MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA	

2/2017

Bude zima,
bude mráz...

Roztocké
mateřské školy
(str. 8)

Chartu mi
přinesl Sokol

(str. 9)

Zahraniční vojáci
z Roztok
(str. 13)

Tajemník Městského úřadu v Roztokách
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce matrikář/ka
Městského úřadu v Roztokách

kopie s listinou a ověřování pravosti podpi‑
su, praxe matrikáře, praxe ve veřejné správě

Předpoklady:
n fyzická osoba, která je státním občanem
ČR , příp. fyzická osoba, která je cizím stát‑
ním občanem s trvalým pobytem v ČR;
n věk nad 18 let;
n způsobilost k právním úkonům, bez‑
úhonnost;
n znalost jednacího jazyka, úhledný ruko‑
pis;
n SŠ s maturitní zkouškou nebo vyšší od‑
borné vzdělání;
n znalost práce na PC;
n komunikativní schopnosti a profesionál‑
ní vystupování,
n ochota sebevzdělávat se.

Náležitosti přihlášky uchazeče:
n jméno, příjmení, titul;
n datum a místo narození;
n státní příslušnost;
n místo trvalého pobytu;
n číslo občanského průkazu nebo číslo do‑
kladu o povolení k pobytu, jde‑li o cizího
státního občana;
n telefonní, e‑mailové spojení;
n datum a podpis zájemce;

Výhodou: zvláštní odborná způsobilost při
správě matrik a státního občanství, zkouška
dle ust. § 14 odst. 1 písm. c) zákona č.
21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo

Dejte o sobě vědět!

k přihlášce se připojí:
životopis;
n výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší
než 3 měsíce);
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa‑
ženém vzdělání.
n strukturovaný

Místo výkonu práce: Roztoky
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný
úvazek
Přihlášky s požadovanými doklady předej‑
te v uzavřené obálce označené nápisem:
„Výběrové řízení – matrika“ osobně do
podatelny MÚ nebo zašlete na adresu
Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2,
252 63 Roztoky, nejpozději do 28. 2. 2016
do 12.00 hod.
Uchazeči, kteří splní podmínky výběrové‑
ho řízení, budou pozváni k osobnímu po‑
hovoru. Tajemník MÚ si vyhrazuje právo
nevybrat žádného z uchazečů nebo výbě‑
rové řízení zrušit bez uvedení důvodu.  l

Platové zařazení: tarifní třída 8 (dle naříze‑
ní vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Mgr. Jaroslav Drda
tajemník úřadu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ROZTOCKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Ambicí časopisu Odraz je především
přinášet roztockým občanům infor‑
mace, které jsou pro ně důležité a za‑
jímavé. Proto se chceme v dalších
měsících věnovat mapování různých
roztockých organizací, poskytovatelů
služeb apod.
V nejbližším, tedy březnovém čísle
Odrazu bychom se rádi zaměřili
na roztocké sportovní organizace.
Některé z nich už do Odrazu o své
činnosti pravidelně píší, některé se
možná ještě neosmělily. Nabízíme
proto představitelům všech spolků
s tímto zaměřením, aby nám o sobě
napsali základní informace: jaký
sport rozvíjejí, pro koho je vhodný,
kolik mají členů, kdo je vede, jaké
mají ambice a úspěchy, kde se
mohou zájemci hlásit atd. Přivítáme
samozřejmě i fotografie, případně
jiné dokumenty o vaší činnosti.
Na jaře potom plánujeme otisknout
informace o lékařských a zdravotnických službách ve městě. Vybízíme
proto poskytovatele těchto potřeb‑
ných služeb k zaslání základních
informací nebo přinejmenším o po‑
tvrzení platnosti a aktuálnosti údajů
zveřejněných na webu města.

HAVLÍČKOVA
SPĚŠNÉHO
n PŘEMYSLOVSKÁ
n
n

STŘEDA 19. 4. 2017 OD 15.00 DO 16.30
ČTVRTEK 20. 4. 2017 OD 15.00 DO 16.30
Tyto dny je možno obdržet žádosti o přijetí
do jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH VE DNECH:
ÚTERÝ 2. 5. 2017 OD 14.00 DO 18.00
STŘEDA 3. 5. 2017 OD 14.00 DO 18.00
S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“
(možno obdržet v rámci „dnů otevřených dveří“ škol,
dále bude k dispozici na webových stránkách jednot‑
livých škol) – do každé mateřské školy je nutno dodat
originál žádosti, rodný list dítěte a občanský průkaz.


l

Své příspěvky prosím posílejte na
adresu mu@roztoky.cz, sportovci do
1. 3. 2017, lékaři do 20. 4. 2017.  l

Redakční rada
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Nástup: od 1. 4. 2017 nebo dle dohody

Mgr. Hana Fialová, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská
Více informací na str. 8
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Dlouhotrvající mrazy letošního ledna nám na jednu stranu
přinesly po delší době možnost zabruslit si na kluzišti v areálu
Sokola, na druhou stranu znamenají vytvoření kluzkých
ledových ploch i tam, kde to není úplně žádoucí, totiž na
chodnících a na ulicích.
Hádám, že každý z nás zná někoho, kdo už se na tom ledu
vymázl (u mě je to moje žena), městská policie už dokumen‑
tovala několik úrazů (to postiženým zvyšuje naději aspoň na
nějakou finanční částku od města) a vůbec to není veselá situace.
Také jsem na procházce v úseku od Tesca na Tyršovo náměstí hodně nadával, hlav‑
ně sešup z Vršků byl v podstatě neřešitelný.
Jenže co s tím? Copak čerstvý sníh, ten se ještě dá odhrnout, ale když se zadupe,
radlice nepomůže. Při dočasném oteplení zmrazky povolí a znovu zmrznou na
led, nedej bože, aby se k tomu přidal mrznoucí déšť a po něm silný mráz, jak tomu
bylo letos. Pak jsme v koncích.
Sůl se z ekologických důvodů nesmí používat, nehledě na to, že při silných
mrazech je neúčinná. Posyp kamennou drtí pomůže jen na chvilku, než se na ní
vytvoří nová vrstva ledu. Na odsekání ledové vrstvy z chodníků a ulic nemá město
techniku, lidi ani peníze. Jen chodníků je ve městě asi 50 kilometrů.
A tak blahořečeni buďtež vy, kteří chodníky před svými domy čistíte průběžně bez
l
ohledu na to, že to není ani vaše povinnost, ani vaše odpovědnost. 
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, již několik týdnů prožíváme tuhé mrazy.
Ty poznamenaly zejména naše chodníky a silnice. Vím, že
technické služby se snaží, jak nejlépe mohou, ale bohužel ne
vždy se jim boj s námrazou dařilo vyhrávat. Za nepříjemnos‑
ti se Vám omlouvám. Na druhou stranu přinesla zima i rado‑
vánky pro děti, i díky obnovenému kluzišti u sokolovny.

Intenzifikace čistírny
odpadních vod
Již delší dobu víme, že je nezbytné rozšířit
kapacitu naší čistírny odpadních vod
(ČOV). Není to jen díky potřebám našeho
města, ale i díky požadavkům okolních
obcí (Statenice, Suchdol, Únětice), které
naši ČOV využívají. Proto jsme v minulém
roce nechali zpracovat studii intenzifikace.
Rozšíření kapacity nelze zejména kvůli
omezenému prostoru vyřešit úplně jedno‑
duše. Situace je komplikovaná i díky tomu,
že se na řešení musíme shodnout se všemi
zmíněnými obcemi.
Z těchto důvodů přijalo zastupitelstvo
zcela zásadní rozhodnutí. Jsem rád, že se
na řešení dalšího postupu shodli úplně
všichni zastupitelé jednomyslně napříč
naším politickým spektrem. V tak důleži‑
té věci je to pro budoucnost jenom dobře.
V čem toto klíčové rozhodnutí spočívá?
Měli jsme dvě cesty, jak se dobrat kýženého
výsledku. První z nich je řekněme „stan‑
dardní“. Vypsat výběrové řízení na projekt.
Ten by určil jediné technologické řešení,
které bychom museli realizovat. Následně
bychom soutěžili samotnou realizaci stavby
a podali žádost o dotaci. Tato varianta má
však několik úskalí. O patrně poslední dota‑
ce na ČOV by šlo žádat naposledy za rok. To
bychom za předpokladu spolupráce všech

obcí mohli stihnout. Nicméně dotaci lze po‑
užít výhradně jen na tu kapacitu, která od‑
povídá již postaveným projektům. Neřeší
tedy stavby budoucí. Celková částka poskytnuté dotace by byla jen zlomkem celkových investičních nákladů, což by nám
příliš nepomohlo. Z naší studie totiž vyplý‑
vá, že celkové náklady na intenzifikaci ČOV
by mohly dosáhnout až 220 milionů Kč,
což je pro nás všechny částka děsivá.
Druhá cesta je řekněme „inovativní“
a pro ni jsme se jednomyslně rozhodli.
Tato varianta počítá s využitím tzv. funkčního výběrového řízení, např. podle nor‑
my The Yellow Book FIDIC (Mezinárodní
organizace konzultačních inženýrů, která
sídlí ve Švýcarsku). Podle jejích norem se
na západ od nás běžně veřejné zakázky
soutěží. Lze podle nich soutěžit i v České
republice, a to v souladu s našimi zákony
(několik takovýchto soutěží již proběhlo).
Výhodou této cesty je zejména to, že v rám‑
ci soutěže budeme moci porovnat nejrůz‑
nější technologická řešení, která povedou
k potřebnému výsledku. Jinými slovy, za‑
dáme a přesně popíšeme současný stav
a naše požadavky na budoucí rozšířenou
čistírnu. Výsledkem soutěže bude několik
komplexních nabídek (jak projekt, tak rov‑
nou i dodavatel stavby), která každá může
navrhnout různá technologická opatření.
Následně zástupci všech obcí a především

odborníci vyberou to nejlepší a nejefektiv‑
nější řešení specifické roztocké ČOV. Od
tohoto postupu si slibujeme zejména to, že
díky technologicky neutrální soutěži budeme moci jednotlivá řešení porovnat,
a především to, že díky tomu dojde k významné úspoře investičních nákladů. Vě‑
řím, že se v brzké době podobným způso‑
bem vyjádří i všechny ostatní obce.

Kluziště

U roztocké sokolovny se podařilo obnovit
přírodní kluziště. Zajištění ledové plochy
nebylo úplně jednoduché a trvalo trochu
déle, než jsme čekali. Za nezlomné úsilí
bych chtěl poděkovat dobrovolným hasičům, roztockým sokolům a všem ostatním, kteří se o kluziště zasloužili. Odmě‑
nou všem je radost menších i větších
bruslařů, kteří kluziště hojně využívají.
Doufám, že i v době, kdy dostanete Odraz
do Vašich schránek, bude takové počasí,
abyste si mohli jít k sokolovně zabruslit.

Odcházení

Začátek letošního roku bohužel neblaze
poznamenalo to, že nás navždy opustilo
několik významných občanů Roztok.
Vzpomínku na ně naleznete ve společen‑
ské rubrice. Dovolte mi, abych všem rodinám pozůstalých vyjádřil jménem našeho města hlubokou účast. 
l
S přáním krásného prožití jarních (letos
spíše zimních) prázdnin
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Lednová rada se nesla nejen ve znamení personálních změn
Město má nového zastupitele
i vedoucího odboru
Na lednovém jednání radní vzali na vědo‑
mí rezignaci zastupitele Stanislava Čáslav‑
ky, zvoleného za ČSSD. Novým zastupite‑
lem za ČSSD se stane Martin Holý.
Radní také přijali nominaci Ing. Jakuba
Kašpara za Stranu zelených do dopravní
komise.
Odbor správy, rozvoje města a životní‑
ho prostředí má nového vedoucího. Stal se
jím pětatřicetiletý Petr Skřivan, který má
zkušenosti z oblasti technické a projekční
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agendy a současně si rozšiřuje své znalosti
kombinovaným studiem vysoké školy.

sí doporučeny dotace nad 50 000 korun,
ještě prošly schválením zastupitelstva.

Rekonstrukce prostor
Téměř devět set tisíc bylo
Radní schválili zadávací dokumentaci na
rozděleno mezi roztocké spolky rekonstrukci budovy pro dětskou lékař‑
Kulturní komise navrhla rozdělení na jed‑
notlivé granty pro 1. pololetí 2017 364 000
korun. V roce 2017 zažijí roztočtí i přes‑
polní obyvatelé dvě velká jubilea – 20. roč‑
ník Roztockého masopustu a 50. ročník
Tříkrálové Okoře. V rámci dotací pro rok
2017 pak kulturní komise rozdělila 523 000
korun. Spolky, kterým byly kulturní komi‑

ku a klubovnu důchodců v Havlíčkově
ulici. Pokud vše poběží podle plánu, sta‑
vební práce se rozeběhnou začátkem
března, hotovo by mělo být koncem dub‑
na. Součástí rekonstrukce budou vnitřní
dispoziční úpravy, které budou splňovat
potřeby ordinace i uživatelů klubovny
důchodců. Vstupy do obou zařízení bu‑
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dou nově vybudovány ze zadní strany
budovy. Budou oddělené a bezbariérové.
Součástí rekonstrukce bude nová fasáda,
která sjednotí vzhled celého domu.

Ledové kluziště v areálu Sokola

Až 40 000 korun je částka, která byla uvol‑
něna z městského rozpočtu za účelem vy‑

tvoření kluziště v areálu Sokola. Pokud
jsou příznivé podmínky, kluziště je otevře‑
no Ne–Čt 9.00–17.00, Pá–So 9.00–? (dle
zájmu, lze zapnout umělé osvětlení). Velké
díky patří Sokolu za otevření prostoru
všem milovníkům zimního bruslení a dob‑
rovolným hasičům, kteří po večerech zajiš‑
ťují postřik povrchu vodou. Areál bude pro

bruslení veřejnosti přístupný, dokud to po‑
časí dovolí a led nerozmrzne. 
l
Marie Šlancarová
místostarostka

O čem jednalo zastupitelstvo
ČOV – zastupitelé dali zelenou tzv.
funkčnímu výběrovému řízení
Radní Ing. Štifter předložil zastupitelům dvě
varianty financování rekonstrukce ČOV.
První varianta – získání dotace – se zdá
být z časových důvodů nereálná. Do konce
roku by totiž musel být předložen projekt ke
stavebnímu povolení a platné územní roz‑
hodnutí. Dotaci by bylo možné získat pouze
pro již postavenou výstavbu, nikoli pro roz‑
vojové projekty, dokonce ani na výstavbu
nové školy nebo školky. Město by muselo na
projektovou přípravu vynaložit přibližně
deset milionů korun. Hlavním problémem
zůstává, že není závazně potvrzena spolu‑
účast ostatních obcí na projektu (zejména
Statenic). O tom budou zástupci obcí jednat
v únoru s tím, že závazné rozhodnutí musí
padnout do konce února tohoto roku.
Zastupitelé se proto rozhodli jít cestou
funkčního výběrového řízení podle tzv.
normy FIDIC, což jsou vzorové obchodní
podmínky pro stavební a inženýrskou pří‑
pravu staveb, kde zodpovědnost za projek‑
tovou dokumentaci, dodržení požadova‑
ných parametrů, garancí i dalších parametrů

obsažených v zadávacích podmínkách sta‑
novených městem, má zhotovitel. Náročné
je kvalitní stanovení zadávacích podmínek,
kde objednatel popíše zejména účel projek‑
tu, parametry čištění odpadních vod a další
požadavky. Maximální cena je pevně stano‑
vena. Zájemci o zakázku v rámci přípravy
nabídky tak musejí hledat optimální tech‑
nické řešení, které odpovídá požadavkům
investora. Město si tak bude moci vybrat
z několika nabídek, které budou nabízet
komplexní řešení revitalizace, jehož součás‑
tí bude část projektová i realizační.

Personální změny ve školské
radě a kontrolním výboru
V radě školy zasedne nový zástupce města.
Zastupitelé jednomyslně schválili nomina‑
ci Petra Macouna, MBA. Také kontrolní
výbor bude mít nového člena, kterým byl
jmenován Ing. Josef Šalamon.

Město podá žádost o dotaci

mínkou pro podání žádosti o dotaci z Ev‑
ropského fondu pro regionální rozvoj.
Cílem této fáze je zejména modernizace
a rozšíření funkcionalit spisové služby, ří‑
zení úkolů a projektů ve vazbě na strategic‑
ký plán města, interaktivní komunikace
s občany, pořízení elektronické úřední des‑
ky a hlasovacího zařízení pro jednání za‑
stupitelstva. Celkové náklady jsou přibliž‑
ně 3,2 milionu korun. Spoluúčast města je
deset procent.

Veřejné slyšení

Pan místostarosta Novotný s panem zastu‑
pitelem Matasem informovali ostatní za‑
stupitele o veřejném slyšení, kterého se zú‑
častnili se zástupci Letiště Václava Havla.
Nadějnou zprávou pro občany Roztok je,
že kolem roku 2025 by měla být vybudová‑
na nová přistávací dráha, díky které bude
přistávací koridor o několik kilometrů
vzdálen. Sníží se tím hluková zátěž, která
l
trápí mnohé obyvatele Roztok. 

Zastupitelé schválili Studii proveditelnosti
projektu Rozšíření a modernizace infor‑
mačního systému. Studie je nutnou pod‑

Marie Šlancarová
místostarostka

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob
Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních po‑
platků na rok 2017 a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních
poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 30. 4. 2017 končí splatnost poplatků
za psy na rok 2017.
Poplatek za jednoho psa na rok 2017 je
ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa,
jehož držitel pobírá důchod.
Poplatek za psa se platí od věku tří měsí‑
ců psa, povinnost přihlásit psa je do 15 dnů
od pořízení.
Dne 31. 5. 2017 končí splatnost poplatku
za svoz odpadů na rok 2017.
Poplatek za svoz odpadů má povinnost
hradit každý občan do 75 let s trvalým po‑
bytem na území obce. Dále cizinci s poby‑
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tem na území obce a osoby mající ve vlast‑
nictví nemovitost, ve které není nikdo
trvale hlášen, ale která je užívána. Poplatek na rok 2017 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. 3/2016 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, v době pokladních hodin, nebo převodem na účet.
Pokladní hodiny:
n pondělí
8.00–18.00
n úterý		
8.00–12.00
n středa		
8.00–18.00
n čtvrtek		
8.00–12.00
n 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 variabil‑
ním symbolem číslo popisné, rok, měsíc
a den narození (příklad: datum narození
6. 12. 1951 a číslo popisné 78 – variabilní
➔
symbol bude 0078511206).
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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, z nichž nebude možné poplatníky identifikovat, budou vraceny
zpět na účet, ze kterého byly zaslány.

Označování nádob na odpady

Dnem 31. 5. 2017 končí svoz popelnic
(kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2016.
Od 1. 6. 2017 budou vyváženy pouze
popelnice označené nálepkou s rokem

2017. 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. Ná‑
lepky je potřeba si vyzvednout osobně, pří‑
padně je možné si požádat o jeich zaslání
poštou. O zaslání nálepky je možné požá‑
dat telefonicky na číslech: 220 400 235,
220 400 219, 220 400 237.
Nálepkou musejí být označeny všechny
nádoby, které mají být vyváženy, vyjma ná‑
dob na bioodpad. Povinnost označit nádo‑

bu 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:
220 400 235, 220 400 237, 220 400 239
nebo 220 400 219.
Pro dotazy týkající se svozu odpadů mů‑
žete kontaktovat Ing. Zemana na telefon‑
ním čísle 220 400 217. 
l

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 28. 12. 2016 do 26. 1. 2017:

Upozornění pro občany
V prosinci 2016 došlo ke změně sídla
Obvodního oddělení Policie ČR Libčice
nad Vltavou, kdy se obvodní oddělení
přestěhovalo v rámci města Libčic nad
Vltavou, a to z adresy ul. Za Kovárnou
čp. 376 na adresu Hřbitovní čp. 735. Jedná
se o zrenovovaný objekt naproti hřbitovu.
Zároveň došlo ke změně telefonního spo‑
jení, v současné době je platné telefonní
spojení na Obvodní oddělení Policie ČR
Libčice nad Vltavou 974 866 400. 
n Dne 30. 12. oznámena krádež zboží v pro‑

dejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena pracovníky prodejny – výjezd na
místo, zjištěno, že podezřelá osoba si v pro‑
storu prodejny uložila zboží do tašky a to
u pokladny nezaplatila, u východu byla za‑
držena pracovníky prodejny, ke krádeži se
podezřelá osoba doznala a odcizené zboží
dobrovolně vrátila, podezření z přestupku
proti majetku vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 31. 12. oznámena krádež zboží v pro‑
dejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena pracovníky prodejny – výjezd na
místo, zjištěno, že podezřelá osoba si v pro‑
storu prodejny uložila zboží do tašky a to
u pokladny nezaplatila, u východu byla za‑
držena pracovníky prodejny, ke krádeži se
podezřelá osoba doznala a odcizené zboží
dobrovolně vrátila, podezření z přestupku
proti majetku vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 31. 12. oznámen volně pobíhající
pes po komunikaci silnice 2/242 (směr
Velké Přílepy) v k. o. Roztoky, kterého
oznamovatel donesl na MP Roztoky – pes
umístěn do kotce MP, podle čipu zjištěn
majitel tohoto psa, majiteli pes předán
v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.
n Dne 31. 12. oznámen požár kontejneru
na tříděný odpad na kontejnerovém stano‑
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višti Na Sekeře v Lidické ulici – výjezd na
místo, na místě hasiči, kteří požár kontej‑
neru na papír zlikvidovali, věc oznámena
řediteli TS Roztoky.
n Dne 1. 1. oznámena žádost o asistenci
osádce sanitního vozu rychlé lékařské po‑
moci při převozu agresivní ženy na proti‑
alkoholní stanici – asistence provedena.
n Dne 1. 1. oznámena žádost o asistenci při
otevření bytu agresivní osoby, která nechce
pustit manželku domů – na místo též hlíd‑
ka PČR, hasiči, rychlá lékařská pomoc, ag‑
resivní osoba převezena do PL Bohnice.
n Dne 2. 1. oznámeno odcizení plastové
popelnice na kolečkách z místa na ulici
před domem v Palackého ulici – výjezd na
místo, popelnice nalezena u souseda a vrá‑
cena majiteli.
n Dne 2. 1. oznámen požár stohu na Holém
vrchu v k. o. Roztoky‑Žalov – výjezd na
místo, na místo hasiči, kteří provedli uha‑
šení hořícího stohu, na místo též hlídka
PČR, která si věc převzala, podle zjištěného
popisu provedeno místní pátrání po pode‑
zřelých osobách s negativním výsledkem.
n Dne 2. 1. oznámen nález mobilního tele‑
fonu Apple iPhone na rohu ulic Braunero‑
va a Obránců míru – uložen na MP Rozto‑
ky, zjištěna majitelka, které byl nalezený
mobilní telefon vrácen, majitelka by touto
cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 3. 1. oznámen nález pouzdra s mo‑
bilním telefonem Samsung a opencard
před objektem ZŠ Roztoky – zjištěna maji‑
telka, majitelce nalezené věci předány, ma‑
jitelka by touto cestou chtěla poděkovat
poctivému nálezci.
n Dne 3. 1. oznámen nález svazku dvou
klíčů v ulici Jana Palacha před objektem
masny – nalezený svazek klíčů uložen na
MP Roztoky, zveřejněno na webových

stránkách města Roztoky, MP Roztoky
a roztoky.com.
n Dne 4. 1. oznámeno narušení občanské‑
ho soužití mezi matkou a synem v domě
v ulici Šebkova – výjezd na místo, v době
příjezdu hlídky na místě již klid, podezřelá
osoba si stěžovala na bolesti břicha, přivo‑
lána rychlá lékařská pomoc, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z návrhového
přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 5. 1. oznámeny limonádou polité
vstupní dveře do bytu bytového domu
v ulici Masarykova – výjezd na místo, za‑
dokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti občan‑
skému soužití, zjištěna podezřelá osoba.
n Dne 6. 1. žádost o asistenci při otevření
bytu domu v ulici Pod Řivnáčem, kde se
nachází bezvládný muž – výjezd na místo,
na místě hasiči a rychlá lékařská pomoc,
byt otevřen, uvnitř nalezena osoba ve špat‑
ném zdravotním stavu, kterou si převzala
do péče osádka rychlé lékařské pomoci,
osoba převezena do nemocničního zaříze‑
ní, vyrozuměn příbuzný, který si na místě
převzal nemovitost a zajistil ji.
n Dne 11. 1. oznámeno narušení občan‑
ského soužití mezi manželi v bytě bytového
domu v Masarykově ulici – výjezd na mís‑
to, v době příjezdu hlídky na místě již klid,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetře‑
no jako podezření z návrhového přestupku
proti občanskému soužití.
n Dne 13. 1. oznámeno narušení občan‑
ského soužití v bytě domu v ulici Šebkova,
kdy svoji matku měl napadnout její syn –
výjezd na místo, na místě v době příjezdu
hlídky již klid, na místo též rychlá lékařská
pomoc a hlídka PČR Libčice, která si věc
na místě převzala, podezřelá osoba sanit‑
ním vozem převezena do PL Bohnice.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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n Dne

13. 1. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Masarykova – pes umístěn do kotce
MP, zjištěn majitel, kterému byl pes v po‑
řádku předán, přestupek vyřešen v bloko‑
vém řízení.
n Dne 15. 1. oznámen úraz občana násled‑
kem pádu na zledovatělém povrchu chod‑
níku v ulici Obránců míru – výjezd na mís‑
to, zadokumentován stav chodníku, osoba
poučena o dalším postupu.
n Dne 15. 1. ve večerních hodinách ozná‑
men úraz občana následkem pádu na zle‑
dovatělém povrchu chodníku v ulici Jana
Palacha – výjezd na místo, zadokumento‑
ván stav chodníku, osoba poučena o dal‑
ším postupu, na místo rychlá lékařská po‑
moc, poškozená převezena do FN Motol.
n Dne 16. 1. v rámci hlídkové činnosti
v pozdních nočních hodinách v ulici Lidic‑
ká (v místě u Tesca) nalezena na chodníku
ležící silně podnapilá osoba – dopravena do
místa bydliště, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku, následujícího dne
vyřešeno v blokovém řízení.
n Dne 17. 1. oznámena krádež zboží v pro‑
dejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelou osobu zadrželi pracovníci pro‑
dejny – výjezd na místo, na místě provede‑
ným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba
v prostoru prodejny vložila zboží do bato‑
hu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží
zaplatila, pracovníky prodejny byla poté
zadržena u východu z prodejny, k odcizení
zboží se doznala a odcizené věci vrátila,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, přestupek vyře‑
šen v blokovém řízení.
n Dne 18. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezena peněženka s doklady a svazek
klíčů – zjištěn majitel, majitel vyrozuměn,
nalezené věci mu byly předány.
n Dne 18. 1. oznámeno odcizení přepravky
na láhve od piva s prázdnými láhvemi od
piva z pozemku domu v ulici Přílepská – vý‑
jezd na místo, zadokumentováno, kvalifiko‑
váno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku, provedeno místní pátrání po
podezřelé osobě s negativním výsledkem.
n Dne 19. 1. v pozdních nočních hodinách
oznámena havárie vozidla na křižovatce
ulic Přemyslovská a Lidická – výjezd na
místo, na místě zjištěno opuštěné vozidlo,
které narazilo do citybloku uprostřed ko‑
munikace ulice Lidická v úrovni přechodu
pro chodce – zajištění místa havárie vozi‑
dla, na místo hlídka PČR Libčice, hasičský
záchranný sbor a policisté skupiny doprav‑
ních nehod PČR Praha‑venkov, kteří si ha‑
várii převzali (vozidlo odtaženo), provede‑
no místní pátrání po řidiči vozidla
s negativním výsledkem, vyrozuměn ředi‑
tel TS Roztoky.

ÚNOR 2016

n Dne 20. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑

ky nalezen ztracený OP – provedenou lus‑
trací v evidenci neplatných dokladů zjiště‑
no, že tento doklad prochází touto databází
jako již doklad neplatný, odeslán na pří‑
slušný správní odbor.
n Dne 20. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nelezen ztracený OP společně s dalšími
ztracenými doklady a věrnostními karta‑
mi – provedenou lustrací v evidenci neplat‑
ných dokladů zjištěno, že tento doklad pro‑
chází touto databází jako již doklad
neplatný, odeslán na příslušný správní od‑
bor, ostatní doklady a věrnostní karty pře‑
dány majitelce, majitelka by touto cestou
chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 22. 1. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Přemyslovská s tím, že oznamova‑
telka tohoto psa odchytila a má ho u sebe
doma – výjezd na místo, nalezený pes pře‑
vzat od oznamovatelky a umístěn do zá‑
chytného kotce MP, zjištěn majitel, které‑
mu byl pes v pořádku předán, přestupek
vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 23. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen ztracený OP – provedenou lus‑
trací v evidenci neplatných dokladů zjiště‑
no, že tento doklad prochází touto databází
jako doposud platný, vyrozuměna majitel‑
ka, které byl nalezený doklad předán, maji‑
telka by touto cestou chtěla poděkovat po‑
ctivému nálezci.
n Dne 24. 1. oznámeno narušení občan‑
ského soužití v bytě bytového domu v ulici
Braunerova – výjezd na místo, na místě již
klid, zjištěno, že došlo k hádce mezi babič‑
kou a vnukem, věc kvalifikována a šetřena
jako podezření z návrhového přestupku
proti občanskému soužití.
n Dne 24. 1. oznámeno pohřešování dvou
malých nezletilých dětí, které odešly z do‑
mova – výjezd na místo, vyrozuměna PČR,
dle získaného popisu provedeno místní pá‑
trání, pohřešované děti nalezeny v prodej‑
ně Tesco v Lidické ulici a předány v pořád‑
ku rodičům.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli po‑
moci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po‑
licie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo na
Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458
nebo 220 910 468, popřípadě e
‑mail:
info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za
l
spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Svoz biopopelnic v roce 2017
V roce 2017 bude svážen bioodpad
z biopopelnic v období duben až
listopad vždy v úterý ve 14denním
intervalu. Město je rozděleno do dvou
svozových oblastí, svoz bude probíhat
již od 6 hodin ráno.
n Liché týdny (úterý)
První svoz se uskuteční ve 13. týdnu
28. 3. 2017, poslední svoz ve 47. týdnu
21. 11. 2017.

Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu,
B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova,
Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Dobrov‑
ského, Felklova, Haškova, Havlíčkova
(část od Masarykovy ke škole), Jana
Palacha, Jungmannova, Kostelní,
Kroupka, Masarykova, mjr. Kašlíka,
MUDr. Tichého, Na Háji, Na Vyhlídce,
Nad Čakovem, Nad Vltavou, Nádražní,
nám. Jana Procházky, nám. 5. května,
Obránců míru (část od Masarykovy po
Spěšného), Olbrachtova, Palackého,
Plavidlo, plk. Poláčka, Poděbradova,
Puchmajerova, Riegrova, Rýznerova,
Seržanta Hniličky, Spěšného, Svojsí‑
kovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní
nám., Tiché údolí, Třebízského, Únětic‑
ká, Vltavská, Vošahlíkova, V Solníkách,
Za Potokem, Zámek, Žirovnického.
n Sudé týdny (úterý)
První svoz se uskuteční ve 14. týdnu
4. 4. 2017, poslední svoz ve 48. týdnu
28. 11. 2017.

Svoz proběhne v ulicích: Alšova,
Bezručova, Borkovského, Bořivojova,
Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálko‑
va, Havlíčkova (část od Masarykovy
k Zaorálkově), Hlouchova, Horova,
Husova, Husovo nám., Chalúpeckého,
Chelčického, Jantarová, Jeronýmova,
Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě,
Komenského, Krásného, Krátká, Krol‑
musova, Kuželova, Lederova, Legií,
Levohradecká, Levohradecké náměstí,
Libušina, Lidická, Máchova, Mühlber‑
gerova, Najdrova, Na Panenské, Na
Pískách, Na Pomezí, Na Sekeře, Na Va‑
lech, Nad Vinicemi, Nerudova, Obránců
míru (část od Masarykovy po Lidickou),
Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem,
Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem, Plzeň‑
ská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Pří‑
lepská, Řadová, Řachova, Sedláčkova,
Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv.
Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňov‑
ka, Tyršovo nám., U Háje, U Hřiště,
U Školky, U Zastávky, Václava Havla,
V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vanču‑
rova, Veselého, Vidimova, Vlháčkova,
Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za
Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova, Zeyero‑
va, Zvoncová, Železná, Žižkova
I v letošním roce lze využít k likvidaci
bioodpadu i sběrný dvůr nebo sobotní
mobilní svozy bioodpadu.
Ukládání biologicky rozložitelného
odpadu do nádob na směsný komunální
odpad odporuje zákonu o odpadech
i městské vyhlášce, proto popelnice
s takovým obsahem nebude vyvezena. l
Odbor správy, rozvoje města
a životního prostředí MÚ Roztoky
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TÉMA MĚSÍCE

Roztocké mateřské školy

Informace o dnech otevřených dveří a o zápisech do MŠ na str. 2

Přijímání dětí do roztockých mateřských škol je každoročně vzhledem k jejich
stále nepostačující kapacitě velkým tématem. Město sice neustále zvyšuje po‑
čty míst v mateřských školách, ale pořád to nestačí.

Aby měli rodiče malých předškoláků před‑
stavu o nabídce mateřských škol, požádali
jsme ředitelky všech tří MŠ v Roztokách
o odpovědi na tyto otázky:

MŠ Havlíčkova

1. Kolik nových dětí budete letos přijímat?
2. Jaký procentuální podíl budou mít ve

šk. roce 2017/2018 ve vaší MŠ děti posled‑
ního předškolního roku?

3. Jak hodnotíte vybavení vaší školky a co
byste v tomto směru chtěla zlepšit?
4. Čím se vaše školka odlišuje od ostat‑
ních, jakou má přidanou hodnotu?
5. Od kolika hodin ráno mohou rodiče děti
přivádět a do kdy si je mohou vyzvednout?
6. Jak vysoký měsíční poplatek platili rodiče
ve vaší školce v uplynulých třech letech?  l

starších tříd. MŠ má bezpečnostní zařízení
(vstup na čipy), je také nově osvětlena bu‑
dova včetně zahrady.
Máme nové webové stránky, rodiče platí
na účet – případně mají možnost platit in‑
kasem. Na zahradě bylo vybudováno letní
WC s umývárnou.
V letošním roce by měla proběhnout re‑
konstrukce dvou tříd, dovybavení kuchy‑
ně, vymalování prádelny a případné opra‑
vy osvětlení v šatnách.
4. Naše mateřská škola nemá výjimečná
specifika. Přidanou hodnotou je, že máme
už několik let stálý pedagogický kolektiv,
dobrou atmosféru školy.

Především se snažíme, aby se dětem oprav‑
du u nás líbilo.
5. Děti přicházejí do MŠ od 7.00 hod. ráno
do 8.30 hod. Rodiče si je mohou vyzved‑
nout v čase od 12.30 do 13.00 hod. a potom
od 15.00 do 17.00 hod.
6. Školné bylo v roce 2014/15 – 500 Kč.
V roce 2015/16 – 450 Kč. V letošním škol‑
ním roce – 550 Kč. 
l

bude přijímat cca 28 dětí (tento stav je sou‑
časný, bez nově otevřených tříd).
2. Ve školním roce 2017/2018 by mělo být
přibližně 20 předškoláků.
3. Vybavení všech tříd hodnotím jako vel‑
mi dobré (v horní třídě budovy Spěšného je
plánována výměna koberců, rekonstrukce
umývárny a rekonstrukce kotelny též v bu‑
dově Spěšného). V tomto roce proběhne
také rekonstrukce školní jídelny/kuchyně.
Vybavení zahrady v MŠ Spěšného hod‑
notím též jako velmi dobré. S největší obli‑
bou se v letních měsících setkává venkovní
vyhřívaný bazén.

Vybavení zahrady v MŠ Palackého se bude
řešit s ukončením stavby nové budovy.
Co se týče stavu budovy kontejnerové
MŠ v Palackého ulici, hodnotím jej jako
velmi špatný. Je potřeba budovu zrekon‑
struovat (položit nové koberce a lino)
a opravit veškeré závady na této budově.
4. Naše MŠ je zaměřená na spolupráci
s rodinou. V MŠ se pořádá spousta společ‑
ných akcí pro rodiče i děti. Udržujeme
přátelské vztahy s rodiči, několikrát do
roka formou dotazníků zjišťujeme spoko‑
jenost rodičů s MŠ a jejich případné pod‑
něty.
Dvakrát do roka také s našimi dětmi jezdí‑
me na školy v přírodě. V zimě se jedná o ly‑

žařský kurz, na jaře o školu v přírodě
s mnoha výlety. Školy v přírodě jsou ze stra‑
ny rodičů, dětí i pedagogů velmi oblíbené.
5. MŠ je otevřena od 7.00 do 16.30.
6. Úplata za předškolní vzdělávání: Rok
2016/2017 – 1000 Kč. Rok 2015/2016 –
l
1000 Kč. Rok 2014/2015 – 895 Kč. 

MŠ Přemyslovská

4. Naše škola se zaměřila na rozvoj a pod‑ 5. Škola je otevřena pro děti od 6.30, při‑

1. Na školní rok 2017/2018 budeme přijí‑

mat pravděpodobně 43 dětí.
Vzhledem k tomu, že zápis letos bude až
v květnu, do té doby by měly být částečně
vyřešeny OŠD. Počet se může změnit
o 5 dětí.
2. Ve školním roce 2017/2018 bychom
měli mít (opět orientačně) 49 procent dětí
školního věku. Stává se, že někteří nastoupí
ještě po přijímacím řízení (z důvodů při‑
stěhování do Roztok).
3. Naše mateřská škola prochází v posled‑
ních třech letech značnými opravami
a úpravami hlavně samotných interiérů

MŠ Spěšného

1. Ve školním roce 2017/2018 se do MŠ

1. Na školní rok 2017/2018 budeme přijí‑

mat 45 dětí – tento počet dětí je orientační,
některé děti mohou mít odklad školní do‑
cházky (nejvýše 5 dětí).
2. Ve školním roce 2017/2018 by mělo být
37 procent dětí předškolního věku – opět
je tento počet dětí orientační, předškolá‑
ci mohou ještě nastoupit po přijímacím
řízení.
3. Vybavení školky hodnotím jako velmi
pěkné, střízlivě vkusné, zlepšovat je stále co –
v roce 2017 plánuji dovybavit zahradu lo‑
gopedickými prvky a rekonstruovat školní
dvůr – parkoviště, malovat patro budovy…
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poru mateřského jazyka, paní učitelky do‑
cházejí v rámci dalšího vzdělávání pedago‑
gů na semináře „Pedagogická podpora
přirozeného rozvoje řeči dětí“ a na konci
školního roku 2018/2019 bychom měly být
v této oblasti všechny patřičně vzdělané
a vzdělání průběžně uplatňovat v praxi.
K 1. 9. 2017 by naše školka měla být za‑
pojena do projektu OP VVV – OPERAČ‑
NÍ PROGRAM – VÝZKUM, VÝVOJ,
VZDĚLÁVÁNÍ – a získané dotace použít
k dalšímu rozvoji vzdělanosti pedagogů,
k podpoře spolupráce školy s rodiči a ku
prospěchu dětí (školní asistent).

Mgr. Hana Fialová

ředitelka školy
Mateřská škola Roztoky, Havlíčkova 1024
tel. 220 912 021
e‑mail: ms.havlickova@volny.cz

Bc. Jana Kellerová
ředitelka MŠ
Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288
tel. 731 525 100
e‑mail: spesneho.roztoky@gmail.com
www.msroztoky.cz

vádět děti rodiče mohou do 8.15, vyzvedá‑
vat pak od 12.30 do 12.45, dále pak od
15.00 do 16.30, kdy provoz pro děti končí.
6. Školné v roce 2014/2015 činilo 710 Kč,
v roce 2015/2016 770 Kč a v roce 2016/2017
l
650 Kč. 
Hana Novotná

ředitelka školy
Mateřská škola Roztoky,
Přemyslovská 1193
tel. 220 912 154, 724 772 290
e‑mail: ms.roztoky‑zalov@volny.cz
www.mspremyslovska.cz

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ROZHOVOR MĚSÍCE

Chartu mi přinesl Honza Sokol, vzpomíná Sedláček
Vojtěch Sedláček, první polistopadový starosta Roztok za
Občanské fórum, patřil k první vlně signatářů Charty 77.
U příležitosti 40 let zásadní protirežimní iniciativy v rozho‑
voru vzpomíná, jak se dostal mezi disidenty.

Vojtěch Sedláček s Janem Sokolem

Jak se vlastně syn důstojníka socialistické
armády a matematik dostal k Chartě,
jednomu z nejvýraznějších projevů odporu vůči komunistickému režimu?
Maminka byla zdravotní sestra, otec byl
komunista, ne úplně profilovaný, ale jako
armádní důstojník z povinnosti. Neblahou
zkušeností pro mě byla vojna, na níž jsem
byl v letech 1967 až 1969. Měl jsem tam
konflikty s veliteli od samého začátku, a to
musím říct, že jsem nebyl žádný profilova‑
ný bojovník s režimem. Sloužil jsem u ra‑
daru ve slovenské obci Močiar u Banské
Štiavnice. A ve službě jsem zažil invazi
v roce 1968. Už 20. srpna nám před půlno‑
cí vypnuli radar. My jsme tehdy všichni
měli sbalenou plnou polní, všechno sbale‑
né. A všem nám bylo jasné, že jdeme do
války a že ji vyhrajeme. Poprvé jsme všich‑
ni byli naprosto vzorně sbalení. Později mi
leckdo říkal – jak jste asi chtěli válčit s Ru‑
sama? Ale v té situaci takhle nepřemýšlíte.
Čekali jsme, že velitelé to písknou, ale če‑
kali jsme celou noc marně. Ráno jsme
všichni brečeli, cítili se naprosto ponížení.
Takhle jsem se vracel na podzim 1969
z vojny.
Takže vojna v osmašedesátém z vás udělala disidenta?
Kdepak, po vojně jsem se přiženil do Roztok
a nastoupil do Závodů průmyslové automa‑
tizace (ZPA) Čakovice a později do Vý‑
zkumného ústavu matematických spojů ve

ÚNOR 2016

Vokovicích. Tam jsem byl jako programátor
sálových počítačů. Pracovali tam vynikající
lidé, kteří mě okouzlili. A jedním z nich byl
také Honza Sokol, klíčová postava, s nímž
jsem seděl v kanceláři…
… počkejte, filozof a křesťanský intelektuál zabývající se dějinami náboženství,
seděl v kanceláři jako technik a programoval počítače?
Jistě, on tam už tehdy patřil mezi naprostou
elitu! Seděli jsme spolu v kanceláři a byli
jsme programátorský tandem. Jeho otec byl
úspěšný architekt, dědeček známý astronom.
Později dálkově odmaturoval a dálkově
vystudoval Matematicko
‑fyzikální fakultu
v Praze. Měl ohromný rozsah vědomostí,
a dokonce vydal několik knih o počítačích.
O Honzovi Sokolovi mohu říct, že je génius.
Například v deseti letech se sám naučil fran‑
couzsky. My jsme se docela skamarádili a on
mě seznámil s kruhem lidí Jirky a Dany
Němcových. Začal jsem navštěvovat jejich
bytové semináře.
V té době fungovalo více uzavřených
okruhů lidí, kteří se scházeli po bytech.
Právě u Němců měl hlavní centrum kulturní underground v čele s Ivanem Jirousem, ne? Byl jste u protestů proti uvěznění Plastiků, které vlastně předcházely
Chartě 77?
Ty okruhy jezdily, říkali jsme tomu „kecan‑
da“. To bylo pravidelně jednou, někdy dva‑

krát týdně. Jednou jsme měli výjezdní zase‑
dání dokonce u nás v Roztokách, byli tam
Zdeněk Neubauer, Tomáš Halík nebo Jirka
Němec, mimochodem senzační diskutér.
Často u nás přespával, tady mu alespoň StB
dávala pokoj. A právě Němec dlouho prosa‑
zoval, že to solidární bratrství by se nemělo
vyčerpat a skončit tím, že se zastalo rocko‑
vých hudebníků a pak se každý zase roz‑
prchne do své ulity. To bylo neustálé téma,
o němž se debatovalo. Především ale prohlá‑
šení Charty předcházela Helsinská konfe‑
rence v roce 1975, kde se ČSSR zavázala
k dodržování lidských a občanských práv.
Byl jsem u mnoha debat, které Chartě před‑
cházely, ale u samotného vzniku nikoli.
Jak jste se tedy o Chartě přesně dozvěděl
a kdy podepsal?
Předal mi ji Honza Sokol, to bylo samozřej‑
mě jen mezi čtyřma očima. Já jsem si ji pře‑
četl, ale hned nepodepsal, protože mi tam
nebyl jasný jeden moment. A sice věta,
Charta 77 „není základnou k opoziční čin‑
nosti“ a současně „má působit jako pro‑
středník v případných konfliktních situa‑
cích, které může bezpráví vyvolat“. Říkal
jsem si, jak rozumět tomu, že nabídka
Charty k „prostřednictví“ vlastně jakousi
opozicí je a bude tak komunistickou mocí
brána. Před podpisem jsem kvůli tomu zašel
za jedním z autorů, profesorem Patočkou,
domů a říkal mu své postřehy. Po rozhovoru
s ním jsem pochopil, že Charta na sebe úkol
jistého zprostředkování vzít musí. Došlo mi,
že nepřidat se k většině, páchá‑li ničemnosti,
samo ještě nestačí. Nadávat doma pod peři‑
nou, nebo solidaritu projevovat aktivně
a adresně? Pro mě tím bylo rozhodnuto.
Zkoušel jste pak sám Chartu šířit a získat
další signatáře?
Pár lidem jsem jí samozřejmě přinesl, ale ni‑
kdy jsem neuspěl. Byl jsem za dvěma herci,
ale marně. Martin Štěpánek ani Jan Werich
nepodepsali. U Wericha jsme byli s Honzou
Sokolem doma, ale už na schodech se na
mne zle obořila jeho žena Zdena. Vůbec nás
k němu nepustila, že nic číst nechce a ať mu
dáme všichni pokoj.
A co přímo v Roztokách?
V únoru 1977 mi přišel domů dopis od zá‑
vodního výboru KSČ z penicilinky, kde mě
vyzývali k opuštění republiky, což byla sou‑
část útoků proti nám, „zaprodancům
a ztroskotancům“. A ať prý využiju nabídku
rakouského kancléře, jenž tehdy nabídl
všem signatářům politický azyl, což ➔
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někteří také využili. Pro mě to nebylo řešení,
v této zemi jsem se narodil, byl jsem šťastně
ženatý, čekali jsme třetí dítě. Jinak jsem žád‑
né újmy v Roztokách nezažíval, někteří si mi
začali vyhýbat, jiní mi naopak posílali
v hospodě anonymně panáka.

Vojtěch Sedláček s Václavem Havlem

Pesimisté v disentu čekali, že vás zavřou
všechny, optimisté jen někoho. Co se pak
dělo s vámi?
Mě nezavřeli, jenom opakovaně vozili k vý‑
slechům. Naše softwarové oddělení, kde
jsem byl vedoucím, bylo zrušeno a byl jsem
přeřazen na jiné pozice k výkresům za nižší
plat. Ale měl jsem štěstí, že mě nevyhodili
úplně. Estébáci si pro mě jezdili k výslechům
přímo do továrny v Čakovicích a měli pro‑
myšlené metody, opravdu jeden vstřícný, co
nabízel cigarety, a druhý ostrý. Nepříjem‑

Zima roku 1917

Letošní leden byl věren svému jménu a velice potěšil milovníky zimních sportů. To se
to dovádí na sněhu a ledu, když je čím topit, máme kvalitní oblečení a netrpíme nouzí!
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opět vrátila a sníh a mráz sužovaly Čechy do
poloviny března. Kritický nedostatek uhlí
byl i ve škole, takže byly vytápěny jen tři
místnosti, v nichž se konalo střídavé vyučo‑
vání, a to od Vánoc 1916 až do Velikonoc
1917. Sníh tehdy nebyl zdrojem velkých ra‑
dovánek, ale byl spíše na obtíž. Některé hor‑
ské osady byly řadu měsíců zcela odříznuty
od světa. Pokud zde někdo zemřel, nešlo ho
pohřbít. Byl proto uložen na půdu na umrlčí
prkno, kde si musel nebožtík na pohřeb po‑
čkat do jara (bylo to běžné zejména na Šu‑
mavě). Kdyby náš tehdejší prapředek věděl,
že si dnes pro radost vyrábíme sníh umělý,
považoval by nás za blázny.
Ani po odchodu zimy však nebylo potíží
dosti. Tání a jarní deště způsobily rozsáhlé
povodně v polovině dubna, při nichž

Závěrem: co jste vlastně dělal po listopadu 1989, kromě známého starostování
v Roztokách?
Ještě chvíli jsem se pohyboval okolo politiky
a věcí veřejných, dělal jsem vedoucího úřa‑
du české vlády, později jsem byl náměstkem
ministra vnitra. Ale hlavně jsem se vrhl na
podnikání v sociální oblasti, k čemuž mi po‑
mohla i předlistopadová zkušenost učitele
z Jedličkova ústavu. V roce 2014 jsem zalo‑
žil projekt Nejdřív střecha, který pomáhá li‑
dem bez domova. 
l
Václav Dolejší

v Roztokách Vltava zatopila dolní část
obce, zejména tovární objekt tzv. Olejny
(dnes VUAB Pharma, a. s.).
Následovalo suché, neúrodné léto, po
němž se zima vrátila nečekaně brzy, již za‑
čátkem listopadu. Protože učitelstvo ne‑
mohlo na rozdíl od chasníků topit dřevem
z obecních strání, 10. listopadu 1917 bylo
v roztocké škole zcela zastaveno školní vy‑
učování, a to až do 14. února roku 1918.
Do této nepohody přicházely stále stejně
bezútěšné zprávy z bojišť, kde jak v „mlýn‑
ku na maso“ končily po desetitisících živo‑
ty mladých mužů v uniformách všech ar‑
mád. K pozitivní náladě v obci nepřispělo
ani zabavení zvonů (v červnu a listopadu)
pro válečné účely. K tomu ještě Rusko za‑
chvátila revoluce, nejprve únorová, poslé‑
ze říjnová. Světový chaos spěl k svému vr‑
cholu. 
l
Stanislav Boloňský
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Zima před sto lety, roku 1917, to byl jiný
případ. Nedosáhla sice intenzity zimy sto‑
letí 1928/1929, kterou lze bez nadsázky
označit za „polární“ a která způsobila ob‑
rovské škody na flóře i fauně, zvláště na
ovocných sadech, ale byla výjimečná tím,
že zasáhla střední Evropu uprostřed kruté‑
ho válečného konfliktu. I bez ohledu na
drsné povětrnostní podmínky byl tehdy
život mimořádně těžký. Většina mužů pro‑
duktivního věku byla na frontě, fyzicky těž‑
kou práci musely za ně zvládnout ženy, děti
a starci. Z hlediska tehdejší zemědělské vý‑
roby byl kritický i masový odvod koní pro
válečné účely. Byl obrovský nedostatek po‑
travin, i když byl na ně zaveden lístkový
systém. Obilí bylo rekvírováno pro vojen‑
ské účely, do mouky se přidávala směs dr‑
tin a kaštanů. Nedostatku zneužívali pře‑
kupníci, na černém trhu stál 1 kilogram
mouky neuvěřitelných 30 korun, 1 kilo‑
gram vepřového masa 50 korun. Nedostá‑
valo se uhlí i teplého oblečení, většina po‑
pulace trpěla podvýživou, což se
následujícího roku negativně projevilo při
celosvětové pandemii tzv. „španělské
chřipky“. Zoufalí obyvatelé (nejen) naší
obce bez okolků káceli na otop stromy na
obecním.
Zima se před sto lety ohlásila již v polovi‑
ně listopadu 1916. Naplno pak udeřila 7. led‑
na 1917, kdy denní teplota klesla na –16 °C.
(Zajímavé je, že nejstudenějším letošním
dnem byl zatím rovněž 7. leden!) Tuhé mra‑
zy trvaly až do 15. února, týden předtím byl
ještě mráz –20 °C. Po krátké oblevě se zima

ným momentem byl výslech v Bartoloměj‑
ské, kdy zničehonic přivedl tátu v uniformě
s tím, že žádají konfrontaci našich názorů.

Únětický potok u Spáleného mlýna. Leden 2017
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Roztocký uličník
3. část

Sídliště, jehož výstavba byla zahájena v po‑
lovině 60. let a bylo z hlediska dosavadního
urbanismu Roztok zcela atypické, mělo po‑
kračovat dále na Solníky, kde měl vzniknout
rozsáhlý obytný komplex pro zaměstnance
ministerstev vnitra a obrany. Záměr byl při‑
pravován ONV Praha
‑západ již od roku
1977. Koncept zpracovaný Středočeským
krajským národním výborem předpokládal
výstavbu 1070(!) bytových jednotek (pozn.
1). Záměr byl pro velký zábor zemědělské
půdy posléze korigován na 613 bytů. K rea‑
lizaci tohoto předimenzovaného plánu na‑
štěstí nikdy nedošlo, m. j. i pro dlouhodobý
aktivní odpor vedení našeho města. Rada
MěNV podmiňovala výstavbu bytů realiza‑
cí řadou investic do občanské vybavenosti.
Šlo zejména o přístavbu školy, výstavbu tě‑
locvičny, obchodního střediska, mateřské
školy a jeslí, zdravotnického zařízení, nové‑
ho hlavního přivaděče elektřiny, vodojemu
v Žalově, intenzifikaci MČOV, rozšíření
spojů hromadné dopravy, řešení parkování
a garážování vozidel (pozn. 2). Urbanizace
Solník pak byla redefinována územním plá‑
nem města, schváleného zastupitelstvem
v polovině roku 1995. Braunerova ulice tak
má dnes dvě tváře. Kratší část tvoří fronta
panelového bytového domu, zbytek je zasta‑
věn rodinnými domy. Obě části odděluje
v současnosti jakési „území nikoho“ s divo‑
kou zelení a chatkami.
Julia Fučíka, komunistického novináře
a jednoho z významných účastníků II. do‑
mácího odboje, dnes má v povědomí již
jen starší a střední generace. Mladá gene‑
race si pod tímto jménem zpravidla mno‑
ho nevybaví. Přitom životní příběh tohoto
levicového intelektuála rozhodně není ba‑
nální.

Fučíkova ulice

Julius Fučík (1903–1943) se narodil v Pra‑
ze na Smíchově, vystudoval FF UK a již
v mladém věku se stal velmi agilním novi‑
nářem a divadelním kritikem, znalcem díla
Boženy Němcové. Byl ovšem také naprosto
nekriticky okouzlen ruskou bolševickou
revolucí, zejména Leninem. Jeho názor ne‑
změnil ani nový politický kurz Sovětského
svazu nastolený J. V. Stalinem. Kniha jeho
reportáží O zemi, kde zítra již znamená
včera, kterou napsal po návštěvě Sovětské‑
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Ulice, které je tentokrát věnováno další pokračování, vznikla až v sedmdesá‑
tých letech minulého století v souvislosti s výstavbou druhé fáze panelového
sídliště. Původně dostala jméno po Juliu Fučíkovi, v roce 1991 byla přejmeno‑
vána na Braunerovu.

ho svazu v roce 1932, je snůškou naivních
představ, polopravd a dezinformačních
interpretací. Bohužel ovlivnila veřejné
mínění v meziválečném Československu
a zkreslila obraz nového sovětského Ruska.
Svůj názor neopravil ani po druhé návštěvě
„země sovětů“. Nechtěl vidět politické pro‑
cesy, odvrácenou tvář masivní industriali‑
zace a brutalitu rozsáhlé kolektivizace ze‑
mědělství, ani problémy v zásobování,
které vyústily až v hladomor na Ukrajině.
Nejen Fučíkova činnost publicistická
a novinářská (Rudé právo, Tvorba), ale
i aktivita politická (KSČ) měla v tomto ob‑
dobí neblahý vliv na vnitropolitické pomě‑
ry v Československu v situaci ohrožení re‑
publiky německým nacismem. Patřil
k radikálnímu gottwaldovskému křídlu
strany, které až do poloviny 30. let nesledo‑
valo ani tak ochranu státu před vnějším
nepřítelem, jako spíše cestu k revolučnímu
uchopení moci.
Fučíkův politický názor se začal měnit
po podepsání paktu Molotov‑Ribbentrop
v srpnu 1939, s nímž nesouhlasil. Pozice
KSČ v protektorátu se radikálně změnila až
po napadení Sovětského svazu Německem
v červnu 1941, kdy se zformoval silný do‑
mácí komunistický odboj. J. Fučík se stal
členem II. ilegálního výboru KSČ. V roce
1942 však byl zatčen gestapem a tvrdě opa‑
kovaně vyslýchán. Podle dochovaných svě‑
dectví i dokumentů zřejmě nepodlehl nási‑

lí a nic (asi) podstatného neprozradil,
i když mu byla nabízena možnost propuš‑
tění výměnou za informace a spolupráci
s gestapem. O této své zkušenosti napsal
v nacistické věznici pozoruhodnou Repor‑
táž psanou na oprátce, kterou formou mo‑
táků propašoval z vězení. Toto dílo se po
válce stalo jedním z hlavních ideologic‑
kých pilířů komunistické propagandy –
ovšem v poněkud zcenzurované verzi. Úpl‑
né znění, včetně zmínek o slabých
chvilkách, jsme mohli číst až v úplném kri‑
tickém vydání v roce 1995.
Julius Fučík byl nakonec nacisty odsou‑
zen k trestu smrti a 8. září roku 1943 v Ber‑
líně popraven.
Po listopadové revoluci jsme stáli před
otázkou, zda ulici po něm pojmenovanou
ponechat nebo přejmenovat. Při vší úctě
k jeho odbojové činnosti i násilné smrti
jsme usoudili, že jeho dezinformační akti‑
vita za 1. československé republiky byla na‑
tolik závažná, že bude vhodnější ulici pře‑
jmenovat – mimo jiné též proto, že neměl
žádnou osobní vazbu k Roztokám.

Braunerova ulice

Navrhli jsme pojmenovat tuto ulici Braune‑
rova, a to po významném staročeském poli‑
tikovi, poslanci Říšského sněmu, advokátovi
JUDr. Františku Augustu Braunerovi
(1810–1880). Fr. A. Brauner se narodil v Lito‑
myšli a vystudoval práva ve Vídni. Po otci spí‑
še Němec než Čech, po matce Francouz se
stal (podobně jako např. sokolové Thiersch –
Tyrš a Fügner) horlivým českým vlasten‑
cem. Ve čtyřicátých letech 19. století praco‑
val jako úředník na vlašimském panství
knížete Auersperga. Tato zkušenost ho mo‑
tivovala k úsilí o zrušení poddanství a robo‑
ty, což bylo v roce 1848 úspěšně i jeho záslu‑
hou dovršeno. Revoluční rok 1848, kdy byl
zvolen do Říšského sněmu, jej vrhl do vyso‑
ké politiky. Byl konzervativní politik i člo‑
věk, prchlivé povahy. Stanul v čele Národ‑
ního výboru a patřil spolu s Fr. Palackým
a Fr. L. Riegrem do tria velkých politických
vůdců českého národa 19. století. Byl něko‑
likrát zvolen do Říšské rady, ale v souladu
s neprozíravou politikou pasivní rezistence
českých poslanců mandát čtyřikrát nepře‑
vzal – až teprve na sklonku života v roce
1879, kdy už byl za zenitem svých sil. Byl
také poslancem Českého zemského sněmu
a Smíchovského okresního zastupitelstva.
Byl i zvolen pražským purkmistrem, ale cí‑
sař jeho volbu nepotvrdil, neb si Braunera
pamatoval jako svého ostrého a veřejné‑ ➔
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Část Braunerovy ulice v Solníkách

Faksimile podpisů Fr. A. Braunera a Vl. Braunera

ho kritika. V roce 1868 se Fr. A. Brauner po‑
dílel na státoprávní deklaraci českých po‑
slanců, která reagovala na rakousko‑uherské
vyrovnání. Neúspěšně usiloval o přeměnu
Rakouska na federálním principu, ovšem
z pozic politického nacionalismu, což ne‑
mělo naději na úspěch. Snahy rakouských
liberálů dosáhnout maxima individuálních
občanských svobod zřejmě nepochopil.
Jeho největší historickou zásluhou je tedy to,
že se zasloužil se o zrušení roboty.
Jeho slabostí bylo nekritické celoživotní
rusofilství, byl např. v roce 1867 (spolu
s Palackým a Riegrem) součástí české dele‑
gace, která vykonala „Pouť na Rusi“. Při
této příležitosti byla delegace přijata v Car‑
ském selu samotným carem, kde Brauner
veřejně prohlásil, že „Češi potřebují, aby je
Rusové přitiskli k bratrskému srdci, když
Rakousko je tiskne ke zdi“ (pozn. 3). Byla
to představa zcela mimo politickou realitu
a carská vláda se dokonce Vídni za toto ex‑
tempore omluvila (o průběhu návštěvy
byla rakouská policie konfidentem v dele‑
gaci podrobně informována). Braunero‑
vým „majstrštykem“ bylo převezení svato‑
václavské koruny v létě roku 1866 z Prahy
do Vídně před blížící se okupací Prahy

OPRAVA
V lednovém čísle Odrazu se do mého člán‑
ku Výročí roku 2017 vloudil nepříjemný
překlep, který prošel i redakčními korektu‑
rami, když jsem k výročí Charty 77 uvedl,
že filozof Jan Patočka zemřel na následky
brutálního policejního výslechu v březnu
1997! Správně mělo být, jak jistě většina
čtenářů pochopila, že k této neblahé
události došlo v březnu roku 1977. Za tuto
svou nepozornost se omlouvám a uvádím
věc na pravou míru. 
l

St. Boloňský
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pruskými vojsky. Tento klenot nedozírné
hodnoty odvezl ve staré krabici od klobou‑
ků, a to běžným vlakem (pozn. 4).
Fr. A. Brauner byl poručníkem nešťastné
„dcery národa“ Zdeňky Havlíčkové, dcery
K. Havlíčka Borovského, která proto něja‑
ký čas také pobývala v letním sídle v Roz‑
tokách.
V roce 1861 zakoupil od mlynáře Láble‑
ra Malý mlýn nedaleko ústí Únětického
potoka, který přebudoval na svou letní re‑
zidenci (dnes Braunerův mlýn, sídlo Stře‑
dočeského muzea). V zahradě si později
postavila ateliér jeho dcera, malířka Zden‑
ka Braunerová (1858–1934).
Když s odstupem času přemýšlím
o osobnosti Fr. A. Braunera, mám pocit, že
ulice mohla být pojmenována klidně i po‑
dle některého z jeho synů – ať již význam‑
ného chemika Dr. Bohuslava Braunera
nebo právníka JUDr. Vladimíra Braunera,
který na rozdíl od svého otce v Roztokách
aktivně dlouhá léta působil v obecním za‑
stupitelstvu jako právní expert.

Bratři Braunerové

Dr. Bohuslav Brauner (1855–1935) byl
vědec světového formátu v oblasti anorga‑
nické chemie, propagátor tehdy nové Men‑
dělejevovy periodické soustavy prvků. Stu‑
doval na Vysokém učení technickém
v Praze, na univerzitách v Heidelbergu
a Manchesteru, byl žákem světově proslu‑
lých chemiků Bunsena a Roscoea, přítelem
a spolupracovníkem D. I. Mendělejeva,
sblížil se i s manželi Curieovými. Od roku
1897 byl profesorem chemie na Karlově
univerzitě. Stanovil atomovou váhu sedmi
prvků a správně navrhl, aby za základ ato‑
mových vah byla vzata atomová váha kyslí‑
ku, do té doby to byl vodík (přijato v roce

1905). V roce 1902 vyslovil předpoklad
existence prvku s atomovým číslem 61, což
bylo potvrzeno až v roce 1974. Jeho stu‑
dentem a asistentem byl pozdější nositel
Nobelovy ceny J. Heyrovský. Po smrti byl
pohřben na vinohradském hřbitově do ro‑
dinné hrobky. Po jejím prodeji v roce 2000
byl jeho popel, spolu s popelem jeho man‑
želky, uložen do hrobu rodiny Lederů na
Levém Hradci.
JUDr. Vladimír Brauner (1853–1924),
nejstarší ze čtyř dětí Fr. A. Braunera a Au‑
gusty roz. Neumannové, posléze převzal
po otci advokátní kancelář v Praze na Fer‑
dinandově třídě. Později byl i profesorem
státního práva na pražské české univerzitě.
Byl opakovaně volen do zastupitelstva obce
Roztoky, neboť zde platil daně. Poprvé byl
do obecního zastupitelstva zvolen v srpnu
1886 a opakovaně ve všech volbách až do
roku 1912 (poslední volby před válkou). Ve
funkci setrval až do roku 1919, tedy 33 let!
Usnesením obecního zastupitelstva z 30. pro‑
since 1918 byl pověřen podat na pražský
magistrát žádost o připojení Roztok k Vel‑
ké Praze. Žádost byla odmítnuta usnese‑
ním Rady hl. města Prahy z 18. listopadu
1919, v němž se uvádí: „Obec Roztoky ne‑
spadá mezi obce, tvořící budoucí Velkou
Prahu, nacházejíc se pouze v zájmovém
regulačním obvodu…“. Podle nového vo‑
lebního zákona již v Roztokách kandidovat
nemohl, trvale bydlel na Smíchově, letní
vilu měl ve Všenorech. Ještě v předváleč‑
ném období se přátelil s T. G. Masarykem,
po vzniku republiky měl osobní vztahy
s řadou politických představitelů nového
režimu. Po svém otci zdědil prudkou pova‑
hu a slabé nervy, takže se prý choval poně‑
kud podivínsky (pozn. 5). Dcera Jarmila
(Jára) se provdala za francouzského gene‑
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rála M. Pellého (1863–1924), šéfa fran‑
couzské vojenské mise v ČSR.

… a jejich sestra

Nechtěným důsledkem pojmenování ulice
po Fr. A. Braunerovi je to, že nešlo součas‑
ně pojmenovat některou z dalších ulic po
jeho dceři, malířce, grafičce, nezávislé
a emancipované ženě Zdence Braunerové,
významné osobnosti kulturního i spole‑

čenského života konce 19. a počátku
20. století. Ulice Braunerova a Braunerové
by se dozajista pletly. Doufejme, že se ča‑
sem najde možnost, jak její osobnost zvěč‑
nit v Roztokách jiným způsobem.
l
Určitě by si to zasloužila. 

Pozn. 2) viz zápis ze 4. jednání rady MěNV Roztoky dne
15. 3. 1983, SOKA Praha‑západ
Pozn. 3) viz Hellmuth‑Brauner Vladimír: Paměti rodu,
HaH, 2000, s. 112
Pozn. 4) tamtéž, s. 86-93
Pozn. 5) tamtéž, s. 162

Stanislav Boloňský

Pozn. 1) viz Informativní zpráva o připravované KBV
Solníky pro jednání Rady MěNV Roztoky 15. 5. 1984,
SOKA Praha‑západ

Zahraniční vojáci z Roztok
V minulých číslech Odrazu bylo uveřejněno několik pod‑
nětných a informačně velmi přínosných statí kolegy Pavla
Buchteleho o neprávem zapomenutých účastnících druhého
zahraničního odboje, jejichž osudy byly různým způsobem
spojeny s městem Roztoky. Rád bych v následujícím textu
přispěl několika poznámkami k této problematice.

Ing. Alfréd Pichler na snímku z roku 1948, krátce před
svým odchodem do Austrálie. (NA Praha)

Ing. Alexander Kubín v létě 1940, během pobytu v čs.
vojenském táboře v Cholmondeley u Chesteru. (VÚA –
VHA Praha)

Snažíme‑li se podchytit určitě definovanou
skupinu osob ve vztahu k nějakému kon‑
krétnímu místu, zjistíme, že intenzita to‑
hoto vztahu bývá různá. Domnívám se, že
v daném případě lze vztah zahraničních
vojáků k Roztokám definovat čtyřmi způ‑
soby: 1) rodáci, 2) ti, kteří zde měli domov‑
ské právo, 3) ti, kteří zde bydleli před vál‑
kou, a 4) ti, kteří se do Roztok přistěhovali
až po jejím skončení, přičemž některé oso‑
by mohou současně figurovat ve více kate‑
goriích.
Jediným roztockým rodákem, který ob‑
lékl uniformu zahraniční armády, byl
Ing. Alfréd Pichler, jehož osudy byly po‑
drobně popsány v minulém čísle. S rod‑
ným městem jej však v průběhu života ne‑
spojovalo již téměř nic – vyrůstal ve Starém
Harcově u Liberce a po návratu z války se
usadil v Praze. V květnu 1949 pak odjel se
svojí druhou manželkou JUDr. Arnoštkou
Bauerovou do Austrálie.
Domovské právo v Roztokách měl před
válkou např. Karel Cmiral (nar. 1906), kte‑

rý sloužil jako vojín v čs. pozemních jed‑
notkách ve Francii. Po jejím pádu v červnu
1940 se však rozhodl v zemi zůstat a k eva‑
kuaci do Velké Británie se nepřihlásil. Jeho
další osudy nejsou známé. Další roztocký
občan Kurt Neurad (nar. 1914) padl dne
16. června 1940 jako vojín 2. čs. pěšího
pluku v bojích u obce Saint Gondon, kde
čs. vojáci úspěšně odráželi německé poku‑
sy o přechod Loiry.
V dubnu 1944 byl ke službě ve wehr‑
machtu povolán 18letý roztocký občan
Antonín Wödlich (1926–1998). Pocházel
ze smíšeného manželství – jeho otec byl
sudetský Němec ze Šluknovska a matka
Češka. Protože si z domova odnesl antifaši‑
stické smýšlení, již 11. září 1944 přeběhl ve
Francii na stranu Spojenců a přihlásil se do
čs. zahraniční armády. Konec války jej za‑
stihl jako vojína Čs. samostatné obrněné
brigády na frontě u severofrancouzského
přístavu Dunkerque.
Zřejmě posledním roztockým občanem
v čs. jednotkách na západní frontě byl ro‑
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dák z Křimice v okrese Stříbro Ing. Ale‑
xander Kubín (nar. 1906). Před válkou byl
komerčním inženýrem a do čs. zahraniční
armády se přihlásil v květnu 1940 ve Fran‑
cii. Bojů o měsíc později se již nezúčastnil,
ale přihlásil se k evakuaci do Velké Britá‑
nie, kde pak v našich jednotkách strávil
následující čtyři roky. Počátkem září 1944
odjel jako příslušník výchovné čety Čs. sa‑
mostatné obrněné brigády do Francie.
Koncem dubna 1945 byl odvolán z fronty
u Dunkerque a dán k dispozici Minister‑
stvu zahraničních věcí. Po válce pracoval
na čs. vyslanectví v Bukurešti, avšak krátce
po únoru 1948 zvolil nový exil. Jeho další
osudy nejsou známé.
Další dva zahraniční vojáci v Roztokách
prokazatelně bydleli před svým odchodem
do zahraničí – jednalo se o poručíka Moj‑
míra Sedláčka (nar. 1913 v Dohalicích
u Hradce Králové, domovsky příslušného
do Dlouhé Louky u Přeštic), který po roz‑
puštění čs. armády v roce 1939 žil u rodičů
v Roztokách čp. 438, a Waltra Hniličku
(nar. 1924).
Oba padli v řadách 311. čs. bombardova‑
cí peruti RAF. Sedláček v noci z 15. na
16. září 1941 po náletu na Hamburk, když
byl jeho letoun sestřelen německou proti‑
vzdušnou obranou u města Liegen, a Hni‑
lička na samém konci války, 4. prosince
1944, během cvičného letu nedaleko letiště
Tain v severním Skotsku.
Poslední a zároveň největší a nejhůře do‑
kumentovatelnou skupinou zahraničních
vojáků byli ti, kteří se do Roztok přistěho‑
vali až po roce 1945. Osudy některých
z nich již objevil a čtenářům Odrazu připo‑
mněl kolega Buchtele. Omezím se proto
jen na několik dalších, které dokumentují,
jak různorodé příběhy je možné v této sku‑
pině najít.
Po skončení války byl v Roztokách nej‑
známějším a nejpopulárnějším zahraničním
vojákem mjr. Viktor Kašlík (1914–1994).
Úspěšný stíhací pilot, který působil již v le‑
tech 1939 až 1940 ve Francii, z níž se po
jejím pádu zachránil dobrodružným ➔
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Viktor Kašlík jako stíhací pilot čs. letectva v rámci RAF.
(VÚA – VHA Praha)

Bývalý interbrigadista Josef Petruška krátce po návratu
k jednotkám čs. zahraniční armády počátkem roku 1942.
(VÚA – VHA Praha)

útěkem přes marockou Casablancu do Velké
Británie, kde operačně létal u 312. čs. stíhací
peruti (naposledy jako velitel letky) a po zra‑
nění v roce 1943 působil jako styčný důstoj‑
ník u nadřízeného britského velitelství, se do
Roztok přistěhoval na podzim 1945. Již krát‑
ce po únoru 1948 byl postaven mimo službu
a počátkem roku 1949 se mu mezi prsty StB
podařilo proklouznout za hranice. Režim se
pomstil na jeho blízkých (jeho sestra Emilie
byla nedlouho poté zatčena a ve vězení strá‑
vila více než 10 let). Zatčena a uvězněna byla
i řada jeho roztockých přátel.
Dalším je např. generál Antonín Pelich
(1894–1962). Rodák ze Sedlce u Sedlčan
byl jako voják rakousko‑uherské armády

zajat v červenci 1915. Následně vstoupil do
srbské armády v Rusku, s níž se zúčastnil
bojů v Dobrudži a následně prošel jednot‑
kami československých legií v Rusku,
Francii a v Itálii. V červnu 1940 byl prezen‑
tován u vznikající čs. jednotky v Palestině
a v zahraniční armádě sloužil až do konce
války. Ještě před únorem 1948 dosáhl hod‑
nosti generála intendanční služby. Po
komunistickém převratu byl zatčen a ve
vykonstruovaném procesu odsouzen k mno‑
haletému žaláři. Po propuštění žil v Roz‑
tokách, avšak již v roce 1962 zemřel.
Do jisté míry jeho pravým opakem byl
Josef Petruška (nar. 1906). Jako nezaměst‑
naný horník odešel v červenci 1937 do Špa‑

nělska, kde bojoval v řadách mezinárod‑
ních brigád proti frankistům. Po porážce
španělské republiky byl internován ve Fran‑
cii a v prosinci 1939 se z internačního tábo‑
ra Gurs přihlásil do čs. zahraniční armády.
Po příjezdu do Velké Británie se zúčastnil
známé vzpoury levicově orientovaných vo‑
jáků v Cholmondeley, kteří již dále nechtěli
bojovat v „imperialistické“ válce. Po přepa‑
dení SSSR se však někteří, mezi nimi i J. Pe‑
truška, do čs. jednotek vrátili. Na frontě
u Dunkerque, kde v řadách Čs. samostatné
obrněné brigády bojoval, pak prokázal mi‑
mořádnou odvahu a byl několikrát vyzna‑
menán. Krátce po únoru 1948 se stal před‑
nostou oddělení na Ministerstvu vnitra,
resp. národní bezpečnosti, avšak v prosinci
1951 byl v rámci čistek směřujících proti
interbrigadistům propuštěn a až do odcho‑
du do důchodu pracoval jako dělník.
V Roztokách také dlouhá léta žil např.
Prof. MUDr. Ota Gregor – Gans, DrSc.
(1916–2006), významný odborník v oblas‑
ti vnitřního lékařství, průkopník psycho‑
somatiky a autor řady popularizačních
knih, který po skončení studií ve Velké Bri‑
tánii nastoupil v roce 1942 službu v čs. za‑
hraniční armádě. Konec války jej zastihl
jako poddůstojníka Čs. samostatné obrně‑
né brigády na frontě u Dunkerque. A tak
l
bychom mohli pokračovat. 
PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Vojenský historický ústav Praha

Pozapomenuté výročí významného vědce
Před dvěma lety, u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války, uniklo naší
pozornosti dvojité výročí významného českého vědce nobelovského formátu,
krátký čas i roztockého občana, prof. PhDr. Václava Dolejška (1895–1945). Sho‑
dou okolností právě v den, kdy jsem se vrátil z odhalení pomníku Jana Palacha
ve stejnojmenné ulici našeho města, jsem se dozvěděl, že Ústav termomecha‑
niky ČAV připravuje pomník tomuto vědci. Chtěl bych proto tento nedostatek
alespoň dodatečně napravit tímto krátkým připomenutím.

Počátkem letošního ledna to bylo již 72 let
od smrti prof. V. Dolejška v terezínské
Malé pevnosti a v únoru uplyne 122 let od
jeho narození.
Václav Dolejšek se narodil 20. 2. 1895
v Praze. Po maturitě na reálném gymnáziu
v Křemencové ulici (1914) studoval fyziku
a matematiku na Karlově univerzitě a poz‑
ději se stal respektovaným specialistou
v oblasti rentgenové spektroskopie. Zabý‑
val se tehdy i zcela novým technickým
oborem – barevnou fotografií, a jeho širo‑
ký odborný zájem zahrnoval i odlehlou
hudební akustiku!
V březnu 1915 byl odveden do války, od‑
kud se vrátil až na podzim roku 1918.
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V roce 1920, kdy se přistěhoval se svou
manželkou do Tichého údolí v Roztokách
(čp. 14), promoval, v roce 1924 se habilito‑
val. Při studijním pobytu ve švédském
Lundu, kam odjel již krátce po promoci,
dosáhl světového úspěchu objevem série N
rentgenových spekter prvků uranu, thoria
a vizmutu. V roce 1931 byl ustanoven ředi‑
telem Spektroskopického ústavu v Praze na
Albertově. Od roku 1935 byl řádným pro‑
fesorem experimentální fyziky UK. V roce
1939 odmítl nominaci na Nobelovu cenu
ve prospěch svého přítele a spolupracovní‑
ka Jaroslava Heyrovského, který cenu sku‑
tečně po několika dalších nominacích
v roce 1959 obdržel. To už ale Václav Do‑

lejšek řadu let nežil, neboť jeho život před‑
časně ukončily útrapy a epidemie úplavice
v terezínské Malé pevnosti, kam byl inter‑
nován po svém zatčení gestapem v říjnu
1944. Po celou dobu války byl aktivně za‑
pojen do odboje v rámci vojenské ilegální
organizace ÚVOD, která zajišťovala rá‑
diové spojení s londýnskou exilovou vlá‑
dou. Václav Dolejšek ve skupině pracoval
jako odborný expert a využíval svých vel‑
kých odborných znalostí k technické pod‑
poře této činnosti.
Plné zaujetí vědeckou prací poznamena‑
lo osobní život V. Dolejška. Byl třikrát že‑
nat, poslední manželství bylo ukončeno
jeho předčasnou smrtí v internačním tábo‑
ře. Z těchto tří svazků měl čtyři děti, z nichž
syn Lubomír (nar. 1922), byl restaurátorem
a tvůrcem uměleckých kovových předmětů
a bydlel rovněž v Tichém údolí v Rozto‑
kách. Řada jeho výtvorů obohatila obnove‑
né historické budovy areálu roztockého
l
zámku. 
Stanislav Boloňský

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Moje dítě a lenost především
Některých věcí, kterých by si člověk dříve nevšiml, si všimne
až v okamžiku, kdy mu dorostou děti. Třeba od věku, kdy za‑
čnou chodit do školy. V mém případě konkrétně do žalovské
základky.
Až prvního září loňského roku a posléze
v měsících následujících jsem zjistil, jak
velký provoz je kolem základní školy.
Zvláště pak v čase před 8 hodinou ranní.
V těch odpoledních už provoz tak hustý
není, leč díky vyzvedávání dítka ze školy
jsem se všiml jedné, pro mě docela znepo‑
kojivé věci. Prakticky neustále parkujících
aut přímo před přechodem pro chodce,

protože děti vystoupí a auta hned odjíždě‑
jí, odpoledne to je už horší. Spousta dětí,
které nemají hned odvoz, vyběhne, běží na
ono dětské hřiště a moc se nerozhlížejí.
Právě přes přechod, kde pravidelně parku‑
jí auta jiných rodičů čekajících na své děti.
Hraníchtivé děti, které jsou málokdy vyšší
než 130 cm, jsou tak vystaveny úplně za‑
krytému výhledu z pravé strany. Z té stra‑

který vede rovnou na dětské hřiště. Ale na
rozdíl od ranního provozu, kdy auta hned
po vystoupení dětí odjíždějí, v odpoled‑
ních hodinách zůstávají stát. Stejně jako
ostatní musí počkat, až se jejich ratolest
přezuje, obleče a vyjde ven. Což, jak už
jsem si párkrát vyzkoušel, může trvat dít‑
kám, které si mají stále co říct, i patnáct
minut. A tak tam auta těsně před přecho‑
dem, někdy dokonce i na něm, stojí pravi‑
delně několik minut. A jen co jedno odje‑
de, přijede další. S pravidlem, že před
přechodem se smí zastavit ve vzdálenosti
5 metrů, si moc lidí hlavu neláme. Jenže
zatímco by se to ráno dalo ještě tolerovat,

ny, ze které přijíždějí auta, a tudíž jsou vy‑
staveny i smrtelnému ohrožení na životě,
pokud by vběhly pod kola jiného právě
projíždějícího auta. A tak tam vždy při če‑
kání stojím, dívám se na ty maminky (týká
se to i tatínků, ale maminek je více), které
svého „džípa“ vrazí přímo před přechod,
a říkám si, že velikost jejich aut vždy neod‑
povídá velikosti jejich inteligence, ale spí‑
še lenosti, která jim nedovolí zaparkovat
auto o pár metrů dále a dojít pěšky. Proč si
tito jedinci, a je jich opravdu hodně, neu‑
vědomují tohle nebezpečí, mi je záhadou.
Zvláště pak, že přesně to samé nebezpečí
hrozí i jejich dítěti, díky jinému špatně
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parkujícímu autu. Ale ono se zatím nic ne‑
stalo, tedy alespoň nevím o žádném sraže‑
ném dítěti. Jen si říkám, že to je jen otázka
času.
Vzhledem k tomu, že mě to občasné če‑
kání před školou vyvádí z přesvědčení, že
jsme všichni ohleduplní, inteligentní a my‑
slící lidé, chci touto cestou požádat o rych‑
lé řešení této, alespoň z mého pohledu ro‑
diče, závažné situace. V opačném případě
můžeme jen čekat, až nás k tomu přinutí
jiné okolnosti. Proto prosím a trochu i žá‑
dám, aby se dopravní komise, odbor do‑
pravy a i pan starosta začali touto situací

zabývat. Občasný ranní dozor městské po‑
licie evidentně nefunguje, auta před pře‑
chodem zastavují stejně a odpoledne už
MP nezahlédnete vůbec. Jako jediné
a účinné řešení mě napadá umístit betono‑
vé zábrany před přechod, a tím úplně zne‑
možnit zastavení aut před zebrou. Malová‑
ní žlutých čar na patníky, které jsou stejně
téměř rozpadlé, nebo stavění značek Zákaz
zastavení stejně nebude mít význam a ro‑
diče jej nebudou respektovat, tedy mini‑
málně ti, kteří mají dopravní předpisy
a vlastně i mozek v místech, které se dotý‑
kají sedaček jejich aut. 
l
Radek Bár
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O potřebnosti v našem městě
Když v roce 2002 Vltava přinesla opět velkou vodu, leckdo si řekl, jak to vůbec
přišlo, načež začalo hledání viníka. Ostatně, kde ho najít, když stav životního
prostředí ovlivňujeme každý z nás.

Znovu se tak vrátím k jednomu citátu, který
nám připomíná, že člověk spjatý s půdou,
která je jeho rodnou hroudou, úrodnou pů‑
dou nazmar nemrhá a nakládá s ní tak, aby
mu po další staletí sloužila. Vždy věděl, že
půda není jen jeho, ale pracuje na ní a vyu‑
žívá ji pro blaho své a generací budoucích.
Historie nás vždy poučila, že navzdory vše‑
mu jsou zde empatie a intuice více než
osobní kalkul a technokracie. V době, kdy
v médiích čteme a slyšíme zprávy o tom, že
z přírody mizí živočišné druhy a živly pá‑
chají stále větší škody, musím si položit
otázku, zda lze tento kolotoč vůbec zastavit.
To, že například deset procent území naší
republiky je zastavěno a vybetonováno, je
holý statistický fakt. Že v Evropě ubývají
běžné druhy ptactva a některé vymírají, je
rovněž prokazatelná skutečnost. I když ne‑
lze řešit problémy celého světa, stačí začít
právě u sebe a ve svém městě.
Nezbytným rozvojem se zaříkáváme jako
rituály vúdú. Nicméně to, čemu říkáme
rozvoj, nemá jen křivku vzestupnou. Čím
více jsme tak ochotni připustit, že nelze mít
již více, že existují hranice, tím méně drsné
jsou pak všechny změny. Podobně bychom
měli uvažovat i o svém městě, když kapaci‑
ta jeho infrastruktury nestačí nárůstu oby‑
vatel. Ostatně, co nyní očekávat, když se po
mnoho let při nakládání s městem razil ná‑
zor, že zde nemusíme mít ani kino, protože
si obyvatelé mohou do kina zajet do Prahy.
Dnes už asi nikdo nezpochybní otázku,
proč se „tahat do Prahy“ vozem v dlouhých
kolonách, přecpanými vlaky a autobusy za
službami, zábavou či doktory aj., když vět‑
šinu z toho, co je dostupné v Praze, mohu
mít v nezbytné formě dostupné i ve svém
městě. Jak ale tyto letité nedostatky doplnit,
když město dosud u velkých investorů neu‑
platňuje žádné jednotné podmínky pro vy‑
měření jejich příspěvku na svou infrastruk‑
turu? V místě Maxmiliánky na samém
okraji chráněné přírodní rezervace Roztoc‑
ký háj – Tiché údolí vyrostou místo jedné
Maxmiliánky tři bytové domy. Investor tak
nepochybně již nyní vítá v letošním roce
plánovanou rekonstrukci vodovodního
řadu v Tichém údolí, plně na vrub města.
Svými zájmy tak investoři tlačí na infra‑
strukturu města, aniž by byli předem vázá‑
ni na ni jakkoli přispět.
V celém soukolí územního rozvoje měs‑
ta, kde chybí některá důležitá opatření, je
tak regulace výstavby na Dubečnici jen ma‑
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lou výhrou. Stále sporné zůstává řešení are‑
álu Nádražní 23, kde by investor ještě mohl
prozíravě doplnit infrastrukturu města na
místo obytných monster. Město s nedosta‑
tečnou infrastrukturou a službami pro stá‑
vající obyvatele by zde určitě uvítalo smys‑
luplnější a více promyšlené úvahy. O areálu
bývalé cihelny na Žalově platí totéž. Zde je
o VTP již rozhodnuto výměnou za budovu
školy, která bude kapacitně poddimenzova‑
ná, nadto s otázkou naplněnosti pedagogic‑
kého sboru. Zatímco však u Dubečnice
pracovali nezávislí urbanisté s ohledem na
potřeby města a reliéf krajiny, u Nádražní 23
ani u nového areálu VTP na Žalově se toto
říci nedá. Jaký vliv tyto masy budov ve spe‑
cifických terénních situacích na své okolí
budou mít, nikdo nyní neurčí. Co však
předjímat lze, že opět ubude další volná
půda a voda bude odváděna z krajiny.
Kdo žije v Roztokách po několik genera‑
cí, jistě si všiml řady změn. Zaujala mne
poznámka, jak rovněž Praha ovlivňuje naše
prostředí. Vliv této obří aglomerace je
ostatně nepochybný ve všem, co se u nás
odehrává, a je zjevné, že někteří se rozhod‑
li tomu i pomáhat. Tomu, komu zatím
studna nevyschla, či tomu, komu bahno
z dešťů nezaneslo letní úrodu na zahrádce,
tomu, komu vichr z bouře nevyvrátil strom
na střechu, nepřijde, proč takto uvažovat.
Když nám při výstupu z autobusu teče voda
do bot, většina se zlobí. Kdo si však klade
otázku, proč se tu ta voda vzala? Příkladem
za všechny je území Žalova, které to ukazu‑
je díky svému složitému terénnímu reliéfu
o mnoho více než kterýkoli jiný terén
v Roztokách. Žalov v podstatě je jeden vel‑
ký trychtýř, co se různými koryty sbíhá
k řece Vltavě. Ročně ji tak na Žalově vydat‑
ně zásobíme a drahocenná voda nám odté‑
ká z krajiny. Nadto mnohdy při tom ještě
páchá jednu škodu za druhou vlivem ma‑
sivního zastavování na Horním Žalově.
Z prvního lednového čísla Odrazu se ob‑
čané dozvěděli, co vše nás čeká v roce 2017
z hlediska schváleného „poměrně ambici‑
ózního“ rozpočtu města. Oprávněně se
v něm nacházejí z hlediska infrastruktury
města soubory úkolů, které by město dříve
či později muselo stejně řešit. I když rozpo‑
čet pro rok 2017 nám představil jen zlomek
ze skutečných potřeb města, jeho „ambi‑
cióznost“ dává opět tušit, že jde o získávání
volebních bodů než komplexnější řešení
zmnožujících se problémů a odlehčení dal‑

šímu volebnímu období. Například mezi
nezbytná řešení na poli volnočasových ak‑
tivit, které rozpočet uvedl, nepatří výstavba
asfaltové cyklostezky po protipovodňovém
valu, pokud je zjevné, že taková akce je jen
domino efektem pro akce další, které bu‑
dou odčerpávat finanční prostředky z akcí
potřebnějších. Nehledě na to, že asfaltem se
opět snižuje míra vsakování dešťových vod
na poměrně velké ploše a náročně technic‑
ky se bude řešit odtok vody z této plochy.
Možná že se tak po velkých deštích může‑
me dočkat ještě většího jezera pod viaduk‑
tem při vjezdu do města od Prahy. Bylo by
tedy účelnější nejprve komplexně vyřešit
tento kolizní bod, než ještě zmnožíme jeho
problémy zcela nepotřebnou akcí. Podobně
bychom měli uvažovat i o plošné zástavbě.
V tomto kontextu by se mělo přednostně
uvažovat o projektech potřebných pro měs‑
to, což mi náhodně připomněla výzva Roz‑
toče na podporu vytápěného šapitó pro
Masopust 2017, který Roztokám přináší
renomé na poli lidových tradic. Ta ukazuje,
jak město neumí při plánech na zastavová‑
ní svého území potřebně naplnit svou in‑
frastrukturu ve prospěch svých občanů.
Vždyť velký městský sál bychom si zaslou‑
žili i pro jiné společenské akce!
Než „ambicióznost“ by z rozpočtu měla
mluvit aktuální potřebnost města. Vedení
města do roku 2017 nedořešilo situaci Ná‑
dražní 23, přesto mluví o urychlení pří‑
pravných prací na silničním průtahu měs‑
tem. Ve vazbě k němu městu nadto chybí
generel komunikací a systémová plánovi‑
tost v této oblasti, přesto se vedení města
namátkově „domnívá“, že ta a ta oprava je
potřebnější. Z proklamací tak jde spíš jen
o spojení vlastního jména s danou akcí než
objektivní stanovení potřebnosti. Město
dosud ani nezodpovědělo sporné otázky
kolem nově plánovaného areálu VTP. A bu‑
dování nových tlakových pásem vodovodů
na Žalově, které mohlo ve prospěch občanů
probíhat již o několik let dříve, se konečně
řeší, neboť si to žádá tlak velkého investora.
Až se tedy letos v srpnu 2017 bude připo‑
mínat 15 let od poslední největší povodně
ve městě, pevně věřím, že se to obejde bez
slibů a patetických gest, naopak, že všichni
ti, co ovlivňují osud našeho města, budou
o každém svém kroku i o tom, co občanům
slibují, dobře přemýšlet. Tyto řádky si jako
čtvrtá generace žijící v tomto městě mohu
dovolit, nadto jako člověk, který mohl vel‑
kou vodu uvítat přímo ve svém domově.  l
Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.
zastupitelka města
Převzetí zapovězeno
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Veřejné slyšení k provozu letiště
V úterý 19. 1. proběhlo v budově školy setkání občanů se zástupci
Letiště Václava Havla.

Ve sborovně základní školy se s roztocký‑
mi občany sešel místopředseda předsta‑
venstva Letiště Praha Milan Špaček, Eva
Říhová, manažerka pro životní prostředí
Letiště Praha, Marika Janoušková, tisková
mluvčí LP, Radim Tomeš, Dominik Zimo‑
la, specialisté na monitoring hluku, a Hana
van der Hoeven, která má na starosti vzta‑
hy s okolními obcemi zasaženými provo‑
zem letiště.
Proti nim usedla v auditoriu necelá tři‑
cítka občanů.
P. Špaček představil rozvoj letiště a plány
do budoucna. Roztocké občany zaujala ze‑
jména další plánovaná ranvej, díky níž by
mohl být život v sousedství největšího čes‑
kého letiště méně hlučný. S její stavbou
však letiště počítá až někdy po roce 2023.
Její existence bude znamenat ukončení
nočních přeletů.

Nejvíc otázek totiž padalo zejména stran
nočního provozu. Občané kritizovali hluk
z letadel, zejména situaci v létě, kdy noční
burácení nedovolí spát s otevřenými okny.
Debata se dotkla také podpory obce ze
strany letiště. Mimo již zmíněnou podporu
spolků a příspěvek na stavbu Sedláčkovy
ulice v Roztokách (ten činil v roce 2016
bezmála milion korun) směruje letiště v le‑
tošním roce prostředky také na rozvoj ja‑
zykové výchovy v základních školách. Jas‑
no o výši podpory pro naši základní školu
by mělo být na jaře letošního roku.
Letiště coby majoritně státní podnik ne‑
může podle vyjádření svých zástupců po‑
skytovat občanům Roztok individuální
příspěvky na výměnu oken. Naše obec ne‑
spadá totiž (v tomto smyslu bohužel, ale
jinak samo sebou bohudík) do nejpostiže‑
nějšího hlukového pásma.

Veřejné slyšení k ulicím na Žalově
Ve čtvrtek vpodvečer 19. 1. proběhlo na městském úřadě v Roztokách ve‑
řejné slyšení k připravované rekonstrukci ulic na Žalově (ul. Mühlbergerova,
Ant. Krásného a Příčná). Stručné představení záměru, který se vyvíjí a upra‑
vuje, nejen s ohledem na požadavky občanů, památkářů a archeologického
průzkumu, představili zástupci městského úřadu, architekt i projektant, za
vedení města pak místostarosta Mgr. Novotný. Povinnost provedení archeo‑
logického průzkumu je nepříjemná, ale nutná a také organizačně náročná,
projektant představil technické souvislosti. Občané měli možnost během pre‑
zentace i po ní vznášet své připomínky k návrhu. Připomínky byly převážně
technického charakteru. Jako architekt se zabývám hlavně prostorovým
uspořádáním ulic, tedy se v tomto článku budu věnovat zejména jemu.

Ke spolupráci jsme již dříve přizvali ateliér
roztockých manželů architektů Šimoníko‑
vých, Ing. arch. Šimoník pak také návrh
představil veřejně. Jak jsem avizoval ve
svém článku (č. 6/2016), veřejné prostory
ve městě budou nadále řešit v první řadě
architekti, samozřejmě ve spolupráci s pro‑
jektanty (technickými specialisty).
Tedy k žalovským ulicím: Výsledkem je
jednoduché technické řešení, úsporné, se
znalostí problematiky parkování, bezpeč‑
nosti provozu, potřeb občanů. Řešení účel‑
né a finančně úsporné, prostředky jedno‑
duché – kombinace větší a menší betonové
dlažby, betonové obrubníky ve formě kla‑
sických (ležatých) obrub žulových. Konec
používání zámkové dlažby typu kost je již
standardem. Věřím, že se stejně tak, a natr‑
valo, rozloučíme i s používáním silničních
obrubníků ve městě. Ulice jsou úzké a pro‑
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voz projíždějících aut není velký – výškově
tedy nejsou odděleny zvlášť prostory pro
chodce a vozovka (pro svůj komfort či bez‑
pečnost mohou ale chodci využít dlažbou
vyznačený pás). Součástí je extenzivně
udržovaná zeleň, nikoli sešlapané neudr‑
žované trávníky.
Zkrátka prostorové uspořádání, které
tvoří čtyři rovnoběžné linie a zároveň je
v něm vše – chodci, požadavky obyvatel,
zpomalení dopravy, zeleň, bezpečnost,
krátkodobé odstavení auta. Samozřejmostí
je sjednocený mobiliář. Věřím, že i v dal‑
ších investičních akcích města udržíme
tento trend. Těším se na výsledky realizace
stavby a obyvatelům přeji pevné nervy bě‑
hem archeologického průzkumu. 
l
Ing. arch. Tomáš Slavík
městský architekt

Existuje však možnost, aby se občané úze‑
mí, které je zasaženo hlukem z letadel, sdru‑
žili do právnické osoby a uplatnili své poža‑
davky vůči letišti v rámci programů dnes
existujících.
Těší mne, že diskuse se nesla oboustran‑
ně v korektním a věcném, byť ze strany oby‑
vatel Roztok v oprávněně kritickém duchu.
Zástupci letiště odpovídali trpělivě a fun‑
dovaně a přítomní jim na konci poděkovali
potleskem.
Průběh diskuse jsem přednesl městské
radě a ta se rozhodla, že v letošním roce po‑
žádá autorizovanou firmu o změření hluku
z letového provozu v ulici Nad vinicemi
a v okolí, tedy v místech, která trpí hlukem
l
nejvíce. Rada pak zváží další postup. 
Převzetí zapovězeno

Tomáš Novotný
místostarosta

Milí radní, zastupitelé,
„peace“
Smiřte se a neválčete.
Oproti věčnosti jsou vaše spory
nicotné. Bez ohledu na členství
v politických stranách se sjednoťte
k plnění úkolů, pro které vás
roztočtí občané zvolili. To je řádná
správa města ke klidnému a spoko‑
jenému životu všech obyvatel, bez
stresu a nenávisti. Plňte poctivě
každý své povinnosti a dohlížejte,
ať tak činí i úředníci. Hajte suve‑
rénní právo obce na samosprávu
a vymýšlejte, jak život a ovzduší
ve městě zlepšit. Nedávejte lidem,
kteří jsou k sobě už tak dost zlí,
svou vzájemnou nevraživostí pří‑
klad k další nenávisti.
Přeberte dobré nápady jiných obcí,
třeba jak hospodařit levněji s od‑
pady, jak sbírat hliník, jak dohlížet
na malé děti, aby byly v bezpečí,
jak se starat o staré lidi, aby nebyli
tak sami.
Vyzývám vás jazykem mladých:
„peace“. 


l

Světla Richtrová
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Zakázka sem, zakázka tam…
Současný management radnice si s transparentností zadávání veřejných zakázek
příliš velkou hlavu nedělá. Většina výběrových řízení malého rozsahu je řešena
„na výjimku rady města“, čímž je obcházena směrnice města o zadávání veřej‑
ných zakázek. Bohužel v poslední době se ukázalo, že vedení se už nestresuje
ani se zákonem o zadávání veřejných zakázek, natož s nějakou směrnicí schvá‑
lenou zastupitelstvem. To už je ale těžší kalibr a jiný příběh někdy na příště.

Za rok 2016 bylo vypsáno pouze osm ve‑
řejných výběrových řízení. Zbytek byl
s požehnáním rady města na výjimku.
Chcete vědět, jak se v Roztokách výběrové
řízení provádí? Vyberete si dodavatele, kte‑
rý má vyhrát, a pak ho požádáte, aby vám
dodal ještě další dvě, ehm, konkurenční
nabídky, aby to nějak vyšlo. Ne, to není
z nějakého dílu kriminálky, to je reálná si‑
tuace z Roztok při výběru dodavatele pro‑
jektové dokumentace na tlaková pásma na
Žalově a pravděpodobně by se na to nepři‑
šlo, kdyby z dokumentů někdo nezapo‑
mněl odmazat hlavičku, čehož si všimla
aktivní členka finančního výboru. Z nabí‑
dek je vidět, že nesměřovaly na městský
úřad, ale šly k budoucímu vítězi soutěže.
V důvodové zprávě se pak dočteme
o „enormně výhodné ceně“ a podobné su‑
perlativy, kterými je cena 450 000 Kč bez
INZERCE

DPH dokreslena… Kdo by to pak nechtěl,
že. A co na to rada města?
Usnesení RM 14-1/17
RM bere na vědomí předložené nabídky pro‑
jektové přípravy akce „optimalizace tlako‑
vých pásem vodovodů“. Z důvodů časové tís‑
ně a mimořádně výhodné nabídkové ceny
schvaluje výjimku pro výběr zhotovitele pří‑
slušné projektové dokumentace ve smyslu
čl. I., odst. 15 směrnice 5/2015 „Zásady a po‑

stupy při zadávání veřejných zakázek ma‑
lého rozsahu“ pro přímé zadání zakázky
útvaru projekce Severočeských vodovodů
a kanalizací, a. s., RM ukládá OSRMŽP
bezodkladně připravit příslušnou realizační
smlouvu s tímto zhotovitelem za cenu
450 000 Kč bez DPH a po jejím podpisu za‑
hájit ihned realizaci zakázky.
Pro: Jakob, Novotný, Šlancarová, Richter,
Štifter, Kubečka (6)
Důvodům k tomuto postupu nerozumím
a asi ani nechci. Chápu, že veškeré investice
do vodohospodářské infrastruktury je nut‑
né konzultovat se správcem, kterým je prá‑
vě SČVAK. Je ale zcela nepřípustné, aby
výběr dodavatelů někdo pokoutně organi‑
zoval za město. SČVAK může leda poskyto‑
vat podklady. Celá záležitost může svědčit
o dvou věcech – buď nemá vedení radnice
úřad pod kontrolou, nebo je v tom pleticha.
l
Ani jedna varianta není možná. 
Ing. Roman Jandík
zastupitel města,
předseda ODS Roztoky

Vyjádření MÚ k článku pana Jandíka
Při přípravě výběru dodavatele projektové dokumentace pro
vodovody a kanalizace musí úřad spolupracovat s provozo‑
vatelem (SČVK), který poskytuje věcné a technické podklady
pro zadání zakázky. Pro urychlení řízení poslaly SČVK údaje
přímo uchazečům a jeden z nich pak chybně nabídku ad‑
resoval jim. Tento postup byl použit mimořádně, v žádném
případě se nejedná o běžnou praxi, nebo dokonce o nekalé
jednání. V takovém případě by opravdu asi původce nedo‑
pustil zveřejnění uvedeného dokumentu.
Výběrová řízení probíhají stále týmž způsobem jako v době,
kdy byl pan Jandík místostarostou, a to včetně používání
odůvodněných výjimek z vnitřní směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro úplnost dodejme, že zastupitelstvo města si pro vyvráce‑
ní všech pochybností o výhodnosti ceny vyžádalo ještě dvě
l
další nabídky. 



Humanitární sbírka
Církev československá husitská v Roztokách – Husitská
diakonie organizuje v pátek 17. března 2017 od 15.00 do
17.00 hod. sbírku šatstva, obuvi, drogistických a hygienic‑
kých potřeb, dek, povlečení, ručníků pro humanitární pomoc
(Domov pro osamělé seniory a Dětský domov Užhorod,
Ukrajina, a pro Diakonii Broumov). Prosíme, noste věci vy‑
prané, čisté v pytlích či krabicích. Děkuji touto cestou vám
všem, kteří jste přispěli v loňském roce do našich sbírek, že
jste se rozdělili a mysleli na ty, kteří zažívají těžké životní
situace, do nichž se často dostávají ne svou vinou. Bůh vám
za to požehnej! 
l

Jarmila Kučerová
farářka
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ROZTOCKÝ MASOPUST 2017
25. února 2017

Roztocký masopust letos slaví 20. výročí! V mnohém zůstává
tradiční a v něčem bude narozeninově výjimečný!

Pokud byste chtěli podpořit Roztocký ma‑
sopust, podívejte se na www.hithit.com na
náš projekt Šapitó pro Roztocký masopust
a vyberte si nějakou z nabízených odměn.

Program v sobotu
25. února 2017
Středočeské muzeum v Roztokách – zámek
n Od 11.00 půjčování masek z bohatého
fondu sdružení Roztoč (výhradně pro ty,
kteří dojdou až do šapitó)
n 13.00 Slavnostní narážení Únětického
masopustního speciálu, divá zvěř a rakvič‑
ky, vystoupení žonglérů, hudebníků a diva‑
delníků: Žongléři Mix Trix, Blabuburo
corps!, Divadlo Kvelb, Divadlo Bořivoj,
Modrá muzika, Pohřební bratrstvo, Der
Šenster Gob trio
n 14.00 Korunovace královny a předání
masopustního práva, Krásné fanfáry, sbor
Local Vocal
Průvod městem Roztoky na Holý vrch

n 14.30 ulicemi Nádražní, Kroupka, Tyršo‑

vo náměstí, Legií, Třešňovka
n 17.00 na Holém vrchu setkání průvodů
z Roztok, Únětic a Suchdola; mávání pra‑
pory, kolové tance, zápas medvědů, popra‑
va klibny, přechod do šapitó

Masopust zahájíme tradičně ve venkov‑
ních prostorách Středočeského muzea bo‑
hatým kulturním programem, korunovací
královny a předáním masopustního prá‑
va. Můžete si zde vybrat z rozličných ma‑
sopustních dobrot a zapůjčit masku či
kostým dle vašeho výběru, abyste se
v průvodu cítili jako mezi svými. Průvod
masek a pestré muziky v čele s ometačka‑
mi, královnou na klibně, smrtkou, půstem
a medvědem vyjde směrem do horních
Roztok. Na Tyršově náměstí má svou prv‑
ní zastávku, kde si s námi můžete dát 20.
Dále putujeme ulicí Legií, pod transfor‑
mátorem u pole na vás čeká další občerst‑
vení a divadelní představení. Úvozem do‑
jde průvod na Holý Vrch, kde se setkáme
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s průvody z Únětic a Suchdola, utkají se
zde naši medvědi, zatančíme si kolový
tanec a společně humánně popravíme
klibnu.
A nyní pozor! Přichází hlavní změna –
průvod letos nově z Holého Vrchu putuje
směr Žalov, kde na rohu ulic Lidická a Pře‑
myslovská bude stát velké vytápěné maso‑
pustní šapitó pro všechny veledůležité
maškary a návštěvníky – těšit se můžete na
bohatou kuchyni, masopustní pivní spe‑
ciály, kapely k tanci, originální předtanče‑
ní, tombolu, artistické vystoupení studentů
cirkusové školy v Rotterdamu a mnohé
další.
Přijďte si s námi užít masopustu a dát si
s námi dvacet!

Šapitó v Žalově, roh ulic Lidická a Přemyslovská, u zastávky rozcestí Žalov
Vytápěné a největší možné šapitó, kam se
všichni vejdeme!
n 16.00 Otevření šapitó pro všechny zmrz‑
lé maškary
n 17.00 Kapela SEN hraje dětem – skvělá
taneční zábava pro děti a jejich doprovod
n 18.00 Křest „Caprdy“ – chříčského maso‑
pustního pivního speciálu
n Kapela Vousy – od starých klezmerů či
židovských čardášů až k swingu
n 19.00 Soundokan – Music from the Other
Side
n 20.00 Magnum Jazz BigBand – opravdu
skvělá taneční hudba
n 23.00 Tygroo – akustická kapela hrající
klezmer, balkánskou hudbu, funk a hip
hop, adubstep a elektronickou hudbu
n Během večera vystoupí C1R Circus Cim‑
pany – studenti univerzity CODARTS –
University of the Art Rotterdam
Bohatá tombola, hojné masopustní jídlo – guláš, bramboračka, vegetariánské
a jiné pochoutky, masopustní pivní speciály!
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Půjčení masek:
n 23. 2. od 16.00 do 20.00 hod. ateliér Roz‑
toč, Jungmannova, Roztoky
n 25. 2. od 11.00 hod. na Zámku v Roztokách
Vracení masek:
n 25. 2. před šapitó při příchodu průvodu
do Roztok‑Žalova
n případně v neděli 26. 2. od 14.00 do 15.00
v ateliéru Roztoč, Jungmannova, Roztoky
(Martina Macurová, tel. 603 946 501)
Doprava a parkování
vlak z Masarykova nádraží
a Holešovic do Roztok

n Posílený

n Bus

č. 340 a 350 z Dejvické do Roztok
‑Žalova a zpět
n Přidaný sobotní spoj bus č. 359 z Roztok
– Únětice – Suchdol a zpět
Partneři Roztockého masopustu: Středo‑
české muzeum v Roztokách, Spolek pro
obnovu únětické kultury, Městská část
Praha‑Suchdol
Dopravní partneři: České dráhy
Sponzoři: město Roztoky, MŠMT, Únětic‑
ký pivovar, Letiště Praha, a. s, Bláha, s.r.o.,
a mnoho dalších jednotlivců, místních fi‑

Kondice a zdraví v seniorském věku
Jak jsme slíbili v minulém čísle Odrazu, přinášíme dnes první
poradnu na téma kondice a zdraví v seniorském věku. Naše‑
mu odbornému poradci, panu Rudolfu Šimkovi, jsme položili
otázku: Jak shodit vánoční kila?
Stejně jako jiná nadbytečná kila. Platí zá‑
kladní fyzikální zákon: Energii nelze zničit
ani z ničeho získat. Z toho plyne, že:
n pokud je příjem a výdej energie v rovno‑
váze, naše váha se nemění;
n pokud přijmeme více energie, než vydáme,
naše váha se zvýší;
n pokud přijmeme méně energie, než vydá‑
me, naše váha se sníží.

Je mi líto, ale obejít se to nedá. Energii získá‑
váme potravou. Proto nezbývá nic jiného
než omezit množství jídla a dbát na jeho slo‑
žení i rozložení během dne. Zároveň bychom
měli zvýšit svou pohybovou aktivitu. Ten,
kdo se snaží snížit tělesnou váhu pouze die‑
tou, nebo dokonce hladověním, ztrácí více
svalové hmoty než tukové tkáně. To je velmi
špatné, protože snížit dlouhodobě své tukové

rem a podniků, kteří podpořili Roztocký
masopust formou finančního příspěvku,
věcných darů nebo dobrovolnou prací.
Všem mnohokrát děkujeme!
Program v Úněticích
n Únětický pivovar – Únětice, Rýznerova 19
n sobota 25. 2. 2017
n 14.00 Narážení masopustního speciálu
n 18.30 Jazz Bluffers – temperamentní ja‑
zzová show v pivovarské stodole 
l


zásoby můžeme jen prací svých svalů. Pokud
jde o složení potravy, musíme drasticky ome‑
zit příjem sacharidů a tuků ve prospěch
zdrojů bílkovin (libové maso, netučné mléč‑
né výrobky, luštěniny) a zeleniny. V období
smogu rozhodně nezvyšujeme pohybovou
aktivitu venku, raději si zacvičíme doma.
Mezi tři hlavní jídla vložíme svačinky (jabl‑
ko, mrkev). Nešidíme snídani, ale přílohu
k večeři klidně nahradíme zeleninou.
Slíbený delší rozhovor s panem Šimkem
se bohužel do tohoto čísla Odrazu nevešel,
l
snad se to podaří příště. 
Vlaďka Drdová

Vzdělávací programy
Pro obyvatele Roztok a celého Středočeského
kraje máme pro období od února 2017 do
září 2018 připraven bezplatný vzdělávací
a poradenský program Senior Pool. Rádi by‑
chom zapojili kohokoli ve věku 50+, kdo je
v současnosti bez práce nebo nenachází od‑
povídající pracovní uplatnění. Zájemcům
poskytneme vzdělávací kurzy, možnost re‑
kvalifikace, kariérní poradenství i koučink
a podporu při výběru a oslovení potenciál‑
ních zaměstnavatelů. Účastníci programu
mají nárok na příspěvek na dopravu. A věří‑
me, že také větší šanci nalézt kýžené pracovní
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místo. Více informací na www.seniorpool.cz
nebo kontaktujte gabriela.ledererova@eu‑
roprofis.cz, tel. +420 777 765 641.
Projekt je spolufinancován z ESF, Ope‑
račního programu Zaměstnanost.
Pro rodiče na/po rodičovské dovolené
v Roztokách i celém Středočeském kraji je
připraven bezplatný vzdělávací program
Dejme práci šanci!, který je připraví na
opětovný návrat do zaměstnání. Školení je
zaměřeno na zvyšování motivace, rekvali‑
fikace a kariérové poradenství. Kurzy bu‑

dou probíhat ve větších městech podle re‑
gionu, aby byly účastníkům co nejblíže,
v délce 2 až 5 dnů, rekvalifikace v délce
14 dnů a déle. Rodiče mohou požádat
o příspěvek na hlídání dětí, pokud to bude
nutné, a příspěvek na dopravu. Více infor‑
mací naleznete na www.dejmepracisanci.cz
nebo tel. 770 101 875, info@europrofis.cz.
Projekt je financován z ESF v rámci OP
l
Zaměstnanost. 
Mgr. Michaela Vránová
konzultantka dalšího vzdělávání

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za Mirko Janečkem (21. 1. 1927 – 9. 1. 2017)
Ing. Mirko Janeček vstoupil na věčnost krátce před svými
devadesátinami. Zpráva, která k jeho výročí vyšla v minulém
Odrazu, ho ještě stačila potěšit – v nemocnici mu ji četla z ru‑
kopisu manželka Jana.

vensku, Agde v jižní Francii, Toronta v ji‑
hovýchodní Austrálii. Patří se poklonit
muži, který byl solí naší země. Requiescat
l
in pace. 

Po plně a obětavě žitém životě zemřel sta‑
tečný člověk. Naše poděkování patří po‑
ctivému a přímému muži, který se tolik
zasloužil o to, aby z naší paměti nezmize‑
ly kořeny historických a tak často vyma‑
závaných souvislostí. Týkalo se to neje‑
nom protinacistického a protikomunistického odboje, ale i jeho lásky ke
skautingu. Mirko Janečkovi bylo uděleno
čestné občanství Pardubic, Kučína na Slo‑

Paní Janečková‑Bayerová, Pavel Bayer
s rodinou a Renáta Kolářová s rodinou
děkují všem, kteří se přišli rozloučit s panem Ing. Mirko Janečkem dne 16. ledna
2017 ve Sboru Církve československé husitské v Roztokách na jeho poslední cestě.
Zemřel 9. ledna 2017.
Navždy zůstane v našich srdcích.

foto: Renáta Kolářová

Vojtěch Sedláček

Motto: Nelze vrátit čas
DANIEL TUROŇ zemřel 11. 1. 2017.
Byl pohřben v Úněticích 20. 1. 2017.
Pokoj jeho duši.
Nikdy nezapomeneme.
Rodina děkuje přátelům, kolegům,
fanouškům a sousedům za projeve‑
nou účast. 
l

Blahopřání k devadesátinám

Dne 3. března 2017 oslaví své
krásné devadesátiny paní Věra
Palasová z Roztok‑Žalova. Mnozí si
ji ještě pamatují z jejího dlouhole‑
tého zaměstnání zdravotní sestry
na roztockém zubním oddělení
a následně laborantky ve Výzkum‑
ném ústavu antibiotik Roztoky.
Naší milé mamince, babičce a pra‑
babičce k jejímu životnímu jubileu
přejeme hodně zdraví, optimismu
a spokojenosti.
Synové Jiří a Miroslav s rodinami l

ÚNOR 2016

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 11. 5. 2017
se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční
slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období
od 1. července 2016 do 31. prosince 2016.
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 u paní Vyšehradské,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 20. 4. 2017.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte
v našem městě.
Dagmar Vyšehradská, matrika
21
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OctOpus Vocalis

Eduard by to tak chtěl opět
Na Růžku
Přátelé roztockého divadla,
Studio mladých pro vás v únoru
připravilo opět něco z naší diva‑
delní produkce. Tentokrát s námi
budete moct nahlédnout do života

Vážení roztočtí, tak se konečně i mně osobně, „naplavené“
tj. přivdané, přistěhované z Moravy, po nedávném dosažení
první uspokojivé pětiletky života ve „Vašem“ krásném, po‑
hodovém a kulturním městě, naskytla příležitost Vás v širší
míře oslovit. A to navzdory (nebo právě pro něj?) stále ještě
zcela neodnaučenému „moravskému akcentu“!

divadelních herců v naší autorské
hře Eduard by to tak chtěl. Toto
„drama“ z jedné pánské divadelní
šatny jednoho oblastního divadla
ale v sobě skýtá i spoustu velmi
komických situací. I díky tomu
pochopíte, že herci jsou taky jen
lidé, které zajímá, kdy dostanou
stravenky, stěžují si na všechny
a na všechno, mají problém zved‑
nout chytrý telefon, nebo prostě
nechtějí psychologizovat roli pra‑
sečí hlavičky. Přijďte se sami pře‑
svědčit 16. února od 19.30 hod. do
Restaurace Na Růžku (Husova 1221,
Žalov), vstupné 130 Kč. Těšíme se
na vás. 

l

Studio mladých

Dovolte mi Vás všechny, tj. spisovněji
„pražsky“ hovořící, pozvat dne 3. března
na koncert brněnského vokálního ansám‑
blu OctOpus Vocalis. Tuto skupinu tvoří
osm zpěváků a umělecký vedoucí, který se

také občas ke zpěvu přidá. Repertoár sou‑
boru není vymezen žádným obdobím ani
žánrem. Vzhledem ke komornímu obsaze‑
ní se často věnuje skladbám z období rene‑
sance, baroka, 20. a 21. století, ale zabrousí
také do kvalitní populární hudby a jazzu.
Březnový koncert proběhne ve stylu
a rytmu swingu.
Co dodat. Doma jsem již informovala, že
počínaje březnem budu tak trochu „per‑
manentně setkáváním vytížená“ (Perma‑
nent meeting, s. r. o.), a tak Vás moc ráda
osobně „potkám“ nejen v obchodech, ka‑
várnách a restauračních zařízeních, ale
právě v sále hotelu Academic, se kterým
pro Vás již nyní plánuji další akce.
l
Začneme březnovým koncertem? 
„Vaše“
Naďa Jandová

INZERCE

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Využijte mých zkušeností
s prodejem
nemovitostí
v Roztokách!
Mgr. Filip Tretiník
608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz

ZAVOLEJTE MI PRO VÍCE INFORMACÍ
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KULTURA

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během
měsíce ledna 2017.
BELETRIE

PROGRAM V ÚNORU:

Cornwell, B., Lučištník (Hledání svatého
grálu). 1. díl i další díly
Parks, A., Jestli odejdeš…
Roth, V., Čáry života
Sparks, N., Ve tvých očích

n 7.

DETEKTIVKY

Coben, H., Smrt v zádech
Mankell, H., Ruka – Wallanderův svět
Masterton, G., Výkupné pro krále
PRO DĚTI

Haines, G., Pět malých káčátek
Hatter, C., Tvořte kódy : navrhněte si svou
webovou stránku
NAUČNÁ

Wan, G., Domácí čínská kuchyně
Výběr z nově zapsaných knih byl tentokrát
obzvláště těžký, protože jsme i díky daru
čtenářky zapsali přes 270 knih, které na‑
jdete v online katalogu v seznamech a no‑
vinkách, pokud si zadáte omezení na
30 dní.

2. (18.30) Deprese z pohledu pacient‑
ky – Ludmila Křivancová – vstupné dobro‑
volné
n 8. 2.(16.15) Hravé čtení s Adélou
n 9. 2. (18.00) Přijmout či nepřijmout ho‑
meopatii do našich životů (seminář z cyklu
BPW) přihlášení na lenka.svecova@bpwcr.cz Jak mohou ty kuličky fungovat, když tam
není ani molekula původní látky? Je ho‑
meopatie věda, umění nebo šarlatánství?
n 22. 2. (16.00) Mandaly s Lucií Vranou
(16.15) Hravé čtení s Adélou
(17.15) Vernisáž výstavy studentských
studií Tyršova náměstí
Informace o programu a mnoho dalšího můžete zjistit osobně v knihovně, na
plakátovacích plochách města či na webu
knihovna.roztoky.cz.


KRONIKA MĚSTA
NA WEBU
Pro všechny, kteří se zajímají
o nedávnou minulost Roztok,
jsme na městské
webové stránky umístili
texty městské kroniky
od roku 2003 do roku 2015.
Budete moci ocenit, jak pečlivou
práci odvádí naše kronikářka
paní Jaroslava Weberová.
Zápisy najdete na adrese

http://www.roztoky.cz/kronika-mesta

l

Mgr. Jaroslav Drda,
tajemník MÚ

Za městskou knihovnu

Mgr. Michal Špaček
INZERCE

ROZTOKY

Vás srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ

PLES
Sobota 25. 2. 2017 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: Taneční skupina ZUŠ Roztoky

Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu

Zveme Vás na

COUNTRY BÁL
s kapelou

Petr Vodrázka - kytara
Jaroslav Kasalický - kytara
Petr Marek - baskytara
Jaroslav Drda - housle
Jaromír Chaloupek - banjo
Michal Jirán - bicí
Petra Drdová - flétna
a

Vladka Drdová - zpev
Předtančení

Výuka country tance

Sobota 11. 3. 2017 od 20 hodin
Hotel Academic, Tyršovo náměstí, Roztoky

Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292

Vstupné 100 Kč

Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně

Rezervace na 606 893 292

ÚNOR 2016
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ÚNOR–BŘEZEN
25. 11. – 19. 2.
2017

Historické vánoční ozdoby – výstava ze sbírky Věry Dvořáčkové.

Středočeské muzeum Roztoky

9. 12. – 26. 3.
2017

Marie Fischerová-Kvěchová – tvorba české malířky, ilustrátorky, oděvní návrhářky.

Středočeské muzeum Roztoky,
Galerie/Kabinet

So 11. 2.

Masopustní maska – workshop s Yuko Takahashi.
Od: 14.00 hod. Rezervace nutná na tel. 725 069 062

Ateliér JoE, Tyršovo nám. 1731/9

Ne 12. 2.

Divadélko Ingrid Chrastinové – Princezna a kouzelná větvička. Od: 16.00 hod.

CVA kino Velke Přilepy

Čt 16. 2.

Eduard by to tak chtěl – představení Studia Mladých. Vstupné 130 Kč. Od: 19.30 hod.

Restaurace Na Růžku, Žalov

Ne 19. 2.

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje.
Od: 16.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,
Historický sál

Ne 19. 2.

Tygřík – divadlo v kufru. Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Pá 24. 2.

Doba ledová – Mamutí drcnutí. Od: 15.00 a 17.00 hod.
Dítě Brigit Jonesové. Od 19.00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

24.–25. 2.

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

bude upřesněno

So 25. 2.

Maškarní bál – tradiční akce spolku Roztoky – město pro život. Předprodej v recepci hote‑
lu. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Tyršovo náměstí

Ne 5. 3.

Palačinková Pepinka – divadlo KaKá. Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Pá 10. 3.

Nechte zpívat Mišíka – premiérové promítání filmu režisérky Jitky Němcové.
Od: 19:00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

So 11. 3.

Country bál se skupinou Klikaři. Od: 20.00 hod.

Hotel Academic, Tyršovo náměstí

Ne 12. 3.

Divadlo Na větvi – s pohádkou Kouzla skřítků. Od: 16.00 hod.

CVA kino Velke Přilepy

Pá 17. 3.

Husitská diakonie organizuje sbírku šatstva. Od: 15.00–17.00 hod.

CČSH, Jeronýmova 515, Roztoky

Ne 19. 3.

O princi z knížky – Dřevěné divadlo. Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Čt 30. 3.

Vernisáž karikaturisty Radovana Rakuse. Od: 18.00 hod.

Galerie v domě U Korychů, Velké Přílepy

Pá 31. 3.

Hledá se Dory – film pro děti. Od: 15.00 hod a 17.00 hod.
Bezva ženská na krku – česká komedie s O. Vetchým. Od: 19.00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

INZERCE

Business & Profesional Women Praha II

Zveme vás
na semináø

9. 3. 2017, od 10 do 12.00 hod.
Na co by každá máma mìla
myslet pøedevším
Jak mít celou rodinu v pohodì?
Co je nejlepší pro menší dítì a co pro dospívající?
Víte jak na hyperaktivní dìti?
Vstup zdarma

Pøednášející: Laïka

Soukupová

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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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, vítejte u našich školních aktualit. A co že jsme
to vlastně všechno v lednu stihli? Měsíc je to dlouhý, a proto
jsme si bohatě všeho užívali. V mrazivém lednovém měsíci
jsme samozřejmě, kromě pro děti „nezajímavého“ závěrečné‑
ho zkoušení k pololetní klasifikaci, zažili i mnoho zajímavých
setkání, nevšedních exkurzí a poučných výletů.
Mnoho dětí 1. stupně si počátkem ledna
vyzkoušelo v tzv. „Hoblinkových dílnách“,
jak si pilováním, řezáním a šroubováním
můžeme vlastnoručně vyrobit malou hrač‑
ku. Některé třídy se jely podívat na to, jak
se hraje divadlo, do pražského Divadla Mi‑
nor či Divadla v Dlouhé. V Mobilním pla‑
netáriu, které za námi do školy dokonce
přijelo, zhlédlo naučný program několik
dalších tříd 1. stupně.
Koncem měsíce si nadaní žáci a žákyně
naší školy poměřili své znalosti v různých
školních soutěžích a olympiádách – mate‑
matické, dějepisné, z českého i anglického
jazyka. Týden před vysvědčením jsme si
v devátých a pátých třídách napsali testy
Kalibro, tak snad výsledky v porovnání s ji‑
nými školami budou příznivé.
V některých třídách také pokračovaly
programy primární prevence na téma „ko‑
munikace a spolupráce“, tak se teď těšíme
(hlavně my učitelé), že výuka ve třídách
pofrčí jedna báseň.
Tak nám držte palce! Na čtenou příště
l
se těší 
Věra Zelenková

Osobnosti Roztok –
Mgr. Stanislav Boloňský
V hodinách předmětu Svět práce jsem
s žáky osmých tříd vedla debatu o jejich
budoucím studiu na středních školách,
gymnáziích a učilištích. Několik žáků se
vyjádřilo, že je baví fotografování a možná
by chtěli obor fotografie studovat.
Oslovila jsem proto pana S. Boloňské‑
ho, který je uznávaným fotografem. Kdo
měl zájem, mohl navštívit výstavu jeho
fotografií v Horoměřicích. On ochotně
přišel žákům představit tento obor. Před‑
náška byla živá, zajímavá a interaktivní.
Žáci totiž pouze neposlouchali výklad, ale
mohli si vyzkoušet fotografování s fotoa‑
parátem, který pan Boloňský přinesl. Stu‑
denti ocenili, že jim pan Boloňský před‑
stavil své vlastní fotografie a na nich
vysvětloval, co je při focení důležité. Dále
si mohli žáci prohlédnout diapozitivy
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a další fotografické materiály. Studenti za‑
hrnovali p. Boloňského otázkami, na kte‑
ré ochotně a rád odpovídal. Z přednášky
se stala živá debata, a to vidím jako pod‑
statné.
Oceňuji zanícený výklad pana Boloňské‑
ho, který nezapře, že je pedagogem. Ráda
bych mu touto cestou upřímně poděkovala
l
za jeho čas, který nám věnoval. 
Michaela Černá

Festival – řemeslo
má zlaté dno
První veřejné představení řemesel ve spo‑
lupráci dětí, rodičů, prarodičů, ale i nad‑
šenců pro řemeslné dovednosti, proběhne
23. dubna 2017 od 10 hodin na zahradě
školy, v případě nepřízně počasí v přízemí
nové budovy školy.
Festival Řemeslo má zlaté dno je spojen
s prezentací osobních hodnot a pracovních
dovedností napříč generacemi. Rádi by‑
chom vytvořili prostor pro setkání dětí
i dospělých, kteří mají chuť podělit se o své
dovednosti, praktické zkušenosti a předá‑
vat si je.
V dílnách si děti mohou vyrobit např.
jednoduchou dřevěnou hračku, vyřezat
panenku, vyrobit loutku nebo malé leta‑
dlo. Součástí řemeslného festivalu bude
i společná výstavba vyvýšených záhonů na
zahradě školy, které budou využívány
v rámci výuky prvouky a přírodovědy žáky
1. stupně.
V odpoledních hodinách bude festival
pokračovat divadelním představením
Malého Kvítka a potom všem zahraje
Muzička.
Uvítáme zájem každého šikovného ta‑
tínka nebo dědečka ke spolupráci v jednot‑
livých dílnách, aby nám pomohli při spo‑
lečném tvoření s dětmi. Zájemci se mohou
hlásit paní Monice Bromovské na e‑mail:
bromovska.m@zsroztoky.cz.
Festival Řemeslo má zlaté dno byl fi‑
nančně podpořen Letištěm Praha, a. s.,
l
v rámci projektu Dobré sousedství. 

Návštěva diagnostického
ústavu s žáky devátých tříd
Ve čtvrtek 26. ledna žáci devátého ročníku
navštívili diagnostický ústav pro chlapce
v Lublaňské ulici na Praze 2. Byli jsme při‑
vítáni panem Magrlou – hlavním etope‑
dem v diagnostickém ústavu, který naše
žáky seznámil s tím, co je to diagnostický
ústav, kdo se tam může dostat, pro jaký věk
je určen, jak dlouhý je pobyt, jaký denní
režim chlapci mají.
Žáky nejvíce zaujalo autentické povídání
s Mikem, Kubou a Honzou, kteří byli
ochotni se svěřit se svými problémy, které
je dovedly do diagnostického ústavu, a dále
nám řekli, co je čeká v nejbližší budouc‑
nosti.
Myslím si, že naši žáci byli překvapeni
přísným režimem, kdy svěřenci nemohou
používat mobilní telefon, počítač, nemo‑
hou jít sami ven a nemohou svobodně roz‑
hodovat o svém volném čase.
Tuto možnost navštívit diagnostický
ústav žákům zprostředkoval pan učitel
l
M. Eszenyi, kterému děkujeme. 
Michaela Černá

Třída 3. F a Nebojsa

Dne 26. 1. 2017 se vydala 3. F do Divadla
Minor ve Vodičkově ulici. V divadle, kte‑
ré se zaměřuje na dětského diváka, to
i roztocké děti umějí řádně ocenit. Sama
vstupní pasáž probouzí fantazii a třeťáčci
se nechali nalákat na nejrůznější detaily
minorského lesa, který sem prorůstá
z vedlejší Galerie Minor. Nejde v pravém
slova smyslu o galerii, ale o jakýsi inter‑
aktivní či relaxační prostor. Kdo by ne‑
chtěl zažít ten pocit, když se například
zanoříte do šnečí ulity nebo kořenů stro‑
mů. Ani další cesta do hlediště nebyla
nudná, divadlo skrývá spoustu zákoutí.
Kdo by mohl vynechat třeba klíčovou
dírku?
Ovšem všichni byli moc zvědaví na Ne‑
bojsu a jeho příběh. Pohádce nechyběla
zápletka, dobro a zlo, děj, který se odehrá‑
val i v hledišti, a na závěr vítězství přede‑
vším lásky. Děti odcházely nadšené s přá‑
ním vrátit se zpět. 
l
Kristýna Omrtová

Monika Bromovská
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Zprávy ze Sdružení Roztoč
Volná místa v kroužcích a kurzech

Výtvarný obor
n Ateliér

Semišová myš
(vede Dorota Krátká)
ÚT a ČT v ateliéru Puchmajerova
(pro děti 8–15 let)
n Barevný ateliér
(vede Alena Trávníčková)
PO a ST v ateliéru Puchmajerova
(pro děti 6–12 let)

Taneční obor
n Koťata

(3–6 let; vede Markéta Pucová
a Romana Packová)
ČT 9.30–11.30 v ateliéru Jungmannova

n Tvořivá

taneční výchova (4–7 let; vede
Markéta Pucová nebo Romana Packová)
ČT 15.00–16.00 v ateliéru Jungmannova
n V pohybu (3–6 let; vede Pavlína Neuhöferová spolu s Anežkou Konečnou)
PO 9.30–11.30 v ateliéru Jungmannova

Pohybový obor
n Žonglování

(od 9 let; Jonáš Tichý a Jakub Mirovský)
ÚT 17.30–19.00 v tělocvičně ZŠ Roztoky)
n Ranní probouzení jógou
ČT 8.15–9.15 v ateliéru Jungmannova –
Romana Packová

PÁ 8.15–9.15 v ateliéru Jungmannova –
Markéta Pucová
n Večerní jóga (od 15 let; vede Viktorie
Lašová; Roztoky)
PO večer v ateliéru Jungmannova
Více informací o kroužcích a kurzech naleznete na www.roztoc.cz. Případné dotazy směřujte na e‑mail roztoc@roztoc.cz
l


Kateřina Korychová

Dětský Klub Pohádka
Vítáme Vás v novém roce 2017!
My v „Pohádce“ jsme prožili krásné Váno‑
ce, spoustu zábavy, návštěvu výstavy vá‑
nočních ozdob v Zámečku, přespání s mi‑
kulášskou nadílkou, bobování na naší
zahradě, pyžamovou párty, bojovku „Hle‑
dání Nového roku“, stavění sněhuláků
a starání se o zvířátka v zimě (pohádková
i lesní). Čekají nás další přespání, a to 10.
února v pátek, pro školkové i neškolkové
děti, s tématem sv. Valentýna, a 3. března,
s tématem vítání jara, cena 500 Kč/dítě
(včasné rezervace nutné!). Dále máme pro
Vás novinku – již nyní si můžete (zcela ne‑

závazně) rezervovat místo v naší školičce
na září 2017 (pro případ, že nebudete při‑
jati do státní školky). Pohádkovou školku
mohou děti navštěvovat od 1 dne (dopole‑
dne) v týdnu až po klasickou celotýdenní
docházku, školka je přizpůsobena i těm
nejmenším dětem.
Těšíme se na Vás – paní učitelky z Po‑
hádky.
Kontakt: Jana Buštová,
tel. 777 977 244.


l

Jazykový kurz cestou domů…
Lexik – Jazykové kurzy odstartovaly 2. pololetí, přesto se
ještě můžete přidat. Noví studenti, můžete se přihlásit telefo‑
nicky (739 035 000, 739 034 000), mailem, nebo se, po tele‑
fonické domluvě, zastavte přímo u nás na recepci, kde s vámi
vše probereme osobně, vyplníte přihlášku a můžete začít.

Pro všechny, kdo se chtějí učit

Od února otevíráme dva nové kurzy:
němčinu pro dospělé začátečníky a špa‑
nělštinu pro dospělé začátečníky. Na ko‑
nec června a začátek července chystáme
každoroční intenzivní týdenní „nalejvárny na cesty“ před dovolenou pro věčné
začátečníky.

Chůvy, chůvy, chůvičky…

Lednový běh přípravného kurzu ke zkouš‑
ce na rekvalifikaci Chůva pro děti do za-
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hájení povinné školní docházky je v pl‑
ném proudu. Pro ty, kteří jej propásli, již
v březnu začíná další, naposledy se slevou
25 procent. Hlásit se můžete již nyní.
V únoru proběhnou státní zkoušky pro
rekvalifikaci na profesní chůvu. Všem dr‑
žíme palce, aby uspěli!

Příměstské tábory i program
pro předškoláky
Mnozí rodiče již nyní přemýšlejí, jak
zaměstnají svoje ratolesti o prázdni‑

nách. Lexik již tradičně chystá příměstské tábory na předposlední a po‑
slední srpnový týden. Nabízíme tedy
možnost, jak zabavit děti předškolní
i školní po celou druhou polovinu srp‑
na. Novinářský tábor bude letos od‑
krývat taje redaktorské práce „oko‑
lo“ cestovního ruchu. Podíváme se do
zákulisí různých míst, budeme pořádat
improvizované tiskové konference, bu‑
deme fotografovat a dělat fotodoku‑
mentaci a opět vytvoříme náš Roztocký
lexikon. V minulých ročnících jsme na‑
vštívili „ velín“ zpravodajství České te‑
levize, zapojili jsme se do natáčení rá‑
dia Junior, zhlédli jsme velkou tiskárnu,
pobyli jsme v zákulisí ZOO. Letos čeká
naše mladé novináře opět něco nového.
Zaregistrujte své děti co nejdříve nejen

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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kvůli slevě, ale protože počet míst je
omezen.
Rozjezd před školou je určen k zopaková‑
ní látky a „zklidnění“ dětí před nástupem
do školních lavic. Je určen pro děti k poho‑
dovému zahájení dalšího školního roku
2017/18, k oživení jejich znalostí z češtiny,
matematiky a angličtiny. Také je určen
i pro děti s poruchami učení, pro děti ne‑
pozorné či neposedné.
Novinkou bude Dopoledne s pohádkou
pro děti, které ještě nejsou školou povinné,
aby maminky měly čas pro sebe. Hlídá‑
ní s programem bude celé dopoledne
v týdnu od 14. srpna až do 1. září 2017. Re‑
zervace nutná předem, již nyní, počet míst
je omezen.
Čtvrteční i páteční přípravka z češtiny
a matematiky na víceletá gymnázia pro
žáky ZŠ běží až do poloviny dubna a je
možné ještě obsadit poslední místa. Tento
kurz je určen pro děti z pátého ročníku.

Pedagogicko‑psychologická
poradna Lexik

Rožálek v roce 2017

Od ledna 2017 proběhla, díky PPP Lexik,
bezplatná orientační vyšetření v mateř‑
ských školách v Roztokách i jejich okolí,
včetně MŠ v Kralupech. Naše psycholožky
depistáže vyhodnotily a předaly rodičům
výsledky. Nyní tedy mají naši odborníci
plné ruce práce především s dětmi, které
mají nastoupit letos do školních lavic.
Více najdete na www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Těšíme se na vás! 

l

Za kolektiv Lexiku

Nový rok jsme v roztockém mateřském
centru přivítali pravidelnými kroužky
určenými pro nejmenší návštěvníky, a to
pondělními MIMINKY a čtvrtečními BATO‑
-LÁTKY. Tvořivé děti si přijdou „na své“
při VÝTVARCE, a kdo je zvídavý a chtěl by
vyzkoušet, zda se dá z mýdla ušlehat pěna
či jak dlouho tvrdne sádra, může navštívit
HERNU VŠEMI SMYSLY s prvky Montessori
pedagogiky.
Jednou za měsíc otevíráme dveře mateř‑
ského centra i v sobotu v rámci VÝTVARNÉ
LABORATOŘE, která je vhodná od nej‑
menších až po školáky. V té lednové jsme
malovali plechové talířky pravým smaltem.
Od nového pololetí chceme otevřít ně‑
kolik „staronových“ kroužků: SLUNÍČKA,
ANGLIČTINU PRO DOSPĚLÉ a JÓGU PRO
DĚTI. Koncem února připravujeme Dětský
karnevalový rej.
Více informací naleznete na www.rozalek.cz
či našich facebookových stránkách. Těšíme
l
se na vás na některé z našich akcí!

Mgr. Eva Tluková

Mgr. Lenka Červenková

Tenis v zimě, na jaře i v létě
Vítám Vás uprostřed zimy s několika novinkami, které se
týkají i léta a podzimu. Ale jedno po druhém.
Nejprve rychlé připomenutí naší zimní
turnajové série, kdy se každou první sobo‑
tu v měsíci utkávají děti a v neděli dospělí
ve dvouhře. Lednové turnaje zamíchaly
pořadím na předních příčkách žebříčků –
v nejmenším víceboji udržela vedení
Amálka Matoušková, na druhé místo se
vyhoupla Elsa Bohatová. V minitenise si
první místo upevnil Filip Šebek, o druhé se
dělí Maty Černý a Kristýnka Maťková. Ba‑
bytenis ovládá Maruška Jarolímková před
Martinem Šebkem. V žactvu je první pra‑
videlný účastník Dan Červenka před Pe‑
pou Jarolímkem a v mužích přeskočil na
prvním místě Libor Černý Zbyňka Němce.
Kompletní žebříčky najdete na webu tenis
‑skola.cz v sekci sportovní akce.
Za sebou máme i první letošní víken‑
dové hory, kdy jsme si v pěkném počtu
17 dětí a 6 dospělých užili slunečné poča‑
sí a mraky sněhu na Severáku v Jizerských
horách. Druhé víkendové hory jsou v plá‑

A na co dalšího se můžete těšit? Na tradič‑
ní dubnové předsezonní tenisové soustře‑
dění v Rakovníku nejen pro hráče SK Ža‑
lov stejně jako na srpnový tenisový kemp.
Od 16. 7. do 22. 7. se uskuteční Letní tábor
se sportem. Celé léto pak budou na Žalově
probíhat příměstské kurzy tenisu a dalších
sportů… Samozřejmě včasné přihlášení =
nižší cena. NOVĚ budou od září probíhat
na Žalově profesionální kurzy angličtiny
pro děti!
Výzva pro tenistky mladšího žactva
(ročník 2005–2007) – sháníme holky do
družstva mladšího žactva SK Žalov – zá‑
jemkyně nechť se ozvou na sramek@tenis
‑skola.cz).
Závěrem pak přání krásné zimy plné
sportu a zdraví, dětem luxusní jarňáky
a tenistům přesnou ruku a rychlé nohy.


l

		

nu v březnu – hlásit se můžete všichni na
sramek@tenis‑skola.cz.

Jan Šrámek

Soukromá inzerce
n Pronajmu

byt 2+1 v Olbrachtově ulici od
dubna 2017. Tel. 602 345 700
n Pronajmu nebytový prostor – obchod
22 m2, pasáž Tyršovo nám. Roztoky.
Tel. 603 851 651
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n Prodám

rozestavěnou chatu k trvalému
bydlení s pozemkem 450 m v Roztokách,
ulice Potoky. Tel. 736 674 553
n Hledám spolehlivou paní, která by mi
občas uvařila. Jsem upoutána na invalidní

vozík, bydlím v RD v Roztokách. Kontakt:
233 910 178, 776 031 631
n Pronajmu garáž i se stáním před ní, spod‑
ní konec Olbrachtovy ul., 1200 Kč/měsíc.
l
Tel. 603 549 424 
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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

