu-

pitelstva města o pořízení regulačního
plánu Roztoky – Horní Žalov.
Je nesporné, že Žalov potřebuje posílení jak infrastruktury, tak občanské vybavenosti – chybí tu například lékaři, lékárna, některé typy obchodů či služeb, jen
představy o podobě se přirozeně různí.
Nicméně nelze tvrdit, že hmotově předimenzované stavby jsou těmi, které tuto
situaci zlepší či celý Žalov spasí. V případě diskutovaného záměru firmy Trigema, a. s.,
či polyfunkčního objektu na žalovském
rozcestí, o něčem takovém rozhodně hovořit nelze. Každá mince má rub i líc.
Jako lze tvrdit, že situaci takové vstupy
zlepší, mohou situaci stejně tak zhoršit,
popřípadě další adekvátní rozvoj zcela
zablokovat. To, zda budou tyto záměry
pro Žalov výhodou či nevýhodou, tedy
nikdo v tuto chvíli přesně neurčí, co však
aktuálně určit lze, a to pevně a jasně,
podmínky výstavby, za nichž mohou takové vstupy ve zdejší urbánní krajině
vzniknout. Tyto podmínky se definují
na základě dobré znalosti hodnot a kvalit
místa, tedy tak, aby výstavba respektovala
stávající ráz zástavby, prostorové vztahy
a řadu dalších aspektů, mezi něž patří
i kapacita kanalizační sítě, dopravní zatížení a mnoho dalších.
V případě lokality Tichého údolí probíhá zpracování regulačního plánu, neboť
nikdo o urbanistických, architektonických a krajinářských hodnotách a kvalitách celé široké lokality nepochyboval
a nepochybuje. S ohledem na stávající
i potenciální ohrožení hodnot a kvalit daného území město postupovalo systematicky a vše se blíží ke svému završení. Byť
toto vše jsou procesně omezení pro občany i finanční náklady pro město, je
na městě, aby pracovalo dobře a rychle
a dobu celého procesu jim i sobě ulehčilo.
To, co se často v krátkodobém horizontu
jeví jako překážka, je však nakonec
pro obě strany bonusem do budoucna.
Aby při dnešním silničním provozu nevznikaly chaos a anarchie na silnici, nikdo
nerozporuje potřebu pravidel silničního
provozu, byť jsou i tací, kteří je bezohledně ignorují. Tak je to i s regulačním plánem, který některými může být chápán
jako přítěž. Neochota respektovat pravidla se v zásadě stává zvůlí. Regulace, pokud je dobře a kvalitně zpracována, má
však za cíl stanovit všem bez rozdílu pravidla a zamezit jak zvůli bezohledného
vlastníka či investora, tak zvůli úředníka,
➔
případně kohokoli jiného. 
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Pokud nemám definované urbanistické
a architektonické hodnoty místa (lokality),
je obtížné cokoli chránit, regulovat a vlastně jakkoli odpovědně rozhodovat o budoucnosti místa. Ať instituce či jedinec,
který přistupuje k místu (lokalitě) bez této
znalosti, se touto neznalostí dopouští hrubých chyb, jež mají dopady na život občanů. Každé rozhodování je tak v této věci
velkou zodpovědností. Regulovat mohu
tedy pouze tehdy, pokud mám úplné informace a znám jasně hodnoty a charakter
území. Bez této znalosti nemohu místo (lokalitu) potřebně regulovat. Nereguluji však
proto, abych někoho nad rámec demokratických hodnot a postojů omezoval/a, ale
proto, abych chránil/a před svévolí a bezohledností. Hranice demokracie končí tam,
kde narušuji svými požadavky a nároky
práva druhého, neboť demokracie je založena na respektu jednoho k druhému.

Žalov si stále ještě z velké části zachovává svůj ráz. Nicméně už dnes z hlediska
širších vztahů doplácí na hmotově i architektonicky nevhodnou zástavbu. Ta vedle
toho, že nerespektuje kvality a hodnoty
území, narušuje i celou řadu vztahů. Nejmarkantnějšími jsou voda a půda. Neadekvátní zástavbou polností, které pohlcovaly vodu, a narušením tradičních
vodotečí a geomorfologie terénu se mění
situace v jednotlivých částech starší zástavby. O zkušenostech s hlavním komunikačním tahem, který se čas od času
mění v jeden velký potok, či se splachy
půdy, popřípadě o permanentních havá
riích na Žalovském potoce ani nemluvě.
To vše je výsledek nepochopení místa
a jeho vztahů. Pokud vyroste plánovaná
zástavba Dubečnice, pak se situace stane
ještě nepředvídatelnější. Pro diskusi o další výstavbě není dořešena celá řada pro-

blematických otázek ve vazbě na stávající
infrastrukturu města. Nadto je město vystaveno tlaku silných investorů poplašených vidinou nového územního plánu,
který potenciálně může omezit jejich zájmy. Za takové situace je rozhodování
opravdu těžké a město by tak mělo využít
všech legislativních prostředků na uhájení svých zájmů, které se mu nabízí.
Závěrem se tak po aktuální zkušenosti
s projednáváním Dubečnice a Nádražní 23
ptám, jaký tedy bude budoucí osud Žalova,
který romanticky zpodobil Mikoláš Aleš
na lunetě pro interiér Národního divadla
v Praze a v jehož intravilánu se nachází místo, které je symbolem české státnosti?  l

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.,
umělecký historik, zastupitelka Města Roztoky


za Stranu zelených (www.szroztoky.cz)



Převzetí zapovězeno

Papež František se vyjádřil k ochraně životního prostředí
Že se současná hlava katolické církve papež František vyjádřil k současné
situaci v oblasti ekologie obecně a ochrany životního prostředí zvláště, asi
řada čtenářů Odrazu zaznamenala. Možná vás ale překvapí, když se podíváte na zveřejněné dílo: Laudato si’ (Buď pochválen) podrobněji.

Papež vydal toto dílo, na kterém pravděpodobně spolupracovalo několik předních
odborníků římskokatolické církve, jako
encykliku o péči o společný domov v květnu 2015. To znamená, že nejde jen o nějaké
oficiální prohlášení, ale závazný pokyn pro
ty, kteří se hlásí k této církvi, ale také naléhavou výzvu pro všechny lidi dobré vůle.
Na tiskovou konferenci, kde byla encyklika
představena, byli pozváni nejen zástupci
křesťanských církví, ale i jiných náboženských směrů, a vědci, kteří o sobě prohlašují, že jsou ateisty. Mnozí publicisté považují vydání spisu za přelomové. V každém
případě je to v moderní době poprvé, kdy
se nejvyšší představitel církve vyjadřuje
takto podrobně k otázkám životního prostředí.

Budete letos slavit zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky upozorňuje
všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let
manželství) nebo diamantovou (60 let
manželství) svatbu a měli by zájem
o uspořádání slavnostního aktu,
aby kontaktovali matrikářku města
Roztoky Dagmar Vyšehradskou
na tel. 220 400 226. 		
l
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V dějinách církve to ovšem poprvé
není. Sám autor na to poukázal tím, že
přijal jméno František, podle sv. Františka
z Assisi, který je patronem ekologů a už
od úsvitu dějin církve hlásal pokoru
a sounáležitost (jednotu) člověka s přírodou.
Rozsah práce přesahuje možnosti tohoto příspěvku, ale chci zdůraznit jednu
z hlavních zpráv encykliky: „Lidstvo je
stále schopné společně pracovat na budování našeho domova (rozuměj světa).“
Jeho pohled je ale zaměřený nejen na empirické postupy a hodnocení, ale spíše
na hlubší příčiny současného, krizového
stavu. Opouštění morálních a duchovních hodnot. Užívá pojem „integrální
ekologie“. Tento pojem se týká nejen popisu současného stavu (kapitola první –
Co se děje v našem domě), ale hlavně pojmenování příčin tohoto stavu a hledání
cesty nápravy.
Jedním z hlavních důvodů krize je, podle této knihy, životní styl, který nám diktuje současný ekonomický systém: „použij a vyhoď“. Nadřazení ekonomického
obratu nad hospodárnost a nad morálku
je podle papeže cestou do záhuby. Autor
knihy si všímá hlavně sociálních aspektů,
které se v celosvětovém měřítku projevují
a ovlivňují dění ve světě. Zhoršování životního prostředí na jedné straně prohlu-

buje svými dopady ožebračování lidí
ve značné části světa, na straně druhé
vede k nesmyslným ziskům v rukou velmi
úzké skupiny lidské populace. Narůstání
nerovností vede nutně ke krizím, kterých
jsme v současnosti svědky (války, uprchlická krize) a které by se mohly, pokud
nebudou řešeny, stupňovat.
František se obrací s výzvou ke každému, zejména politikům, abychom se vymanili ze současné logiky přílišného důrazu na efektivitu a bezprostřední dopad.
Vyzývá k „ekologické konverzi (obrácení)“.
Za zásadní považuje výchovu zacílenou
na jiný životní styl, včetně třídění odpadů,
neplýtváním energiemi apod. Motem je,
zdá se, jedna z myšlenek: „Střídmost, prožívaná ve svobodě a uvědoměle, osvobozuje.“
Takto jasně formulované požadavky
a určení priorit pro velkou část křesťanů
vyvolávají samozřejmě silný odpor vlivných ekonomických struktur, který se
projevuje v různých oblastech mimo jiné
i v mediích, kdy na Františka, který bezpochyby má velkou odvahu, útočí nevybíravými prostředky. To ostatně v dějinách
není nic nového… On tomu však čelí
s nadhledem: „Štěstí vyžaduje umět se
omezit v potřebách, které nás ochromují,
abychom tak zůstali otevřeni pro četné
možnosti, jež nám život nabízí.“
Napsal jsem toto upozornění na zajímavou knihu, protože si myslím, že přesahuje svým významem množinu lidí, kteří
l
se hlásí ke křesťanství. 


Martin Štifter
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Masopustní zprávy z Roztoče

ÚNOR 2016

ve a jeho konečná část už probíhala za notného šera až tmy. Kapela na pódiu však
hrála dále, lidé s chutí tancovali a jen pomalu se šourali do Únětic na zasloužené pivo,
jídlo a další veselení.
Z pohledu bakcha si troufám tvrdit, že
jsem věčného rivala „půsta“ udolal a ukázal
mu, ke komu se lidé ten den přiklonili. Mé
buřtíky přitahovaly jak rozverné a dobře naladěné pány, tak i drobné ženy, které by jinak uzeniny nepozřely. Přesto bych „půstovi“ i smrtce zde rád poděkoval za inspirující
rozhovory, které snad bavily i další. Ostatně,
zábava a veselí měly být ten den to nejhlavnější a podle usměvavých a radostných pohledů ve tvářích lidí se bavil snad úplně každý. A tak to má přece být, ne? 
l


Vojtěch Marek

foto: Vít Švajcar

královny krátce po druhé hodině odpoledne vyvedli masopustní pochod z roztockého zámečku nahoru na kopec přes Tyršovo
náměstí, roztocké uličky a vskutku vydatně
zasněžená pole až na Holý vrch, kde už
na roztocký průvod čekal únětický a suchdolský.
Únětičtí neopomněli připomenout, že se
roztočtí jako vždy opozdili, ale to už byli
v sobě zaklesnutí medvědi všech průvodů.
Krve by se ale člověk nedořezal, neboť jelikož je masopust především radostným svátkem, huňáči spolu začali tancovat a bavit
přihlížející stovky lidí. Když pak následovaly tradiční kolové tance, kdy tyto stovky lidí
utvořily tancujícího několikasetmetrového
hada, tak nevadilo ani to, že letošní 19. ročník masopustu byl kalendářně poněkud dří-

foto: Jan Faukner

V pondělí 4. ledna, první pracovní den
roku 2016, projíždím pracovně Facebook,
když tu na mě vyskočí notifikace o konání
Masopustu v Roztokách a Úněticích.
Vzpomenu si, že kamarádka mě už na něj
kdysi zvala a vždy o něm hovořila jako
o nezapomenutelné akci.
Zvědavost mě tedy přivedla na samotnou událost, kde mi jako první na očích
přistál příspěvek o hledání zdatných lidí
do velkých masek. Když už, tak už, pomyslel jsem si a neohroženě jsem se přihlásil.
K mému potěšení mi bylo hned odpovězeno, a čím více jsem si o roztocko‑únětickém
masopustu zjišťoval informací, tím více mi
bylo jasné, že 23. leden bude den s velkým
D. Když jsem pak byl dva dny před pochodem seznámen se vskutku originální maskou bakcha, boha nespoutaného veselí,
natěšenost byla na maximu.
Je sobota 23., jedu vlakem směr Roztoky
a koukám na obzvlášť štědrou sněhovou
nadílku, která se v noci a dopoledne snesla
na krajinu. Trochu jsem se bál, že kvůli ní
bude menší účast. Pohled na zámecké náměstíčko však mé chmury zahnal. Desítky
a desítky lidí v nádherně barevných a ručně dělaných maskách byly zaslouženým
terčem amatérských i profesionálních fotografů, kteří po celou dobu průvodu nepřetržitě cvakali spouštěmi svých přístrojů.
Neposední a divocí opičáci, klibna
ochotně se dělící o své koblížky, medvěd
a jeho pán, vometačky, jedinečná a nezapomenutelná královna masopustu a samozřejmě nerozlučná trojice smrtka, půst
a bakchus, řešící závažné problémy míry
masopustního veselí či očistné askeze. Ti
všichni společně s dalšími po korunovaci

foto: Vít Švajcar

Proč je důležité míti bakchuse aneb Masopustní veselí
i po devatenácté na výbornou
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Děkujeme všem sponzorům
a dárcům, kteří finančně či materiálně přispěli na jeho konání.
Masopust podpořili: Únětický pivovar, Město Roztoky,
MŠMT, České dráhy posílením
spojů, Ropid a obec Únětice mimořádnými spoji autobusu 359.
Finančními i hmotnými dary
přispěli: Lucie a Štěpán Tkadlecovi – Únětický pivovar, Tomáš Tunkl – reklamní agentura A‑Zet
Studio, s. r. o., Mgr. Radka Svobodová – Lékárna Roztoky, Aleš
Hendlinger – Brudra, Jana Adolfová – Famtoys, s. r. o., Jindra
Kozlovský – K2M, Ilona Sirová –
restaurace, penzion U Koruny,
Monika Lainová – Magdala,
MVDr. Michaela Riedlová – Veterinární ordinace, Renova, s. r. o.,
Ing. Petr Pohl – Pohl cz, a. s., Pavel
Štěpánek – Stihl, Rudolf Šnábl –
RS maso, Světla Růžičková – Textil U Růží, Vlastimil Cyrani – Papírnictví Cyrani, Dr. Oetker,

MVDr. Jan Šavrda – Veterinární
ordinace, Mgr. Josef Žáček – Top
one reality, odpočinkové a meditační centrum Sklenářka, Pizza
Fantastico, JuTeml corporation, s.
r. o., Miroslav Hercjuk – MH motor, Miroslav Kazimour, Marie
Šlancarová – Kafírna ProVás, Kateřina Gotthardová – Kavárna
Kofííí, Eva Uvarovová – Vlasové
studio, Martin Ryneš – FORINEX service, s. r. o., Petra Přikrylová – Cafe‑Bar Eiffel, Cyril Mikyška – Ateliér životního
prostředí, Helena Chvojková –
Výtvarné potřeby a paspartování,
pan Kosař – Lékárna, Adriena
Černá – cestovní kancelář CA
AC, pan Muller – Železářství Žalov, Jan David – Restaurace
Na Vrškách, Monika Muhlbergová – Caffé Rio, Petr Gotschalk –
Železářství, Orbis Food, s. r. o.,
pan Pavlů – Zámecká pizzerie,
Bohdana Bilková – Prodejna květin a chovatelských potřeb, Mr-

INZERCE

foto: Vít Švajcar

Bez vás by žádného masopustu nebylo!

hálkovi – U Lasíků, Klára Bízová
– Květiny Fler Deco, Bc. Markéta
Velková – Masáže, fyzioterapie
Roztoky, paní Čábelková – Dary
přírody, Martin Větrák, Roman
Pyszko – Roztocká vinotéka, Vlasta Zavadilová – Parfumerie
‑hračky, Kateřina Pírková – Nikís
fashion, Lucie Kubišová – Květiny,
Mariya Halats – Butik Mariya,
Šárka Rosslerová – Hračky textil
Lišáček, Chovatelské potřeby, Tyršovo náměstí, oprava obuvi VIVA.
Zvláštní poděkování patří Pivovaru Únětice za skvělý masopustní speciál.

A ze všeho nejvíce děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se
na přípravě Masopustu podíleli
a věnovali celkem okolo
2000 hodin práce. Masopustní
práce zahrnují vše od plánování,
vyřizování potřebných povolení
a shánění sponzorů přes šití,
zdobení, lepení, pečení, grilování, stavění a vožení věcí sem
a tam po několikatýdenní nácvik
bubeníků, secvičení představení
a řízení průvodu několika tisíc
l
lidí. Děkujeme vám všem! 


Za Roztoč



Zuzana Šrůmová

Ztracený lyžař aneb Bazar v lese
ROZTOKY

Vás srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ

PLES
Sobota 27. 2. 2016 od 19.30 hodin

Kongresový sál hotelu Academic,
Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
K tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi
a PARTY HIT MIX
hosté: Odkvetlá poupata a Taneční skupina ZUŠ Roztoky

Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu
Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292
Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně
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Současné vrtochy počasí přinášejí zajímavé situace. Zřejmě
maska ze sobotního masopustu
slavila tak dlouho a intenzivně,
až ji uprostřed lesa zastihlo náhlé oteplení. Určitě v šoku, který aspoň částečně způsobil
i doznívající alkoholový opar,
okamžitě odložila část svého
maskování a zapomněla ho
v tomto lese. Pracovníci MÚ
při své kontrole dne 29. 1. 2016

předmětnou část objevili,
a protože předpokládají, že
maska se chce zúčastnit průvodu i v roce 2017, oznamujeme
jí, že část své masky může nalézt na již nepoužívané staré
skládce za garážemi v Žirovnického ulici.
Doporučujeme v příštím roce
lépe namazat lyže, a ne sebe. l


Ján Polák



vedoucí OSRMŽP

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Pět stovek tříkrálových pochodníků

Pozvání z Husova sboru CČSH
Vážení přátelé, spoluobčané, senioři,
možná teď v zimě sedíte doma, dny jsou
krátké a večer dlouhý, jen se tak díváte
z okna, nemáte si s kým popovídat, zavzpomínat, přemýšlet o životě, zasmát se
úplně obyčejným věcem. Možná je Vám
i smutno a máte dlouhou chvíli, cítíte se
být sami. A přece v centru našeho města
v Husově sboru právě na Vás čekají lidé,
kteří by rádi poznali a přivítali mezi sebou
novou tvář. Vzhledem k tomu, že naše
město je malé, většina lidí se tu zná nebo
potkává a známe se alespoň „od vidění“.
V Kavárničce je teplo, je možné si dát
zdarma čaj, kávu i něco sladkého nebo
slaného. Slavíme společně narozeniny,
zazpíváme si při harmonice. Zažíváme tu
ono známé „sdílená radost, dvojnásobná
radost a sdílená starost, poloviční starost.“ NEDRBEME! Procvičujeme paměť,
čteme si drobné příběhy ze života, občas
si jen tak lehce zacvičíme. Za těch cca
10 let, co je Kavárnička pro seniory
otevřena, se tu setkala spousta známých,
obnovila nebo navázala přátelství,
vzájemně se podporujeme a pomáháme si.
Kavárnička pro seniory je otevřena všem
bez rozdílu vyznání, věřícím i nevěřícím,
všem, kteří chtějí přijít „mezi lidi“.

Před Tříkrálovou Okoří jsme vždycky trošku v napětí. Máme tenhle tradiční
pochod rádi, a tak nás předem mučí a trýzní, zda nebude pršet, zda nezmokneme, kolik přijde účastníků, zda se moc nebudou ptát na slevu na startovném (hlavně ti organizovaní), protože co slevit z třiceti korun, že…

Strachujeme se, aby někdo neuklouzl, aby
se u kaple v Číčovicích vyprodaly buřtíky,
které máme ve své režii, aby autobus, který
pro účastníky najímáme, měl přívětivého
šoféra, a přejeme si, aby dítka, která vítají
zpěvem pochodníky v roztockém zámku,
nenastydla.

Letos to ale klaplo všechno bezvadně!
Od vokovické staré školy vyšlo či vyběhlo
víc než pět stovek lidí. Sluníčko tak trošku
svítilo, teplota se držela milosrdně kolem
nuly, místy i pod ní. Sokolník předvedl
skvělé dravce a sovy, buřtíky se vyprodaly,
dětští králové zpívali překrásně.
Lidem se šlapalo dobře, přišli mladí i staří,
dokonce jeden borec, který nevynechal ani
jeden z dosud proběhlých ročníků.
A bylo jich i s tím letošním 48! Lepší tržby
ten den hlásily i hospůdky na trase, ne všichni pochodníci dorazili do zámeckého cíle…
Tříkrálový pochod na Okoř je nejstarší pochod
v našem okrese a my jsme na něj pyšní. Můj dík
patří Jindře Zoufalé, která měla organizaci tradičně na povel, Balcerovým a Levým, Jitce
Ramdanové, Vinařství Ludwig, s. r. o., okořskému panu starostovi, Středočeskému muzeu
a dalším pomocníkům.
Zdrávi došli – a těšíme se na 49. ročník, napřesrok 7. ledna 2017. 
l


Tomáš Novotný

Setkání s jubilanty

Děkuji paní Heleně Kantorové, naší pastorační asistentce, která se o Kavárničku
stará, a upřímně děkuji i paní Marii Zámecké. Obě Vás v případě, že se hůře pohybujete, přivezou a zase odvezou domů,
dle potřeby i odvezou k lékařům apod.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek od
14 do 16 hodin. 
l




Jarmila Kučerová
farářka

Tradiční zimní setkání s nejstaršími spoluobčany Roztok a Žalova
se tentokrát konalo v úterý 26. ledna 2016.

V jednací síni úřadu se sešla pětadvacítka našich spoluobčanů, jubilantů. Ti mladší z nich
oslavili či vbrzku oslaví osmdesátku, někteří
jsou již pětaosmdesátníky, ale asi největší obdiv patří šestici seniorů, jejichž věk začíná devítkou. Dovolím si jmenovat alespoň je: paní
Zdeňku Čihákovou, Květoslavu Ličkovou,
Marii Hůlovou a Vlastu Kinskou a pány Jana
Hájka a Ladislava Hroudu. Sešli se k přátelskému posezení na pozvání odboru sociálních
věcí v zasedací síni radnice, kde pro ně byly
připraveny malé dárky a občerstvení.
Rádi jsme je s kolegou místostarostou Hukem uvítali a zodpověděli řadu dotazů týkajících se rozvoje města, provozu autobusů, rozmístění laviček či budoucích úvah o výstavbě
domova po seniory. Informaci o provozu taxi
pro seniory přidala paní M. Kalinová. Hovor
byl příjemný a živý – musím poděkovat například paní Marii Hůlové, která (muzeu či naší
kronice) věnovala svá školní vysvědčení ze začátku třicátých let (sic!) a také několik dobových fotografií roztocké základní školy.
Milým zpestřením večera bylo vystoupení souboru Roztocké děti vedeného
Vlaďkou a Jaroslavem Drdovými. Pásmo

ÚNOR 2016

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 12. 5. 2016
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období od 1. července 2015
do 31. prosince 2015.

písniček odměnilo pozorné auditorium
uznalým potleskem.
Můj dík za přípravu záslužné akce patří
kolegyním z roztockého městského úřadu,
jmenovitě paní M. Kalinové, M. Kocourkové a A. Posingerové. l
Tomáš Novotný
místostarosta

Máte‑li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento
den přivítáno mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a Vaši adresu na Městský
úřad Roztoky, a to buď e‑mailem na adresu
vysehradska@roztoky.cz,
osobně na matrice u paní Vyšehradské,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226
a to nejpozději do 15. 4. 2016.
Pozvánka s uvedením místa a času konání
bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý
pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská, matrikářka
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Hodiny ze Schwarzwaldu
O tom, že slavné „švarcvaldky“ nejsou jen
hodiny s kukačkou, přesvědčí výstava
60 exponátů dřevěných kolečkových hodin
zhotovených hodináři z regionu jižního
Německa i Čech od poloviny 18. do konce
19. století ze sbírky Miloše Klikara ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
Hodiny ze Schwarzwaldu jsou k vidění
od 15. ledna do 24. dubna 2016 v Malé výstavní síni zámku, od středy do neděle
od 10 do 18 hodin. Obdivovatelé hodin se
seznámí se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými mechanismy,
tanečními figurkami, skleněnými zvonky
a ciferníky s lidovým dekorem…
Celodřevěné hodiny vznikly ve druhé polovině 17. století v oblasti Schwarzwaldu
v jihozápadní části Německa. Původně se
jednalo o hodiny celodřevěné s jednou ručičkou, jejímž základem bylo celodřevěné
soukolí a vodorovně uložené vahadlo (lihýř) umístěné v horní části jednoduché
dřevěné konstrukce. Výroba těchto hodin
se velmi brzo rozvinula ve specializovanou
řemeslnou výrobu, neboť tato oblast Německa poskytovala levnou pracovní sílu
a levné dřevo. V místě se nalézaly také
sklárny, které dodávaly skleněné zvonky

pro bicí mechanismus. První výroby hodin
se ujali většinou řemeslníci, kteří vyráběli
jiné produkty ze dřeva a výrobě hodin
se věnovali až následně.
Koncem 18. století se začaly používat při výrobě hodin mosazné a železné řetězy. K tomu
se ve stejném období objevuje výroba koleček z mosazi nasazovaných na dřevěné osy –
hodinám se lidově říkalo „polodřeváky“.
Začátkem 19. století došlo k dalším konstrukčním změnám při výrobě hodin, kyvadlo bylo umisťováno již do skříně za bicí mechanismus. Téměř současně s výrobou
pohonného a bicího mechanismu se jihoněmečtí hodináři snažili vylepšit tyto hodiny
hracími a pohybovými mechanismy. Za první takové hodiny byly považovány hodiny
s kukačkou, které byly sestrojeny někdy okolo roku 1730. Za vrchol řemeslné zručnosti
jsou považovány píšťalové hodiny s dřevěným hracím válcem, které hrají různé melodie. Součástí mnoha těchto hodin jsou i různé pohyblivé figurky – muzikanti, tanečníci
atd. Tyto hodiny se začaly vyrábět asi od roku
1780, po nich následovaly hodiny s různými
pohyblivými figurkami, znázorňujícími řemeslné výjevy – krejčí šije šaty, voják pochoduje na vartě a mnohé další.

foto: Jiří Mikulica

Muzeum v Roztokách představuje unikáty sbírky
Miloše Klikara, která vznikala téměř 30 let…

A jaké hodiny jsou podle Miloše Klikara
nejcennější? „Jsou to různé astronomické
hodiny a orloje ukazující více funkcí
na jednom ciferníku. Orloje ukazují hodiny, dny v týdnu, měsíce, roky, znamení zvířetníku a také různé fáze měsíce nebo střídání slunce a měsíce, den a noc,“ říká
sběratel, jehož hodinová vášeň drží již téměř 30 let.
Zajímavá pro návštěvníky bude jistě možnost prohlédnout si některé hodiny v chodu a poslechnout si jejich bití i zvonkohry.
Děti si mohou výstavu prohlédnout s tištěným průvodcem plným úkolů k řešení!  l
 Marcela Uhlíková
PR – informační a tiskové vztahy



uhlikova@muzeum-roztoky.cz

Zámek v Roztokách má svůj hmatový model
Středočeské muzeum přibližuje jedinečnost historického
zámku nevidomým a slabozrakým
V rámci rozšiřování nabídky služeb pro
návštěvníky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, významné turistické destinace kraje, bude v nejbližších dnech
historický objekt zámku bližší též nevidomým a slabozrakým…
Hmatový model o velikosti 70 × 25 centimetrů (š × v), vytvořený Pavlem Jedličkou
(firma Architektonické modely etc.) vznikl díky realizaci projektu Zpřístupnění
nových expozic Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy pro nevidomé a sla‑
bozraké, za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR. Celková cena modelu
činí 90 000 korun.
„Možnost osahat si model konkrétního
objektu je podle osobní konzultace s ne‑
vidomými velmi zajímavá a poučná.
Dají se na něm vedle samotné proměny
zámku ukázat rozdíly mezi charakteris‑
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tickými prvky jednotlivých časových ob‑
dobí,“ přibližuje prvotní myšlenku vedoucí k realizaci projektu ředitelka muzea
Zita Suchánková.

Stavební vývoj zámku prošel 5 etapami,
tedy 5 architektonickými proměnami:
od vodní tvrze (ze 13. století) přes objekt
s gotickou tvrzí (konec 14. století), renesanční proměnu (na přelomu 16. a 17. století), barokní přestavbu (z 18. století) až
po současnost. Roztocké muzeum by časem rádo nechalo vyrobit a nabídlo návštěvníkům modely všech 5 proměn. Letos začínáme. První model, u kterého
nechybí popisný text v Braillově písmu,
představuje současnou podobu zámku.
Nejen vidět, ale i osahat si ho budou moci
návštěvníci v Informačním centru v přízemí zámku. 
l
Kontakt:

Marcela Uhlíková

Hmatový model současné podoby zámku

PR – informační a tiskové vztahy
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o.
uhlikova@muzeum-roztoky.cz
Tel.: + 420 733 710 567; 233 029 041
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Roztoky, Zámek 1, tel. 233 029 011,
e-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz,
Otevřeno: 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.
Nabídka pro školy, školky nebo skupiny
rodičů s dětmi od 2 let – každý čtvrtek –
Prohlídky výstav a stálých expozic
s workshopem:
n Opus Musivum – s mozaikovou dílnou,
od 9 hod., cena 80 Kč
n Maurice Pellé – Zdenka Braunerová –
s pracovním listem pro starší a výtvarnou
dílnou pro malé děti, od 10 hod. (pro rodiče s dětmi 25. 2. 2016), cena 30 Kč (k platné
vstupence na výstavu)
n Tajemství zámeckých zdí – prohlídka
zámku s pracovním listem, cena 30 Kč
n Brána do říše mrtvých – výtvarně badatelská dílna odkrývající tajemství pohřebi-

ště únětické kultury na Holém vrchu, cena
30 Kč
STÁLÉ EXPOZICE:
n Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrch-

nostenská správa panství. Nahlédněte, jak
a kde bydlel a pracoval vrchnostenský úředník Lichtenštejnského panství na konci
18. století.
n Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku. Prostřednictvím vilových
interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
n Ateliér Zdenky Braunerové – v současnosti
„zazimován“, znovuotevřen od 1. 4. 2016
VÝSTAVY:
n do

27. 3. 2016: PELLÉ – BRAUNEROVÁ, cesty osudů mezi Čechami a Francií /
PELLÉ –BRAUNER, chemins des destins
entre la Bohême et la France
Francouzský generál, diplomat a česká
umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osobnosti. … Galerie / Kabinet
Komentované prohlídky s autorkou –

M. Šášinkovou: vždy od 15.00 a 17.00 hod.
– 18. 2., 10. 3., 24. 3.
n do 1. 5. 2016: OPUS MUSIVUM – mozaika ve výtvarném umění. … Velká výstavní síň
Komentované prohlídky s autory: 17. 2.
od 17.00 hod., 16. 4. od 14.00 hod. – rezervace místa na pokladna@muzeum-roztoky.cz nebo 233 029 060.
n do 24. 4.: Hodiny ze Schwarzwaldu – výběr
z unikátní sbírky Miloše Klikara, který návštěvníky přesvědčí, že „švarcvaldky“ nejsou
jen dřevěné hodiny s kukačkou; pro děti prohlídka výstavy s pracovními listy plnými
úkolů k řešení … Malá výstavní síň
JIŽ BRZY:

20. 3. Les Sept Paroles du Christ en Croix –
koncert Local Vocal k derniéře výstavy
M. Pellé – Z. Braunerová, cesty osudů mezi
Čechami a Francií
21. 3. Koncert Pražského kytarového orchestru – Historický sál
21.–24. 3. Příprava na Velikonoce – tvoříme každý den 10.00–16.00 hod. 
l
Více informací na www.muzeum-roztoky.cz

Tanec v Bohnicích
Studio Po špičkách na prknech Divadla Za plotem koncem ledna předvedlo, na čem od září mladé tanečnice pod vedením Mga. Zuzany Smugalové
pracovaly.

Překvapení přišlo hned na začátku v podobě
divokého masopustního reje všech tanečnic
ve škraboškách. Poté jsme si mimo jiné mohli vychutnat tajemné, elegantní a třepotavé
Můry, které si již vloni získaly srdce tanečnic,
diváků i odborné poroty na přehlídce scénického tance. Nápaditě rozvedenou choreografii o nezbedných dětech, které ne a ne usnout
(Kdo už spí?), ale i některé další, pomáhaly
spoluvytvářet samy tanečnice, včetně mluvených vstupů, veršů a živé hudby. Hudební
spolupráci a doprovod na kytaru zajišťovala

Kateřina Judová. Velmi efektní a vtipná byla
choreografie starších dívek, možná budoucích hvězd české taneční scény, s názvem
Tango Estrellitas. Pro fanoušky našich malých i větších tanečnic je obzvlášť fascinující
sledovat pokroky od prvního tanečního
hemžení až po suverénní umělecký výstup
nejstarší skupiny dívek. Děkujeme Zuzce
za skvělé profesionální vedení (nejen) roztockých tanečnic i za povznášející umělecký
l
zážitek. 
Marcela Marková

Dvě pozvánky
n Písně ze staré Prahy
Tři pražští tlumočníci a překladatelé, kteří si rádi spolu zazpívají, sestavili pořad
ze staropražských písniček z přelomu devatenáctého a dvacátého století
a proložili jejich specifickou a neopakovatelnou poetiku ukázkami z děl
Karla Čapka a Jaroslava Haška. V pořadu zazní asi dvacet písniček od Točte se,
pardálové až po Kanonýra Jabůrka, co u kanónu stál a pořád ládoval...
Některé písně jsou známé notoricky a jiné nepříliš. Neobyčejná a specifická poetika
písní ze staré Prahy nás okouzluje a přitahuje. Těšíme se na setkání s Vámi.
Účinkují: Hanka Čechová, Alena Hanusová a Milan Dvořák
Pořad si můžete přijít poslechnout ve středu 24. února od 18 hodin
v Galerii Academic, Tyršovo nám. 2222, Roztoky. Vstupné je dobrovolné.

ÚNOR 2016

n Nokturno s poezií Vladimíra Holana
Dovolujeme si Vás pozvat na literární
pořad z poezie jednoho z nejvýznamnějších
básníků druhé poloviny 20. století.
Pořad je výběrem z básnických sbírek
Noc s Hamletem, Příběhy, lyrické básně.
Účinkují: Eva Hadravová, Rudolf Kvíz,
Václav Pavlík; hudební doprovod Martin
Křehnáč – kytara.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Václav Pavlík
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23. 10. – 29. 3.
2016

Pellé – Braunerová – zkřížené osudy mezi Čechami a Francií.

Středočeské muzeum, Roztoky

19. 11. – 1. 5.
2016

Opus Musivum – mozaika ve výtvarném umění.

Středočeské muzeum, Roztoky

So 13. 2.

Skautský ples – hraje kapela Paradoksy, občerstvení, předtančení, tombola, hry, soutěže,
hlídání dětí. Od 19.00 hod.

Sokolovna, Tyršovo nám., Roztoky

Ne 14. 2.

O perníkové chaloupce aneb Jenom jako – pohádka s písničkami a malováním perníčků.
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

So 20. 2.

Vycházka Řež–Roztoky za zimujícími vodními ptáky.
Více na www.roztoc.cz

Řež–Roztoky

Ne 21. 2.

Pohádky tetky Popletky – Liduščino divadlo. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám. Roztoky

Ne 21. 2.

Mozaikování – dílna pro dospělé i děti. Více na www.roztoc.cz

Ateliér Puchmajerova 1555, Roztoky

St 24. 2.

Hravé čtení s Adélou. Od: 16.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

St 24. 2.

Písně ze staré Prahy – účinkují: H. Čechová, A. Hanusová, M. Dvořák. Od: 18.00 hod.

Galerie hotel Academic, Roztoky

So 27. 2.

Workshop mandal – Lucie Vraná nás naučí vyrábět mandaly, přihlášení v knihovně či na
e-mail spacek@roztoky.cz. Od: 10.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

So 27. 2.

Tradiční maškarní ples. Od: 19.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Út 1. 3.

Seminář – Význam komunikace – škola–rodič–dítě. Od: 17.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

So 5. 3.

Nokturno s poezií Vl. Holana. Od: 19.00 hod.

Galerie hotel Academic, Roztoky

Ne 6. 3.

Čarovná rybí kostička – Divadlo v kufru. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám. Roztoky

So 12. 3.

Country Bál s kapelou Klikaři – Od: 20.00 hod.

Hostinec na Růžku, Žalov

Ne 20. 3.

Velikonoční jarmark – od 13.00 hod.

Nám. 5. května (u DPS), Roztoky

Ne 20. 3.

Koblížek na cestách – spolek roztockých loutkářů Kvítko.
Od: 15.00 hod

Sokol, Tyršovo nám. Roztoky

Městská knihovna informuje.

INZERCE

ROZTOKY
Vás zve na dětské představení
s malováním perníčků

O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
aneb

JENOM JAKO
Neděle 14. 2. 2016 od 15 hodin

Hotel Academic,
Tyršovo náměstí, Roztoky
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu

Rezervace
na tel. 606 893 292-paní Drdová
Akce je podpořena grantem města Roztoky
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Nabízíme vám výběr z nových
knih. Více informací v katalogu
knihovny knihovna.roztoky.cz
BELETRIE

Bowen, J., Kocour Bob
Cussler, C., Poseidonův šíp
Roberts, N., Náhlá vzplanutí
DETEKTIVKY

Bradley, A., Koláč s kapkou
jedu – Případ Flavie de Luce 1
Češka, S., Nezralá vražda (Původní česká detektivka)
Vondruška, V., Mrtvý posel –
letopisy královské komory
HISTORICKÉ ROMÁNY

Guillou, J., Klapky na očích (4. díl
velkého století)
Punke, M., Zmrtvýchvstání
(The Revenant)
Wood, B., Volání minulosti
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kalwitzki, S., Malá čarodějnice
Terka (První čtení s angličtinou)

Nepil, F., Štuclinka a Zachumlánek
Winklerová, D., Jak to chodí na
policii
NAUČNÁ

Dombrovská, M., Pravidla pozitivního sobectví
Glockner, D., Císařův prezident – Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka
Petersdorf, W. von, Chyby, které nás stojí peníze aneb jak si
uchránit peněženku
PROGRAM NA ÚNOR:

23. 2. Příběhy o 50ti slovech – Jan
Beran: Píšete rádi? Nemáte čas
nebo trpělivost psát dlouhé romány? Dokázali byste napsat mikropovídku, která by měla hlavu
a patu? Přijďte si to vyzkoušet
a zjistíte, že se to dá.
27. 2. Mandaly – workshop s Lucií Vranou, přihlášení na spacek@roztoky.cz nebo v knihovně
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
tak nám konečně v lednu napadl ten „vánoční“ sníh a trochu víc venku mrzlo.
Chtělo by se mi říct, že počasí kopírovalo
tak trochu lednové dění ve škole, kde s padajícím sněhem padaly známky, lepší
i horší, a přituhovalo v učení, protože písemky v lednu frčely jak na drátě – končilo
totiž první pololetí. V době, kdy tento článek píšu, je vysvědčení již rozdáno, tak
snad dopadlo dle Vašeho očekávání. A jestli ne, tak děti mají ještě spoustu času vše
ve druhém pololetí vylepšit. Hned po vysvědčení ale „bohužel“ následují jarní
prázdniny, takže zbytek školního roku bez
delší přestávky bude kromě velikonočního
volna náročný. Kromě zkoušení se také nadané děti v této době zúčastnily dějepisné,
matematické a „češtinářské“ olympiády
a vítězové nás nyní budou zastupovat
v krajských kolech těchto soutěží. Držíme
jim palce.
Pro rodiče budoucích prvňáčků, aby se
nevyděsili jenom tím zkoušením, přináším
ukázku z jednoho ze zajímavých kroužků
na škole – z Putování. Rodičům starších
dětí, které se chystají na přijímací zkoušky
na SŠ, připomínám, že přihlášky se musí
na střední školy odevzdat do 15. 3. 2016.
Že to jako rodiče nemáme s výběrem povolání pro naše potomky lehké, potvrzuje
krásný úsměvný text žáka 5. třídy „Můj
sen“, který si přečtěte o něco níže. Takže
nezoufejte a věřte, že to všechno dobře
dopadne.
Na závěr bych Vás ještě chtěla informovat o změnách ve vedení školy. Koncem
prosince skončil ve funkci ředitele školy
pan Petr Bezděka. Jeho funkci zatím převzal pan zástupce Josef Vondra a na jeho
místo nastupuje od února paní Hana Beranová, která bude tedy zástupkyní ředitele
pro II. stupeň ZŠ. Bude opět vypsán konkurz na nového ředitele/ku, který/á by měl/a nastoupit zřejmě 1. srpna. Také se volili
noví členové do školské rady, jejíž nové složení si můžete vyhledat na webových
l
stránkách naší školy. 
Hezké počtení Vám přeje

U něj jsme si vyprávěli o oboře, o letohrádku, hráli hry a luštili pracovní listy. Pak nás
čekala dlouhá cesta oborou, hledali jsme
poklad, vyprávěli si o památné bitvě a hledali místa s ní spojená. Došli jsme k památníku, dohráli ještě pár her a čekala nás slavná ponožková bitva Roztočtí (České stavy)
proti Pražským (Habsburkové). Historie se
opakovala, dali jsme ještě dvě kola, ale marně, dějiny jsme nepřepsali. Vyhráli nad
námi 2:1, jistě proto, že jich bylo víc. I tady
se historie opakovala. Po bitvě jsme sbírali
k veselí místních ponožky po poli a pak
pouštěli draky. Domů jsme dorazili až
za tmy. Byl to pěkný podzimní den.

Listopadové putování
na Bílou horu

Soutěž s filmem Malý
princ v 6. B

Vlakem a autobusem jsme se 8. listopadu,
přesně v den konání bitvy na Bílé hoře, dostali až na Vypich, pod oboru Hvězda. Tam
na nás čekali pražští poutníci a společně
jsme spadaným listím vyrazili k letohrádku.

V katalogu Vánoce 2015 od nakladatelství
Albatros byla vyhlášena soutěž, ve které
byli účastníci vyzváni, aby nakreslili komiks o tom, jak Malý princ navštívil některou ze šesti planet, než doputoval na Zemi.

Věra Zelenková

ÚNOR 2016

Prosincové putování
do Anežského kláštera
a k Panně Marii Sněžné
s překvapením

Jedno prosincové ráno jsme vyjeli z Prahy
a čekala nás nejprve návštěva Anežského
kláštera, kde jsme na nejstarších obrazech
hledali Ježíška, Marii a Josefa. Vyprávěli
jsme si o středověkých mistrech malířích,
četli si vánoční příběh a pozorovali jsme,
jak ho středověcí malíři a sochaři zachytili
ve svých dílech. Vysvětlovali jsme si různé
postupy a techniky i různé symboly na obrazech. Také nás zajímal klášter jako stavba
samotná a pozorovali jsme na modelu jeho
vývoj a popisovali si jeho historii. Z Anežského kláštera jsme přes Staré Město putovali k Panně Marii Sněžné, kde na nás čekal
bratr Michal z řádu františkánů, který nás
kostelem a klášterem provázel. Po prohlídce jsme navštívili pana Votrubu, který právě pořádal v ambitu kláštera svou každoroční výstavu lidových betlémů, a my se
mohli na obraz betlémských jesliček podívat očima lidových tvůrců. Vyprávěli jsme
si historii lidových betlémů a betlémářů
a hledali betlém protinožců. A nakonec to
překvapení... Byla to pohádka Andělíček
Toníček ve Švandově divadle, která byla
krásná. A pak už jen domů a těšit se
l
na Ježíška, který přijde co nevidět. 


Poutníci z kroužku Putování

Do soutěže dorazilo velké množství skutečně krásných komiksů. Za naši školu se
soutěže zúčastnila třída 6. B s paní učitelkou Mgr. V. Zelenkovou a získali jednu ze
l
tří hlavních cen. Gratulujeme!
D. Moravcová

manažerka školy

Můj sen

Často jsem přemýšlel o tom, čím bych chtěl
být, až budu dospělý. Čím jsem starší, tím
se mi zdá tato otázka těžší. Když mi byly tři
roky, měl jsem v téhle věci poměrně jasno.
Miloval jsem pohádky o mašince Tomášovi a jeho kamarádech. Zajímalo mě vše
okolo železnice, s babičkou jsem chodil
po nádražích a mým snem bylo stát se
strojvůdcem. Tento sen se mě „držel“ asi
do druhé třídy. Pak jsem objevil počítačovou hru Minecraft, kde mě fascinovalo stavění různých budov a bláznivých věcí. Přemýšlel jsem o tom, že budu architekt.
Nedávno jsem viděl zajímavý film o vesmíru, takže teď si říkám, že bych mohl být
kosmonaut a hledat na planetách mimozemský život. Poslední dobou se moje sny
hodně mění. Některé jsou, přiznám se, doslova šílené, ale jiné jsou realističtější. Každopádně na ten hlavní sen asi stále čekám.
l
Času mám prý ještě dost. 
David Duszek
žák 5. A

Ukončení projektů

Koncem roku 2015 dokončila naše škola
realizaci projektů v rámci výzvy č. 56 „Kvalitně učit“ a výzvy č. 57 „Dovednosti“, vyhlášených OP VK.

Projekt Kvalitně učit

Čtenářské dílny, do kterých se zapojili žáci
od 2. do 9. ročníku, byly připraveny vyučujícími zajímavě a poutavě. O tom svědčí
i úspěch žáků 6. B, kteří se umístili na
3. místě v soutěži vyhlášené nakladatelstvím Albatros. Cílem aktivity bylo zvýšit
zájem o čtenářství a prohloubit čtenářskou
gramotnost u žáků, což se podařilo. Do této
aktivity bylo zakoupeno 400 nových knih
dle výběru jednotlivých učitelů. Žákům se
práce velice líbila, a tak i v roce 2016 budou
některé ročníky ve čtenářských dílnách pokračovat.
Během prázdnin se účastnily 2 paní učitelky
1. stupně jazykově vzdělávacího kurzu ➔
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v Anglii a během září a října vycestovali
4 učitelé tzv. „stínovat“ v zahraničních školách v Anglii, Rakousku a Chorvatsku.
Poznávání cizích reálií s intenzivní jazykovou výukovou angličtiny a němčiny se zúčastnilo 38 žáků. Zkušenost to byla k nezaplacení a vyhledáváme další možnosti
jazykově vzdělávacích pobytů pro žáky.

Projekt Dovednosti

Díky tomuto projektu se podařilo vybavit odbornou pracovnu zaměřenou na rozvoj tech-

nických dovedností pro žáky 2. stupně. Do aktivity se zapojilo celkem 27 žáků, kteří pod
odborným vedením pedagogů vyráběli velice
zajímavé výrobky, které byly žáky zdokumentovány v pracovních listech. Cílem druhé aktivity projektu bylo navázat na jazykově vzdělávací kurzy z projektu Kvalitně učit.
Rozvoj ústních komunikačních dovedností
v anglickém a německém jazyce formou
blended leasingu byl nejen u učitelů, ale
i u žáků oblíbený. Prostřednictvím
individualizované
výuky,
výukovým

programem on-line jazyky, si všichni
zapojení učitelé a žáci zdokonalovali
poslech – mluvení – čtení. V této formě
výuky máme možnost pokračovat
do konce školního roku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům zapojeným do časově náročných
jednotlivých klíčových aktivit a realizačnímu týmu za bezproblémové zvládnutí jednotlivých aktivit v projektech. l
M. Bartulíková

věcný manažer projektu

Začátek roku na ZUŠ
Leden byl pro naše žáky, kteří se účastní
soutěže ZUŠ, velmi náročný. Soutěž probíhala mimo jiné v oboru komorní hry s převahou dechových nástrojů a mladí hudebníci museli kvůli jarním prázdninám
absolvovat školní i okresní kolo, kterého
jsme se také stali pořadateli, do konce ledna. Soutěže se zúčastnili kromě naší školy
žáci ZUŠ Černošice, Řevnice, Dobřichovice a Vrané nad Vltavou. V konkurenci
17 komorních souborů jsme zaznamenali

nevídaný úspěch, když všechna naše komorní tělesa zvítězila a postoupila do krajského kola! A tak si je vyjmenujme: V kat.
I. b Trio zobcových fléten (Václava Bromovská, Ema Maršová, Adéla Černíková), v kat. II. b Trio zobcových fléten (Veronika Kubánková, Lucie Häcklová,
Alžběta Matasová), v kat. IV. a Trio příčných fléten (Magdaléna Holasová, Karolína Koutenská, Filip Šimík), v kat. I. a Klarinetové duo (Veronika Škráčková, Filip

Šplíchal), v kat. III. a Klarinetové trio (Tobiáš Pařízek, Jan Jursík, David Duszek),
v kat. II. a Malé žesťové trio (Jan Lederer,
Lukáš Vrtěl, Emma Veškrnová) a v kat.
III. a Barokní žesťové trio (Šimon Kadeřábek, Jakub Jelínek, Pavel Novák).
Ještě bychom chtěli poděkovat Městskému
úřadu za poskytnutí cen pro soutěžící
a přejeme našim sedmi komorním souborům mnoho úspěchů v krajském kole.  l


MgA. Bohumír Šlégl  

Nové pololetí v Lexiku
Zápis na 2. pololetí do jazykových kurzů je sice už za námi, ale do našich kurzů se můžete přidat kdykoli.
Noví studenti se mohou hlásit telefonem (739 035 000), mailem, nejlépe však bude, když se zastavíte u nás
na recepci, kde u šálku naší výborné kávy všechno probereme osobně, vyplníme přihlášku, a můžete začít.

Přednášky o aromaterapii
Všichni jste srdečně zváni na přednášku
Životní cesta člověka a aromaterapie I., jejímž tématem budou životní etapy jako těhotenství, porod, šestinedělí, péče o dítě
a jak si tyto životní fáze zpříjemnit
právě pomocí aromaterapie. Přednášející
Ing. Dana Kneřová objasní přítomným
charakteristiky těchto životních etap podle
vývojové psychologie, představí aromaterapii a základní éterické oleje, doporučí,
které oleje jsou vhodné v těhotenství, při
porodu a při péči o dítě, promluví také
o nejčastějších dětských nemocech a jejich
zjemnění díky éterickým olejům. Kdy?
Ve čtvrtek 3. března 2016 od 18.30
do 19.45 hod.
Stejně tak všechny zveme na další přednášku Životní cesta člověka a aromaterapie II.,
tentokrát na téma dospívání, dospělost,
stáří, umírání. Jak nám může aromaterapie zpříjemnit žití i zjemnit jeho konec?
O tom všem se dozvíte ve čtvrtek 17.
března 2016 od 18.30 do 19.45 hod. Náplní přednášky je charakteristika výše uvede-
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ných životních etap dle vývojové psychologie, éterické oleje a jejich pomoc při řešení
životních radostí i starostí, provázení blízkých osob s éterickými oleji při umírání.

Nevíte si rady s potomkem
či s rodinnou situací?
Nevěšte hlavu. Naše pedagogicko-psychologická poradna funguje pro celou rodinu
od malých dětí až po dospělé. Pomáháme
řešit problémy již u předškolních dětí, provádíme diagnostická vyšetření školních
dětí, středoškoláků, rodinnou a párovou terapii (například jak zvládnout rozvodovou
situaci). Objednat se můžete na recepci telefonicky či mailem. Pro krizovou radu psycholožky se na ni můžete přímo bezplatně
obrátit na poradna-online@lexik.cz.
V lednu proběhla v okolních mateřských
školkách bezplatná orientační vyšetření
(screeningy). Naše speciální pedagožky
a psycholožky nyní výsledky vyhodnocují
a předávají rodičům. Naši odborníci mají
v současnosti plné ruce práce a věnují se
dětem, které mají nastoupit letos do školy.

Všechna naše potvrzení jsou platná podle
platných právních předpisů pro základní
až vysoké školy. Pokud si nevíte rady, jak
s dítětem pracovat, naši odborníci vám
s tím pomohou i na základě vyšetření z jiných zařízení.

Logopedie aneb aby
to dobře mluvilo...
Čeština je těžká. A když se k tomu přidají potíže s výslovností, není co závidět. My ale
máme řešení. Tím je rozvoj řeči vašich potomků, který vede zkušená klinická logopedka Mgr. Markéta Hrušková. Procvičí s vašimi
dětmi, jak dýchat, jak správně vyslovovat,
a všechno, co se správnou výslovností souvisí. Pokud se vaše děti potýkají s jakýmkoli
problémem v oblasti výslovnosti, můžete
na jejich zlepšení pracovat právě u nás.
Více najdete na našem www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
l
Těšíme se na vás! 
Za kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka Červenková

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPORT | SOUKROMÁ INZERCE

Tenisové okénko aneb jaro a léto s našimi akcemi
Ve chvíli uzávěrky tohoto čísla právě probíhají závěrečná
kola na prvním tenisovém grandslamu sezony Australian
Open, kde Češi opět nechají výraznou stopu, zejména v pavouku čtyřhry – o finále budou bojovat Radek Štěpánek,
Karolína Plíšková i dvojice Hlaváčková–Hradecká, tak snad
bude na co vzpomínat!
Nicméně čas strávený před obrazovkou
se nedá srovnat se zážitkem, který máte
při sledování tenisu z bezprostřední blízkosti – žádný tenisový fanoušek a nadšenec by si tak neměl nechat uniknout
možnost vidět hráče a hráčky absolutní
světové špičky na vlastní oči... Proto jsme
pro Vás připravili zájezd na Roland
Garros, kde společně zhlédneme 2 hrací
dny prvního kola jednoho ze čtyř největších světových turnajů! V rámci úspory
času a peněz poletíme 23. 5. ráno
a od 11.00 půjdeme rovnou na tenis.
Bližší informace na www.tenis-skola.cz
nebo u Jana Šrámka.
Pro děti máme na jaro a léto již tradičně
připravenu pestrou škálu akcí, na které se

již nyní můžete hlásit na 602 457 867 nebo
sramek@tenis-skola.cz, podrobnosti ke
všem akcím na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce:
Zimní sezonu uzavřeme víkendem
na horách 18.–20. 3. s ubytováním v Krakonošově zátiší a ježděním v Rokytnici
a na Aldrově – vhodné pro děti 5 až 17 let
i rodiče.
Od 15. 4. do 17. 4. se mohou tenisoví
nadšenci zúčastnit předsezonní soustředění v Rakovníku.
Od 7. 7. do 31. 8. 2016 budou ve všední
dny v areálu Žalov připraveny pro širokou
veřejnost oblíbené Letní Intenzivní Kurzy –
příměstské tábory s tenisem a dalšími
sporty jako florbal, plavání aj.

n Prodám

lí. Uplatnění na VPP, ŘP skupiny B výhodou. Kontaktujte nás na tel. 777 724 526,
777 724 528
n Mladá rodina koupí byt 2+1, 3+kk nebo
3+1 v Roztokách. Děkujeme za nabídky.
Tel. 724 417 143, v_lada@centrum.cz
n Pronajmu byt 2+1 za 9500 Kč, Roztoky,
Masarykova ul. Tel. 602 478 405
n Prodám akvárium 350 l + příslušenství.
Tel. 775 027 303
n Nabízím výuku španělského a anglického jazyka pro děti, studenty i dospělé.
Příprava k maturitě ze španělštiny ELE
nebo angličtiny FCE. Doučování atd.
Jsem univerzitní profesorka s dlouholetou praxí. Výuka v Tichém údolí, nebo
po dohodě. Kontakt: aiwgart@gmail.com
n Nabízíme klidné spolubydlení v bytě
4+kk v Roztokách, Tiché údolí (7 min.
pěšky na vlak a autobus), pro pracující
ženu, ev. muže. Očekáváme vstřícnou, pořádkumilovnou a komunikativní osobu,
se kterou se pohodově domluvíme nejen
na chodu bytu a celého domu. Byt je momentálně obýván dvěma mladými ženami. Pokoj se samostatným vchodem a vestavnými skříněmi má rozměry 3 × 4 m
a okna s výhledem do zahrady. Měsíční
nájem 6220 Kč včetně záloh na energie
a vodu a internet. K dispozici je zařízená
kuchyně s jídelnou, koupelna s vanou

byt 2+1 v ulici Masarykova,
Roztoky, o výměře 54 m2 + sklep. Cena
2 200 000 Kč. Pro info pište SMS na
tel: 602 965 572 nebo na e-mail kotalikova@seznam.cz
n Hledám podnájem v Roztokách 2+1
za 11 000 Kč včetně energií. Tel.
777 981 156
n Pronajmu byt 1+1, 42 m2 v Roztokách,
cena 8000 + 2000 Kč, vč. poplatků. Tel.
777 981 156
n Hledám účetní firmu v Roztokách, která potřebuje 2x v týdnu nebo po dohodě
pomoc při přípravě podkladů pro účetnictví, aktivně zaúčtovat daň. evidenci,
případně další výpomoc. V případě zájmu
volejte prosím 604 262 706
n Rodiče hledají pro skupinu (cca 8) dětí
prostor pro setkávání po–čt 8.30–14.00 h.
Přízemí a zahrada výhodou. Tel.
602 155 656
n HOME CARE SERVICES AND SUPPLIES, s. r. o. Hledáme šikovnou zdravotní
sestru do domácí zdravotní péče pro doplnění týmu v této lokalitě. Registrace nutná
a ŘP skupiny B výhodou. Uplatnění na HPP,
ale i VPP, informace vám poskytneme
na tel. 777 724 526, 777 724 528
n Clementia, o. p. s. Hledáme pečovatelku
s pečovatelským či sanitářským kurzem
pro práci v oblasti Roztoky u Prahy a oko-
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Sportovní tábor proběhne 10.–16. 7. a kromě
sportů všeho druhu se děti budou učit
i tradiční táborové dovednosti a nebude
chybět celotáborová hra o ceny.
Tenisový kemp proběhne tradičně druhý
srpnový týden, konkrétně 7.–13. 8. 2016,
v Tenis Centru Cafex v Rakovníku, kde Vás
kromě intenzivního tenisového tréninku čekají opět závodní švihadla, hokejová příprava
a NOVĚ také beachvolejbalový trénink.
Od 13. do 14. 8. bude navazovat víkendové soustředění DOSPĚLÝCH, na které
srdečně zveme hráče a hráčky všech úrovní –
zatrénujete, zahrajete si zápasy, navážete
nové kontakty.
V tenisovém areálu na Žalově se určitě
můžete těšit na dětský velikonoční turnaj
s nadílkou a další tematické akce i turnaje
pro veřejnost – sledujte www.tenis-zalov.cz
l
a facebook.com/tenis.skola. 



Za celý tým Vám všem
přeji krásný únor!

Jan Šrámek

a sprchou, oddělené WC, 2 balkony, menší úložné prostory. Pokoj bude volný
od 1. 3. 2016. Další informace na tel.
731 170 112, aiwgart@gmail.com
n Prodám pozemek v dolní části Žalova.
Tel. 736 674 553
n Prodám pozemek v Tichém údolí. Cena
2,5 mil. Tel. RK 604 687 148
n Pronájem bytu v rodinném domku
v Žalově, byt 1+1, cena 5000 Kč + energie.
Tel. 606 884 380
n Zavedené taneční studio poptává v Roztokách od srpna 2016 nový pronájem
vhodného prostoru (min. velikost 50 m2)
pro svou činnost – výuku taneční a pohybové výchovy. Nabídky prosím na smugalova@volny.cz nebo 778 059 268
n Koupím chatu, tel. 737 828 207
n Zhubněte rychle a trvale bez jo-jo efektu! Od 1. 1. 2016 nově otevřená Dietologická poradna v centru P.I.H.A., Jungmannova 255, Roztoky (proti Pekárně).
Díky specifické stravě Vám zajistíme, že
hubnutí proběhne rychle, ale přitom
zdravě s trvalým účinkem. Hubnutí pouze z tukové hmoty (nikoli ze svalové). Za
pomoci speciálního přístroje budeme
celý průběh pečlivě kontrolovat. Výsledek – estetické zhubnutí jako při cvičení.
Objednejte se na nezávislou konzultaci
na tel. 737 210 220
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PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků,
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další.
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER,
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.
KONTAKT: Martin Franc

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

