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SOUKROMÁ INZERCE
DOMÁCÍ POTŘEBY
ELEKTRO-ŽALOV

železářství, spojovací materiál,
kuchyňské potřeby - plasty,
vybavení pro zahradu,
instalatérské zboží, vodov. baterie
elektroinstalační materiál,
drogerie, barvy a laky,
terminál SAZKA
PONDĚLÍ-PÁTEK 8.00–18.00
SOBOTA		
8.00–11.30
TEL. 220 910 180, 602 320 324
Přemyslovská 1136, Žalov
e-mail: železářství1992@seznam.cz

Přijmeme prodavačku,

i na zkrácený pracovní poměr.
Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
Vážení inzerenti,
naší snahou je, aby váš inzerát
byl maximálně účinný, proto
velmi dbáme na jeho tiskovou
kvalitu. K tomu ale potřebujeme
vaši spolupráci. Věnujte prosím
před zasláním podkladů pro vaši
inzerci pozornost níže uvedeným
technickým parametrům, bez jejichž dodržení nemůžeme zaručit
kvalitu vaší prezentace a tím
i její účinnost.
HOTOVÉ PODKLADY:
Adobe Acrobat – ve formátu
PDF v tiskové kvalitě (nastavení komerční tisk, obrázky rozlišení 300 dpi, texty v křivkách).
Bez přímých barev.
n Doporučená minimální velikost
písma je 6 bodů.
n Velikost zpracovaného inzerátu
musí přesně odpovídat rozměru
uvedenému v objednávce.
Podklady nelze dále upravovat.

PODKLADY PRO DALŠÍ
ZPRACOVÁNÍ:
n Dodání loga
a) v křivkách Adobe Illustrator
a PDF (texty převést do křivek
nebo přiložit fonty, barvy CMYK)
b) v rastru TIFF a JPEG rozlišení
600 dpi (barvy CMYK).
Při nedodržení barevnosti
CMYK neručíme za správnou
barevnost loga.
Barvy nesmí klesnout pod 5 %
jednotlivého CMYK.

n

n

 odání obrázků
D
a) ve formátu EPS, TIFF a JPEG
v rozlišení min. 300 dpi,
barvy CMYK (min. velikost
u barevné fotografie JPEG
je 315 kB a u TIFF 1,3 MB)
b) kvalitní fotografie (maximální použití je do 100 % velikosti
fotografie)

Asistent pedagoga – školní rok
2017/2018
Mateřská škola Roztoky,
Přemyslovská 1193,
okres Praha-západ
hledá asistenta pedagoga
k integrovanému dítěti
od školního roku 2017/2018
s nástupem k 1. 3. 2018.
Rozsah přímé výchovné práce
30 hodin týdně.
Požadujeme střední vzdělání s maturitou,
možnost doplnění vzdělání kurzem
pro asistenty pedagoga zde.
Hana Novotná,
ředitelka školy

2

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ÚVODEM
OBSAH:

Únor, úmor, úhor

ÚVODEM
Únor, úmor, úhor | J. Drda

3

Zimní období s sebou přináší různé duševní deprese. Podle
vědeckých výzkumů to souvisí s kratší denní dobou a s menším počtem slunečných dnů. V únoru to platí obzváště,
protože vliv „temné síly“ se za předchozí měsíce kumuluje.
A jako by to nebylo málo, přidává se k tomu ještě chřipková
epidemie.
Při psaní tohoto úvodníku se sice nadopovaný léky ukrývám
pod teplou dekou, ale víc než choroba a zimní deprese mě
mrzí chování lidí.
V rubrice komentářů si Zlatica Dobošová s decentností své umělecké duši vlastní
stěžuje, že nesouhlas s něčím názorem se u nás řeší destruktivně. Je to tak. Člověka
s jiným názorem u nás nepřesvědčujeme, je třeba ho znectít, pohanět a umlčet.
Jako by znovu platilo to bolševické „kdo nejde s námi, jde proti nám“.
Setkáváme se s tím ve vysoké i v komunální politice, ale i v hospodách, a dokonce
v rámci rodin. Neumíme tolerovat odlišný pohled, svůj názor považujeme za ten
jediný správný a možný. Nenasloucháme si, do úmoru si meleme svou a stokrát
opakujeme tytéž argumenty, až slova úplně ztratí svůj původní smysl, takže jakékoli porozumění je nemožné.
Znovu se to v krystalické podobě projevilo při volbě prezidenta. Říká se, že společnost je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. Prý nás rozdělují někteří politici. No
ano, některým se vyplatí vytvářet obraz nepřítele, ale proč tomu lidé tak snadno
podléhají? Proč věří každé pomluvě, která se bůhvíodkud vynoří na sociálních
sítích? Proč v sobě pěstují nenávist? Proč se slušnost pokládá za slabost?
Přiznejme si, že si s demokracií zatím nevíme rady. Mnozí z nás mluví demokratickým jazykem, ale myslí totalitně. Úhor politické kultury na všech úrovních
v této zemi leží ladem.
l
A jak známo, na neobdělané půdě se pase dobytek. 
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, toto vydání Odrazu vychází těsně před
jarními prázdninami. Pokud vyrazíte s dětmi na hory za zimními radovánkami, nezapomeňte si vzít Odraz s sebou.

Prezidentské volby

Výsledky voleb již několik týdnů známe
a byly analyzovány ze všech možných i nemožných úhlů pohledu. Jsem hrdý na to,
jak prezidentské volby dopadly u nás
v Roztokách, a děkuji Vám za to. Celkový
výsledek těchto voleb ovšem dopadl oproti
volbě Roztockých a Žalovských diametrálně odlišně. Těsná většina (rozdíl necelých
3 procent odevzdaných hlasů) zvolila prezidentem opět Miloše Zemana, což je nezbytné respektovat. Čest patří jak Jiřímu
Drahošovi, tak i dalším poraženým kandidátům.

Pozemek u školy

Několik let trvaly nepříjemné právní spory
o pozemek vedle školní jídelny v Havlíčkově ulici. Chodíte-li kolem školy, asi jej znáte. Nyní je od školní zahrady oddělen plotem a je na něm umístěna „trafačka“.
Nebudu zde popisovat podstatu právního
problému, který bohužel nedopadl pro
město dobře a soud přiřkl vlastnictví sou-

kromé osobě. V minulém roce se mi podařilo docílit toho, že se městu naskytla možnost tento zejména pro školu cenný
pozemek koupit. Jsem rád, že zastupitelstvo nákup pozemku ještě na konci minulého roku jednomyslně odsouhlasilo.
V tuto chvíli je již pozemek ve vlastnictví
města. V mezičase rada města odsouhlasila
projektovou přípravu objektu, do kterého
by se vešly čtyři nové třídy a který by mohl
být v horizontu měsíců na tomto pozemku
postaven. Zda se tak skutečně stane, posoudí únorové zasedání zastupitelstva.

Výstavba v Nádražní

Lednové zastupitelstvo po několika letech
tvrdých jednání zástupců města s investorem odsouhlasilo smlouvu o podmínkách
výstavby v Nádražní ulici a smlouvu o budoucí koupi budovy divadélka a školky
v této lokalitě. Od poslední verze se ke všem
tehdy dojednaným podmínkám ještě podařilo snížit celkový počet bytů o 8 a rozšířit prostor Nádražní ulice. Jsem přesvěd-

čen, že se během několik let trvajícího
jednání podařilo pro město vyjednat maximum možného. Zároveň věřím, že budoucí
výstavba a zejména rozšíření a úprava Nádražní ulice bude ku prospěchu života
v dolní části Roztok.

Blahopřání k jubileu

Jen výjimečně na tomto místě gratuluji, ale
protože před pár dny oslavila výjimečná
roztocká, lépe řečeno žalovská, osobnost
významné životní jubileum, dnes tak učiním. Dovolte mi, abych nejen za sebe, ale
i za naše město, poblahopřál Heleně Kantorové, perfektní zpěvačce a hlavně úžasné
dámě, v jistém slova smyslu duši našeho
města, která každodenně pomáhá našim
seniorům. Drahá Helenko, přeji Ti pevné
zdraví, Boží požehnání, spoustu elánu
do Tvé tolik potřebné práce a lásku bližních.
S přáním krásného prožití „jarních“
l
prázdnin 
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Do čeho jsme investovali v roce 2017
V uplynulém roce město v rámci schváleného rozpočtu investovalo
36,647 milionů korun.

Na vysvětlenou: do investic patří pořízení
hmotného majetku za více než 40 000 korun, ze stavebních investic pak všechny
práce zásadnějšího charakteru – kromě silnic a oprav budov například také výsadba
alejí či zakládání záhonů.
Největší investicí uplynulého roku byl
soubor ulic Krásného, Pilařova a Muhlbergerova, za který jsme zaplatili bezmála deset milionů korun, z toho za povinný archeologický výzkum 865 000 korun.
Na vysvětlenou: zmíněné ulice jsou v širším areálu národní kulturní památky a ze
zákona jdou náklady na výzkum za investorem, tedy za městem. V letošním roce
budou nemalým nákladem pokračovat
práce v žalovské ulici Příčné.
Dalších 1,4 milionu stála výměna vodovodních řadů v uvedených žalovských ulicích. Půl milionu korun jsme investovali
do kamerových prohlídek kanalizace pod
Tichým údolím a Kroupkou a zejména
do vyčištění potrubí v úctyhodné délce
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dvou kilometrů – od Koruny až ke Spálenému mlýnu. Celkem 634 000 stál nákup
softwaru pro čističku odpadních vod. Devět milionů korun jsme vložili do výstavby
mateřské školy v Palackého ulici, do této
kapitoly patří také projektová dokumentace budované mateřské školy za úřadem,
v objektu pana Durdoně. Bezmála dva
a čtvrt milionu korun putovalo do škol –
drtivou většinou do projektové dokumentace na novou školu v Žalově. Byla také
pořízena nová klimatizace v základní škole
v Roztokách. V kontextu milionů byly
drobnými výdaji 50 000 za návratový box
v knihovně či 80 000, které jsme investovali do výměny oken v policejní služebně.
Mezi ty větší patřila investice do hasičské vyprošťovací techniky. Šlo o bezmála
půl milionu.
Celkem 209 000 korun z investičních
prostředků jsme věnovali do zeleně, jmenovitě do aleje v ulici Vltavská a do založení
několika záhonů po obci. Výkup pozemků

pod Lidickou ulicí stál 1 328 000 (potřebujeme je proto, aby mohl být v budoucnu
zrekonstruován průtah městem), dva miliony korun stála druhá etapa budování Levého Hradce, tedy nový vstup do budoucího klidového prostoru s kolumbáriem,
oprava zdi a pódia, rovněž včetně nemalých
nákladů na archeologický výzkum.
Milion a tři stovky tisíc pohltila plynofikace obecních bytů v Nádražní ulici a dílčí
oprava společných prostor tamtéž. Vzhledem k tomu, že oprava vily čp. 125 a její
rekonstrukce na školku a prostory pro
spolky začala až v posledním čtvrtletí, proinvestovaly se pouze 3 173 000 korun.
Potřebnou a velmi rychle provedenou
investicí byla generální oprava souboru
objektů v Havlíčkově ulici, kde sídlí lékařské ordinace pediatrů, a také rekonstrukce
klubovny důchodců. Za tyto práce jsme
zaplatili necelé tři miliony korun, dalších
650 000 pak za výměnu oken v městském
objektu v Masarykově ulici, v sídle lékařů
l
a lékárníků. 
Tomáš Novotný

místostarosta
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Co nového přineslo lednové zastupitelstvo
Zástupcům TJ Sokol Roztoky – v čele
s Martinem Švarcem a Martinem Matasem,
se podařilo získat více než devítimiliónovou dotaci na rekonstrukci atletické dráhy.
Zastupitelé dle příslibu z minulého roku
jednomyslně schválili proplacení finanční
spoluúčasti z rozpočtu města – čtyř milionů korun. Realizace může brzy začít a sportovci se mohou těšit na krásný stadion.
Nový přechod pro chodce přes ulici Lidická včetně přístupové plochy v lokalitě
Na Panenské se zas o kousek přiblížil realizaci. Zastupitelé schválili dohodu mezi
městem Roztoky a společností TALORA,
která je vlastníkem části pozemku potřebného pro vybudování přechodu. Součástí
projektu je odstranění dočasné dřevěné
lávky a vybudování přístupových ploch
k tomuto přechodu, a to na obou stranách
komunikace. Pokud se kladně vyjádří
i krajská správa silnic, může se přechod
na jaře vybudovat.
Několikaleté projednávání a připomínkování města k plánované výstavbě bytového domu v Nádražní ulici má konečnou
podobu. Zastupitelé odsouhlasili uzavření
smlouvy o podmínkách výstavby se společností Nádražní 23 s.r.o. Součástí projektu
bude 122 bytů, výstavba veřejného dětského hřiště, vybudování autobusových zálivů,
chodníků a záhonů či rekonstrukce úseku
ulice Nádražní. Novou budovu divadélka
a mateřské školky pro 25 dětí město od společnosti odkoupí za 9 milionů korun.

Počet žáků roztocké
školy stále roste
Předsedkyně školské rady, vedení školy
a učitelé „rozvrháři“ připravili pro zastupi-

tele velmi přínosnou prezentaci. Zmapovali
stav stávajících prostor pro žáky, pedagogy
a další personál. Nedílnou součástí prezentace byl i výhled kmenových a odborných
učeben, které bude škola potřebovat po přijetí dalších prvňáčků. Současné silné ročníky prvňáčků čítají kolem 130 dětí. Silné
ročníky ovšem naplňují každým rokem
i více učeben na 2. stupni, s čímž přímo
souvisejí vyšší nároky na počet odborných
učeben i dělených tříd na výuku jazyků.
Ruku v ruce s přibývajícím počtem žáků je
zvýšená potřeba prostor pro přibývající pedagogický i nepedagogický personál.
Diskuse se vedla o plánované výstavbě
„čtyřtřídky“, která by měla zkraje podzimu
vyrůst na pozemku u roztocké školy, vedle
„trafačky“. Někteří zastupitelé vidí rozšíření
stávajících prostor spojených s dvacetimilionovou investicí jako přínos pro překlenutí
krizového roku 2019/2020 a vytvoření lepších prostorových podmínek pro učitele
i žáky v následujících letech. Jiní zastupitelé
naopak preferují připravit variantu koncepční, která zohlední narůstající počet
dětí v dalších letech i s ohledem na plánovanou výstavbu, a pro překlenutí krizového
roku zajistit výuku v dočasných náhradních prostorách. O tom, zdali se výstavba
„čtyřtřídky“ zrealizuje, budou rozhodovat
zastupitelé na únorové schůzi.
Přestože ve školním roce 2020/2021 bude
k dispozici nová škole v Žalově (u VTP parku), jež poskytne zázemí žákům v deseti
učebnách, je už nyní nutné plánovat výstavbu další budovy. Jak velká by měla budova
být, nám napoví demografická studie, kterou si nechá město zpracovat.
Velké poděkování za vypracování prezentace a velmi propracovaného odhadu

potřeb prostor v následujících třech letech
patří předsedkyni školské komise Lucii Čelikovské, ředitelce ZŠ Olze Janouškové, zástupkyni Marii Kubánkové, paní učitelce
Vendulce Kopecké a panu učiteli Michalu
Slámovi.

Stručně z rady
Rekonstrukce kuchyně
a jídelny v MŠ Spěšného
Radní schválili zadávací podmínky pro rekonstrukci kuchyně a jídelny v mateřské
školce Spěšného. Předpokládaná hodnota
zakázky je 1,2 milionu korun bez DPH. Komise pro otevírání obálek bude vyhodnocovat došlé nabídky koncem února. Samotná realizace by měla probíhat v letních
měsících. V jídelně bude možno připravit
cca 200 jídel, čímž bude zajištěné stravování
pro další děti, které budou v průběhu roku
přijímány do nově postavených školek.

Pronájem městského bytu

Město Roztoky zveřejnilo záměr pronájmu
městského bytu o velikosti 1+1 o celkové
ploše 40 m2 v ulici Masarykova, čp. 964.
Minimální výše nájmu činí 87,50 Kč za
m2/měsíc (+ zařizovací předměty a poplatky za služby). Zájemci mohou podávat nabídky do 22. 2. 2018 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu Roztoky. 
l
Marie Šlancarová
místostarostka

Výzva občanům – přerůstající zeleň
Vážení občané, dovolujeme si vás požádat o pravidelnou údržbu zeleně přerůstající z vašich pozemků do chodníků a ostatních komunikací. Berte prosím
ohled na své spoluobčany a umožněte tímto volný průchod chodcům a průjezd
kočárkům. V opačném případě jsou riziku vystaveny zejména děti, senioři a již
zmíněné kočárky, které jsou způsobenou překážkou nuceni vstoupit do vozovky, kde jsou ohrožováni projíždějícími vozidly.

čanů, kteří nám problémová místa mohou
hlásit prostřednictvím e-mailových adres
burgetova@roztoky.cz a revakova@roztoky.cz. OŽP v součinnosti se silničním
správním úřadem poté vyzve majitele pozemků k odstranění.

Přerůstající zeleň působí také problémy při
vývozu odpadů. V místech, kde nebudou
moci projet popelářské vozy z důvodu překážky v podobě přerůstající zeleně, nebude
odpad vyvezen. Dále také zeleň zasahující
do komunikací zhoršuje průjezdnost pro
vozy Integrovaného záchranného systému.
Zásah do přerostlé zeleně u nemovitostí,

Tímto opatřením chceme docílit zlepšení
dopravní situace ve městě a zajistit bezpečnost a plynulost na silnicích a místních komunikacích pro všechny občany města.
l

Děkujeme za pochopení.
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jejichž vlastníci nebudou reagovat na výzvy k ořezu a údržbě, bude proveden městem na náklady majitele nemovitosti.
Odbor životního prostředí vám rád poradí vhodnou dobu na ořez konkrétních
dřevin.
V problematice přerůstající zeleně
do komunikací město uvítá součinnost ob-

Odbor životního prostředí
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Běh pro novou dráhu je blízko cílové rovinky!
Člověk rád píše o zdařilých akcích a bezvadných nápadech.
Schůzka, kterou k představení generální rekonstrukce běžecké dráhy a přilehlého zázemí svolali Martinové Matas
a Švarc, zdařilá byla.
Běhání po atletické škvárové dráže bylo
pro mne zhruba před čtyřiceti lety peklo!
Plíce byly vždy spolehlivě deset metrů přede mnou. Měl jsem mrazení, když třídní
Jiřina Bendová zavelela, jak dlouhou trať
poběžíme. Tretry jsem měl na nohou asi
dvakrát a tuším, že vždy jsem si při šněrování tkaniček propíchl dlaň. To ale, čtenáři
prominou, nebylo tou škvárou…
Přesto teď rád chválím sokolstvo, zejména jeho atletickou část (Martina Matase,
asistenta hl. trenérky, jeho ženu Martinu,
hlavní trenérku, Vlaďku Hanouskovou,
Ivetu Saint-Bonnet, Radima Aulického
a jistě i řadu dalších spolupracovníků),
za to, že dokázali donedávna nemyslitelné.

S podporou města přikutáleli díky úspěšnému projektu podanému ke školskému
ministeriu více než devět milionů dobré
české měny. Další čtyři miliony přidalo
město – a dráha spolu s notně již zchátralým okolím mají být za neuvěřitelných deset měsíců zrekonstruovány.
Na lednové prezentaci, kterou výše uvedení připravili pro zástupce školy, roztockých podnikatelů, vedení města a také starostky Úholiček a Přílep, z pánů Švarce
i Matase čišel optimismus a radost z toho,
že se věc podařila a na druhý pokus státní
podpora dopadla! Jejich plány a slova, jak
nová dráha pozvedne úroveň atletiky
(a také vzhled stadionu) v obci, se dobře

poslouchaly – o to víc, že věci snad opravdu už nestojí nic v cestě.
Rád v tomto kontextu promíjím šéfovi
Sokola utkvělý pohled mým směrem, když
mluvil o poslední spartakiádě v totalitních
dobách a s důvěrou se na mne obrátil jako
na pamětníka spartakiády samé a snad
i výstavby Brány borců…
Díky nadšencům – a obdiv obětavým atletům a jejich stejně zapáleným podporovatelům.


l

Tomáš Novotný
místostarosta

Výsledky prezidentských voleb v Roztokách
Výsledky volby prezidenta republiky již
byly v celostátním tisku i na zpravodajských serverech dopodrobna rozebrány.
My zde jenom doplníme několik údajů

o volebním výsledku přímo v Roztokách
i v regionech, kam naše město spadá.
Dlouhých komentářů netřeba. Z tabulek je
zřejmé, že čím bližší je ohraničení sledova-

ného okruhu k Roztokám, tím více se zvyšuje volební účast a současně s tím roste
i volební výsledek Jiřího Drahoše až k roztockým bezmála 73 procentům.

ČR

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OKRES
PRAHA-ZÁPAD

ROZTOKY

1. kolo

61,92

64,73

71,64

74,60

2. kolo

66,60

68,49

74,40

76,54

VOLEBNÍ ÚČAST V %

Výsledky ve městě Roztoky

Jiří Drahoš

Prezidentské volby 2018

72,94 %

volební účast

3197 hlasů

Miloš Zeman

76,54 %
6

27,06 %
1186 hlasů
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Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., informují
Vážení občané,
ve spolupráci majitele vodohospodářské
infrastruktury města Roztoky a jejího provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., bylo v minulých letech rozhodnuto o postupné rekonstrukci klíčového
vodojemu ve vodovodní síti Roztok, VDJ
Žalov. Jedná se o strategický objekt, který
dokáže akumulovat ve svých dvou nádržích
o objemu 2 x 2000 m3 až třídenní zásobu
vody pro místní obyvatele.
V letech 2014 až 2015 byla provedena sanace obou akumulačních komor. Komory
byly ošetřeny sanačním systémem Vandex,
jenž svými konzervačními schopnostmi
zajistí významné prodloužení životnosti
betonové konstrukce objektu a zároveň
splňuje zákonné požadavky na materiál,
který je v trvalém styku s pitnou vodou.
Další etapa rekonstrukce byla zahájena
v prosinci 2017. Je zaměřená na stavební
opravy vnitřní a venkovní části celého ob-

jektu, výměnu potrubí a uzavíracích armatur v armaturní komoře, vzduchotechniky
a elektroinstalace. Nové bude i zařízení
na dezinfekci pitné vody. Součástí rekonstrukce je také systém automatického řízení, který nahradí již morálně i technicky
zastaralý systém, jenž je bez další servisní
podpory a akutně hrozí jeho havárie. Provozovatel na své náklady pořídí novou telemetrii, tedy dálkový přenos důležitých
údajů o provozních stavech vodojemu
a čerpacích stanic odpadních vod (průtoky, tlaky, koncentrace zbytkového chloru
v dodávané pitné vodě, chod čerpadel, havarijní stavy) na své dozorové pracoviště.
Celý systém tak bude pod trvalým dohledem dispečera 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Samozřejmě že takto rozsáhlá stavební
akce bude vyžadovat omezení nebo přerušení dodávky pitné vody, především při
přepojování a výměně potrubí nebo armatur. Po dohodě s dodavatelem stavby

budou tyto práce prováděny zejména
v nočních hodinách, aby omezení nebo
přerušení dodávky pitné vody do sítě
mělo minimální dopad na odběratele.
Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je 31. 5. 2018, přičemž práce
na přepojování potrubí budou dokončeny
do 25. 3. 2018.
O jednotlivých plánovaných odstávkách
budeme obyvatele města a dotčené orgány
samosprávy, včetně hasičů, informovat
s dostatečným předstihem prostřednictvím našeho standardního informačního
systému (stejným způsobem jako při haváriích vodohospodářské infrastruktury),
na webových stránkách města Roztoky
a SčVK.
Za omezení nebo přerušení dodávky pitné vody se vám tak předem omlouváme
l
a děkujeme za pochopení. 
Ing. Alexander Mutňanský

manažer provozu Roztoky

Kurzy
VÝSLEDKY 1. KOLA
V % HLASŮ

ČR

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OKRES PRAHA-ZÁPAD

ROZTOKY

Topolánek Mirek

4,30

4,85

6,51

6,01

Horáček Michal

9,18

10,80

11,82

10,92

10,23

9,47

12,95

16,43

Hynek Jiří

1,23

1,37

1,32

1,34

Hannig Petr

0,56

0,60

0,50

0,41

Kulhánek Vratislav

0,47

0,58

0,47

0,39

Zeman Miloš

38,56

34,16

22,25

18,93

Hilšer Marek

8,83

9,48

9,55

10,00

26,60

28,64

34,59

35,53

ČR

SŘEDOČESKÝ KRAJ

OKRES PRAHA-ZÁPAD

ROZTOKY

Zeman Miloš

51,36

46,96

31,97

27,06

Drahoš Jiří

48,63

53,03

68,02

72,94

Fischer Pavel

Drahoš Jiří

VÝSLEDKY 2. KOLA
V % HLASŮ

ÚNOR 2018

Obyvatelům Roztok
a Středočeského kraje
nabízíme:
kurz osobnostního a profesního rozvoje, přípravu
na pracovní pohovor,
rekvalifikační kurzy, osobní kariérní poradenství,
nabídku vhodných pracovních míst, kurzy práce s PC
a další.
Veškeré aktivity jsou pro
účastníky zdarma. Zúčastnit se mohou zájemci nad
50 let, kteří hledají práci.
Začínáme již 13. 2. 2018.
Vzdělávací a poradenský
projekt Senior pool je
financován z Evropského
sociálního fondu.
Kontaktní osoba:
Š. Dostálková,
tel. 778 885 477,
e-mail:
stepanka.dostalkova@europrofis.cz


l
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Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 4. 1. do 30. 1. 2018:
n Dne

5. 1. oznámeno odcizení
mobilního telefonu iPhone
v prostoru U-rampy na dětském hřišti v ulici Obránců
míru – vzhledem k výši škody
předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže.
n Dne 6. 1. oznámena krádež
zboží v prodejně Tesco s tím,
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd na místo, zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny uschovala zboží do
kapsy a zboží pronesla přes pokladnu, aniž by toto zboží zaplatila, za pokladní zónou byla
zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži se podezřelá
osoba doznala a zboží vrátila,
kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti
majetku, na místě vyřešeno
uložením pokuty v příkazním
řízení.
INZERCE
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n Dne 8. 1. oznámeno narušení

občanského soužití mezi manželi v bytě domu v Lederově
ulici s tím, že oznamovatelka
věc oznámila osobně na MP
Roztoky – kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti občanskému soužití spáchaný
mezi osobami blízkými.
n Dne 11. 1. oznámeno spuštění požárního poplachu
přes instalovaný hlásič v objektu Základní školy Roztoky na Školním náměstí, ačkoli k požáru nedošlo – výjezd
na místo, na místě hasičský
záchranný sbor, dále na místo
i hlídka PČR Libčice, provedeným šetřením zjištěna osoba,
která spustila požární hlásič,
tato nezletilá osoba se doznala
s tím, že ke spuštění hlásiče
nedošlo úmyslným jednáním,
věc si na místě převzala PČR
Libčice.

n Dne

14. 1. oznámen nález tabulky registrační značky v ulici
Puchmajerova – provedenou
lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla,
na které tabulka patří, provozovateli byla nalezená registrační
značka předána.
n Dne 15. 1. oznámeno zatopení sklepních prostor rekonstruované vily v Tichém údolí
vodou – výjezd na místo, zadokumentováno, vzhledem k výši
způsobené škody na místo přivolána PČR Libčice, která si
věc na místě převzala.
n Dne 18. 1. oznámena zraněná
osoba v ulici Kostelní – výjezd
na místo, zjištěna osoba pod
vlivem alkoholu, která upadla,
na místo sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, zraněná osoba
převezena do nemocničního
zařízení.
n Dne 19. 1. oznámeno ujetí
vozidla bez zaplacení od benzinové čerpací stanice MOL
v Přílepské ulici – výjezd
na místo, provedeným šetřením zjištěna registrační značka
vozidla Volkswagen Sharan, jehož řidička po natankování paliva s vozidlem odjela z benzinové čerpací stanice, aniž by
uhradila částku za natankované palivo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, provedenou
lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, tento
kontaktován, zjištěna osoba,
která řídila vozidlo v době tankování paliva u BČS MOL,
kontaktována, dlužná částka
následně uhrazena.
n Dne 20. 1. ve schránce důvěry nalezen ŘP – provedenou
lustrací v evidencích zjištěno,
že tento doklad je evidován
jako doklad již neplatný, odeslán na příslušný správní orgán.
n Dne 28. 1. oznámen hluk ze
stavební činnosti na pozemku domu v ulici Chelčického
v době, kdy je to OZV města
Roztoky zakázáno, tj. v nedě-

li – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místě zjištěn již
klid, kontaktována majitelka
nemovitosti a upozorněna
na OZV č. 2/2016, regulace
hluku.
n Dne 28. 1. ve schránce důvěry MP Roztoky oznámen nález
OP – provedenou lustrací
v evidencích zjištěno, že tento
OP neprochází jako doklad neplatný, vyrozuměn majitel dokladu.
n Dne 29. 1. oznámen požár
travního porostu v lokalitě
v ulici Nad Vinicemi – výjezd
na místo, na místě hasičský záchranný sbor, požár uhašen,
předáno PČR Libčice.
n Dne 30. 1. oznámen volně
pobíhající pes v ulici Legií
s tím, že oznamovatel tohoto
psa dovedl na MP Roztoky –
pes umístěn do záchytného
kotce MP Roztoky, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku, vzhledem k tomu,
že se ani následující den o nalezeného psa nikdo nepřihlásil,
byl předán referentkám odboru
životního prostředí Městského
úřadu Roztoky, které jej převezly do psího útulku v Kralupech.
Aktuální zprávy z činnosti
MP Roztoky můžete nalézt
na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření
výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky
na Obvodní oddělení policie
ČR Libčice (tel. 974 866 400)
nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458,
730 511 988 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem
l
za spolupráci. 
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

Třídím, třídíš, třídíme… anebo taky ne
Před Vánocemi jsem měl zajímavou mailovou diskuzsi s jedním občanem.
Reagoval na informaci z Odrazu, že město hodlá střežit některá sběrná místa
pro tříděný odpad pomocí kamer. Ocenil systém sběru odpadů v Roztokách,
ale vyjádřil názor, že správná cesta není v represi, ale v prevenci. A navrhoval
příklady opatření, která by k tomu mohla napomoci.

Téma odpadového hospodářství a zejména
recyklace odpadu není nikterak nové, je
předmětem diskusí i na sociálních sítích.
Také Odraz se k tomuto tématu občas vrací. Nicméně opakování je matka moudrosti
a nemůže uškodit.
V současné době nesmírně narůstá objem zejména papírového a plastového odpadu. Je to dáno naším životním stylem.
Například největší podíl na papírovém odpadu mají kartonové obaly, kterých máme
všichni spoustu díky zásilkám z dnes tolik
oblíbených e-shopů.
Hlavním následným problémem je rychlé zaplňování nádob na tříděný odpad
a nepořádek kolem nich. Podívejme se
na možnosti řešení.

de otázka „třídit nebo netřídit“, ale „jak
třídit co nejvíce a nejefektivněji“. Proto, ať
chceme nebo nechceme, bude potřeba síť
sběrných míst zahušťovat.

Návrh 2: Zvýšit frekvenci
Návrh 1: Zvýšit počet stanovišť vyprazdňování kontejnerů
V Roztokách máme momentálně 21 stanovišť pro sběr tříděného odpadu. Optimální počet by skutečně byl zhruba dvakrát vyšší a město se snaží síť postupně
rozšiřovat. Vhodných míst ve městě je bohužel málo, a když už se nějaké podaří vytipovat, vzedme se okamžitě vlna odporu
občanů z nejbližšího okolí. (Je to tak se
vším. Každý souhlasí s tím, aby bylo více
stanovišť tříděného odpadu, více odpadkových košů, více laviček, bližší dopravní
obslužnost. Ale nesmí to být před jeho domem.)
Lidsky tomu je snadné porozumět. Sběrná místa znamenají hluk (někdy i v nočních hodinách) a nepořádek.
Je ale třeba v této souvislosti upozornit,
že legislativa nás vbrzku donutí razantně
rozšířit podíl tříděného odpadu. Blíží se
totiž tvrdé omezení možnosti skládkování
komunálního odpadu spojené s obrovským nárůstem ceny skládečného, který
může znamenat násobné zvýšení poplatku
za svoz odpadu i pro občany. Pak už nebu-

Momentálně svoz probíhá dvakrát, na nejexponovanějších místech i třikrát týdně.
Tato frekvence odpovídá současné kapacitě technických služeb i zpracovatelů tříděného odpadu. Zde by do budoucna prostor
pro zlepšení mohl a měl být.

Návrh 3: Častěji uklízet
nepořádek kolem kontejnerů
Marná snaha. Úklid probíhá při každém
svozu, nepořádek se začne tvořit prakticky
okamžitě. Padá tím jedna výmluva – nepořádek nevzniká (jenom) proto, že kontejnery jsou plné. Zaprvé, řada občanů řeší
svůj problém s objemným, či dokonce nebezpečným odpadem tak, že ho odloží vedle kontejnerů. Ten ale patří do sběrného
dvora. Další obvyklá výmluva směřuje
na otevírací dobu sběrného dvora. Ta může
mít své částečné opodstatnění v zimním
období, kdy se dvůr kvůli tmě zavírá dříve,
ale i zde platí, že kdo chce, příležitost si najde. Dvakrát do roka se navíc organizuje

Tab. 1. Výnosy z tříděného odpadu za druhé pololetí 2017

DRUH ODPADU

hromadný mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu. Při větším množství
odpadu je možno si nechat přistavit kontejner až domů. Ovšem za peníze, pochopitelně.
Další podstatnou část nepořádku tvoří
kartonové krabice. Prý proto, že otvory
v kontejnerech jsou malé. Samozřejmě,
kdyby se do nich házely krabice vcelku,
byly by kontejnery plné pořád. Nechci se
dávat za příklad, ale my v rodině kartony
trháme na menší kusy, které se do zvonu
vejdou, a navíc ho zaplňují úsporně.
Jen malá část nepořádku vzniká tak, že
chudák občan se dovláčí ke kontejnerům
s vytříděným odpadem, a protože jsou
plné, ponechá odpad vedle.
Zase budu za chytrého, ale my to děláme
tak, že když máme nahromaděného odpadu hodně, zajdeme se nejprve podívat, zda
je v kontejnerech místo, a teprve pak vyrážíme. Také jsem nejednou zaznamenal, že
kontejner byl zdánlivě plný, ale když jsem
ho obešel, za otvorem na druhé straně bylo
místa dost.
Situaci také zhoršují podnikatelé a živnostníci, kteří kontejnery s chutí využívají,
ačkoli pro ně nejsou určeny. A to už nemluvím o odpadových turistech z okolních
obcí, kteří Roztoky projíždějí a po cestě tu
odloží svůj odpad.
Aby bylo jasno, netvrdím, že shromažďování tříděného odpadu v Roztokách
rovná se nebe bez mráčku, ale stejně jako
nelze všechno svádět na nepořádné občany, nelze tak úplně nasazovat psí hlavu
městu.
Možná se to nezdá, ale Roztoky patří
ve sběru tříděného odpadu mezi nejlepší
města v kraji. Také za tuto činnost dostávají nemalé peníze v řádu statisíců korun
od společnosti EKO-KOM, a. s. (autorizovaná společnost pro plnění povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů). (Tab 1.)
Dalším příjmem města jsou tržby za prodej druhotných surovin. Za rok 2017 město utržilo 497 778 korun. (Tab 2.)
➔
Tab. 2. Tržby za prodej druhotných surovin za rok 2017

MNOŽSTVÍ (t)

ODMĚNA (Kč)

papír

119,50

126 309,42

papír

424 944

plast

55,42

200 982,52

sklo

28 652

sklo

71,14

73 474,63

plast

26 064

kovy

1,93

211,19

nápojové kartony

3,42

15 150,60

kov

12 630

zajištění zpětného odběru
celkem

ÚNOR 2018

83 170,00
251,41

499 298,36
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nápojové kartony
celkem

TRŽBA (Kč)

5 488
497 778
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Nicméně o tom, že je co zlepšovat, není
sporu. Město například prověřovalo možnost vybudování podzemních kontejnerů,
jaké můžete vidět v Praze 6. Tato varianta
se nakonec ukázala jako ekonomicky nevýhodná a obtížně realizovatelná, nehledě
na to, že by většinu nastíněných problémů
neřešila (viz. foto na předchozí straně).
I při stávajícím způsobu lze dosáhnout
lepších výsledků. Jenom se musí využít
všech možností. Občané musejí více a důsledněji třídit, město k tomu musí vytvářet
adekvátní podmínky. A s některými jedinci to prostě jinak než represí nepůjde.
I když souhlasím s tím, že to je až ta poslední možnost. 
l

Celorepublikový
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Skládkovaný KO z celkové produkce KO
Data Ministerstva životního prostředí

Jaroslav Drda

Podle statistik ministerstva životního prostředí poklesl podíl
skládkovaného komunálního
odpadu ze 64 procent v roce
2009 na 45 procent v roce
2016. To je v souladu s evropským trendem. Evropská unie
navrhuje omezení skládkování
komunálních odpadů na
10 procent k roku 2030.
Potíž se rýsuje v tom, že česká
legislativa plánuje daleko
prudší a skokové snížení tohoto podílu.
Od roku 2024 je zákaz skládkování komunálních odpadů. l

Poznámka k článku o odpadech
Město opakovaně zvažovalo i volbu jiných
kontejnerů na tříděný odpad. Na základě
námětů občanů i některých zastupitelů zejména univerzálních velkoobjemových
kontejnerů Meva, přístupných shora, jaké
využívají např. v Horoměřicích. Po konzultacích s vedoucím našich Technických služeb, zástupci Eko-komu i rámcovém ekonomickém hodnocení jsme se rozhodli
setrvat u kontejnerů dosud používaných.

Důvody pro to jsou následující: lepší čistota vytříděných komodit, existující mechanizace pro jejich svoz, smlouva s partnerskou firmou Eko-kom, která nám
poskytuje tyto kontejnery v rámci obnovy
a rozvoje bezplatně, a také perspektiva, že
firma, které vyrábí tyto zvonové kontejnery, pracuje neustále na jejich inovaci tak, že
se zlepšuje naše pohodlí, když odpad odkládáme, a také se snižuje hlučnost při od-

kládání odpadu (zejména skleněného).
Naproti tomu hlavní výhodou kontejnerů
Meva je pohodlnost pro nás „klienty“, ale
nevýhodou je, že se do nich odhodí snadno vše, včetně tašek i jiných odpadů. Tím
se kvalita třídění snižuje. Nemáme pro
svoz takovýchto kontejnerů mechanizaci
a celý systém by se musel budovat znova,
což by znamenalo značnou investici.  l
Martin Štifter

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2018
Svoz objemného a nebezpečného odpadu
bude proveden ve dnech 7. 4. a 13. 10.
2018.
Svoz kompostovatelného odpadu bude
proveden ve dnech 10. 3., 24. 3., 7. 4., 28. 4.,
12. 5., 26. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 1. 9., 15. 9.,
29. 9., 13. 10., 10. 11. a 24. 11. 2018.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech:
n Sběrná oblast č. 1: 9. 4. a 3. 9. 2018
n Sběrná oblast č. 2 : 16. 4. a 10. 9. 2018
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze
které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před
vyhlášeným sběrným dnem.
n Do

sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky.
n Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov
a nejzápadnější část k. ú. Roztoky.
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Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy
Zastávka

Čas

1) U trafiky „Žalov“
2) Ul. U Školky – rozcestí na Žalov 
3) Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici
4) U Rybníčku – v ul. Smetanova
5) Před samoobsluhou „Sádlo“ – čp. 1036 v Lidické ulici
6) Ul. Nad Vinicemi
7) Před sokolovnou
8) U samoobsluhy „Blažek – čp. 1379 v Havlíčkově ulici
9) Ul. Obránců míru – u paneláků
10) Ul. Třebízského – u garáží
11) Nad Čakovem – u ZUŠ
12) Na parkovišti před VÚAB
13) U parkoviště „Koruna“
14) Bytové domy Solníky I
15) Na Panenské I – u vjezdu do areálu
16) Na Panenské II
17) Na Dubečnici
18) Ul. Lederova

8.00–8.35 hod.
8.40–9.00 hod.
9.05–9.40 hod.
9.45–10.20 hod.
10.25–11.00 hod.
11.05–11.40 hod.
11.45–12.20 hod.
12.25–13.00 hod.
13.05–13.40 hod.
13.45–14.20 hod.
14.25–15.00 hod.
15.05–15.15 hod.
15.20–15.35 hod.
15.40–15.55 hod.
16.00–16.15 hod.
16.20–16.35 hod.
16.40–16.55 hod.
17.00–17.15 hod.



ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Provozní doba sběrného dvora:
duben–říjen

listopad–březen

Pondělí:

9.00–11.00 a 13.00–17.00 hod.

9.00–11.00 a 13.00–16.00 hod.

Úterý:

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

Středa:

9.00–11.00 a 13.00–18.00 hod.

9.00–11.00 a 13.00–16.00 hod.

Čtvrtek:

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

Pátek:

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

10.00–11.00 a 14.00–15.00 hod.

Sobota:

8.00–13.00 hod.

8.00–13.00 hod.
(každá třetí sobota v měsíci)

Neděle:

zavřeno

zavřeno

INZERCE
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ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.

Záruka 36 měsíců!

Svoz biopopelnic v roce 2018

26 let

V roce 2018 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.
Sudé týdny (úterý)
První svoz se uskuteční ve 14. týdnu 3. 4. 2018, poslední
svoz ve 48. týdnu 27. 11. 2018.
Svoz proběhne v ulicích: Alšova, Bezručova, Borkovského,
Bořivojova, Bronzová, Burgerova, Čechova, Hálkova, Havlíčkova (část od Masarykovy k Zaorálkově), Hlouchova, Horova,
Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, Chelčického, Jantarová,
Jeronýmova, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komenského,
Krásného, Krátká, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Legií,
Levohradecká, Levohradecké náměstí, Libušina, Lidická,
Máchova, Mühlbergerova, Najdrova, Na Panenské, Na Pískách,
Na Pomezí, Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi, Nerudova,
Obránců míru (část od Masarykovy po Lidickou), Opletalova,
Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Pod Vodojemem,
Plzeňská, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, Řadová,
Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní,
Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo nám.,
U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, Václava Havla, V Chatách, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Veselého, Vidimova,
Vlháčkova, Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Za Cihelnou,
Zahradní, Zaorálkova, Zeyerova, Zvoncová, Železná, Žižkova.
Liché týdny (úterý)
První svoz se uskuteční v 15. týdnu 10. 4. 2018, poslední
svoz ve 49. týdnu 4. 12. 2018.
Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina,
Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čakov, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, 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,
Svojsíkovy sady, Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché údolí,
Třebízského, Únětická, Vltavská, Vošahlíkova, V Solníkách,
Za Potokem, Zámek, Žirovnického.

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

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

SLEVA 40 % z montáže.

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

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 a rozvoje města MÚ Roztoky

ÚNOR 2018
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Žalovská škola opět hostila tradiční skautský ples a soudě podle velkého množství
pozitivních ohlasů, i letošní ročník se vydařil. Program, ve kterém nechyběly populární radovánky, jako jsou pivní štafeta,
předtančení nebo tombola plná chutných
i jinak zajímavých cen, obohatilo také několik novinek. Pozornost přilákala hra pro
malé i velké, ve které měli zúčastnění odvážlivci za úkol „přefouknout“ svého soupeře a vstřelit pingpongový míček do jeho
branky pouze pomocí vzduchu z vlastních
plic. Přehlídka básnických talentů odhalila
řadu nadějných autorů a recitátorů, kteří
zároveň prokázali i svou odvahu, když vystoupili před zalidněným sálem. A večer
vyvrcholil o půlnoci za svitu petrolejky při
zpěvu a hře na kytaru v podání roztockých
skautů.
V průběhu plesu si mohli návštěvníci
prohlédnout fotografie dokumentující činnost roztockých skautských oddílů v uplynulém roce a také výstavu Skautského institutu s názvem Zkušenost totality, která
představila skauty trochu jinak, než jste je
mohli vidět na pódiu, na parketu nebo
na promítaných fotografiích. Výstava

foto: Ondřej Czadera

Skautský ples už podeváté a malá exkurze do historie

na osudech konkrétních lidí ilustruje střet
skautských ideálů s totalitními režimy
v Československu. Přibližuje příběh skautských odbojářů popravených nacisty a vypráví o komunistickém pronásledování
skautů v 50. a 70. letech minulého století.
Výstava také připomíná památnou větu
zakladatele českého skautského hnutí
A. B. Svojsíka, kterou pronesl těsně před
svou smrtí po návratu z návštěvy Sovětské-

ho svazu v roce 1938: „Totalita vylučuje
skauting, skauting vylučuje totalitu.“
Velký dík za vydařenou akci patří všem
skautkám a skautům, kteří se podíleli
na přípravách a realizaci plesu. Svým tanečním uměním večer rozproudili Minnie
a Malej Bobr z Podlitiny a tanečníci salsy
z kurzu Jany Vyležichové a Pabla Repilada,
za což jim také děkujeme! A slova díků patří i našim sponzorům a podporovatelům.
Jsou to: ZŠ Roztoky, Únětický pivovar,
město Roztoky, Penzion Spálený mlýn,
Dary přírody, Dětský klub Pohádka, Čerstvé maso, Maso Koubek, pan Holas, Autoservis Čermák, Auto Houser, Autoškola
Vocílka, Lanové centrum Proud a Vinařství Ludwig. V neposlední řadě děkujeme
všem návštěvníkům, kteří si přišli zatancovat, pobavit se a pomohli vytvořit nezapomenutelnou atmosféru plesového veselí.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout
na našich stránkách www.skautiroztoky.cz.
Budeme rádi, pokud nás začnete sledovat
na Facebooku, a těšíme se na shledanou
na dalším skautském plese!
l

Lukáš Hejduk

INZERCE

Rozlučka
s Kafírnou ProVás
Naši milí příznivci,
deset let jsme se spolu těšili při dobré kávě
v roztockém zámku. Chceme Vám poděkovat
za Vaši přízeň.
Nápoj zdarma dle Vašeho výběru
pro Vás s láskou připravíme
v pátek 23. února
mezi 10 až 18 hodinou.

Od 15 hodin bude přítomen i náš šéf a zakladatel
Agentury ProVás Vojtěch Sedláček.
Těšíme se na Vás.
Renata, Marie a Radek
12
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Masopust 2018

Rozpustilý a divoký průvod maškar a masek všech barev a tvarů letos opanoval Roztoky už po jednadvacáté. Maškary se setkaly na roztockém zámku, kde proběhla
korunovace královny masopustu a předání

masopustního práva. Poté se vydal rozjařený masopustní průvod městem. Maškary
za doprovodu kapel protančily ulicemi
Nádražní a serpentinou na Tyršovo náměstí. Dále vedla jejich neúnavná cesta ulicí

Legií, aby se spojily v tanci na pláni Holého
vrchu s průvody z Únětic a Suchdola. Svoji
pouť pak zakončily zábavou v šapitó na žalovském rozcestí. 
l
Eva Frindtová

foto: Jan Žirovnický
Masopust pořádá Sdružení Roztoč, resp. jeho masopustní výbor, spolu s městem Roztoky a v partnerství se Středočeským muzeem, Spolkem pro obnovu Únětické kultury
a městskou částí Praha-Suchdol. Podpořili jej Letiště Praha, město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT, Bláha s.r.o., Pivovar Únětice a mnoho dalších dárců a dobrovolníků.

ÚNOR 2018
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Okrašlovací spolek Roztoky –
první rok, první krok!
Náš roční človíček se právě naučil dělat první krůčky a objevuje svět. Máme za sebou první činnost a podané ruce.
Musíme se naučit víc k vám promlouvat, a tak se s námi
budete více a pravidelně setkávat na stránkách Odrazu.

Okrášlili jsme trochu pár míst,
uspořádali přednášky o berlínských parcích a o včelách, plánovali na našich pravidelných
schůzkách,
přispěli
jsme
na roztockou posilovnu...
Máme pár tipů pro nová umístění „psích“ košů, laviček, obnovy vrb u rybníčku… Velký
plán a první kroky s cílem zasadit náš společný roztocký
strom k výročí založení československého státu. K tomu už
máme něco i skromně vybráno.
Inspirujte a napište, jaký a kde
by se vám líbil. Plánujeme spolupořádání 11. ročníku festivalu umění a řemesel Festero.
Takže shrnuto: „Máme za sebou pár prvních po-kroků!“
V únoru vás zveme hned
dvakrát do knihovny. Poprvé

Neděle 25. února 1918
V únoru letošního roku si připomeneme jedno osmičkové výročí.
Vedle podzimu roku 1938 a ruské
okupace o třicet let později patří k těm
nejchmurnějším v novodobé české
historii.
Se souhlasem kolegů z městské rady
jsem proto požádal roztockého rodáka,
uměleckého restaurátora Václava
Maška, aby navrhl a realizoval jednoduchou – kamennou – připomínku
komunistického puče, od něhož letos
uplyne sedmdesát let.
Dovoluji si vás, vážení spoluobčané,
pozvat na slavnostní odhalení pamětní
desky, která, vsazena do dlažby před
vojákem na Školním náměstí, bude
dobu nesvobody připomínat.
Krátkou řeč prosloví znalci roztocké
historie, pánové Boloňský a Plachý.
Slavnost zahájíme v 11.30 dopoledne
v neděli 25. února, ve výroční den
převratu, a potrvá cca půl hodiny.
l

Tomáš Novotný
místostarosta

14

Jiří Macák

info@osroztoky.cz
www.osroztoky.cz

Neobyčejný „obyčejný“ život paní Mileny

Připomenutí obětí
totalitního režimu



v úterý 20. 2. od 18.30 na velmi
odbornou přednášku Jitky
Šrejberové o kachlových kamnech. Pár dní nato pak v sobotu
24. 2. od 10 hodin na naši valnou hromadu. V březnu pak
na sobotní procházku 3. 3., kdy
se pár minut po 14. hodině
z nádraží, asi na dvě hodiny,
vydáme hledat jaro na místech,
která máme rádi a se kterými
máme nějaké plány.
Opět se na vás obracíme
s prosbou o náměty na obnovování a péči o místa, která si
okrášlení zaslouží. Třeba zasláním fotky s krátkým textem.
Přidejte se k nám! Jste vítáni. l
S přáním šťastných domovů

Dne 14. ledna 2018 zemřela náhle, nedlouho po svých
86. narozeninách, paní Milena Švecová ze Žalova. Možná jste
ji neznali, a proto bych ji chtěl krátce připomenout.
Milenka, jak jsme jí všichni říkali, byla
vrozená laskavost, vlídnost a empatie.
Úsměv ji neopouštěl ani v pozdním věku,
kdy řadu let obětavě pečovala o svého nemocného manžela, ani v době, kdy i její
vlastní zdraví ji začalo zrazovat. Tím svým
úsměvem dokázala každého odzbrojit
a přesvědčit i nepříjemného oponenta.
Byla hluboce věřící, ale nikdy to nedávala
najevo nějakými planými gesty. Byla naprosto věrohodná, působila jako zcela vyrovnaný člověk, naprosto srovnaný se
svým životním údělem.
Přitom málokdo z nás znal její pohnutý
osud. Pocházela z nedalekých Minic, které jsou dnes součástí Kralup nad Vltavou,
z Horákova statku čp. 1, kde rod toho
jména hospodařil několik generací. Její
otec byl mlynář, patřil tedy vlastně k „selské elitě“. Zvrat však znamenal rok 1948,
kdy byl statek rodině ukraden – „znárodněn“. Nějaký čas zde ještě mohl pan Josef

Horák hospodařit jako zaměstnanec, ale
v roce 1951 byla rodina s okamžitou platností z domu vystěhována (mohli odejít
jen s kufrem osobních věcí), otec rodiny
byl zatčen a následně odsouzen ve vy-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
konstruovaném procesu na 12 let odnětí
svobody. Prošel strašnou věznicí v Leopoldově a jáchymovskými uranovými
doly. O rok později si StB přišla i pro maminku, která byla odsouzena na 9 let. Milenka mezitím dokončila reálné gymnázium a složila přijímačky na medicínu.
Z kádrových důvodů však nebyla přijata,
a tak šla pracovat jako laborantka
do Ústavu hygieny a epidemiologie, což jí
později umožnilo dálkově studovat. Koncem 60. let se provdala, přestěhovala se
do Žalova a stala se matkou jediného
syna.
Byla jednou z nemnohých, kteří se
dlouhá léta starali o levohradecký kostel,
vždy byla v pohotovosti otevřít ho nečeka-

né návštěvě – a nejen to, také ho pravidelně uklízela, naprosto nezištně, bez řečí.
Tak se chovala i v ostatních životních situacích – s neokázalou, jakoby samozřejmou obětavostí, která v ní krystalizovala
nějak z podstaty. Že byla v Žalově osobností nesmírně oblíbenou, potvrdila i neobyčejná účast lidí na posledním rozloučení v „jejím“ kostelíku. Nezasvěcený
pozorovatel by usoudil, že šlo o pohřeb
nějaké místní celebrity. A vlastně to tak
bylo. Milena Švecová byla výraznou světlou osobností našeho města a farnosti,
i když její jméno možná nebude takříkajíc
tesáno do kamene. Nikdy na ni ale nemůžeme zapomenout. 
l

O paní Mileně Švecové
Odešla do vyššího patra paní z nejbohatších, která měla své bohatství
kryté životem. Věděla, že člověk má
jenom to, co rozdá bližním, a že vše
zbytné vezme smrt. Jaký rozdíl od těch
rádoby politiků a bohužel i některých
církevních představitelů, ohánějících se
„našimi křesťanskými hodnotami“ –
hlavně z panického strachu o sebe
a své účty. Ona sama byla tou skutečnou křesťanskou hodnotou, která dala
na svého Mistra. Věřím, že to dobro, co
jsi zasela kolem sebe, se mnohonásobně zúročí. Milenko, jsi mým příkladem
l
a moc Ti děkuji. 

Zlata Dobošová
restaurátorka, Levý Hradec

Stanislav Boloňský

Tady, doma v Roztokách, jí mnozí říkají Anděl
naplno věnuje starým a potřebným lidem.
Pro mnohé věc nepochopitelná, ale ona ví
své. Má své „babičky“ – dámy zralého
věku, o které se s veškerou péčí a láskou
stará. Je pro ně neustále, dnes moderně řečeno, online. Osobní asistence, nákupy, řešení sociálních problémů a hlavně laskavé
a vlídné slovo. Její pýcha je Křesťanská kavárnička v Husově sboru, kde se každý týden společně setkávají a tráví společné
chvíle ve společenství, při kávě, upečených
dobrotách a v družném hovoru. Jednou
za měsíc si společně zazpívají s harmonikou známé lidové písničky i šlágry z dřívějších dob.

V pondělí 5. února oslavila své
70. narozeniny Helena Kantorová.

Tato relativně nenápadná žena je v neustálém letu. Stále plně vytížená, plná lásky
a pochopení pro bolesti druhých. Se svým
pověstným elánem a s úsměvem zvládá
všechny činnosti a situace, které jí přináší
nejenom život, ale také její práce pastorační asistentky CČSH.
Málokdo, kdo přijímá její péči, tuší, že se
o něj stará slavná zpěvačka skupiny C&K
Vocal Helena Arnetová Kantorová.
Helena nerada dává rozhovory a i tentokrát mne již poněkolikáté odmítla se slovy,
že to, co dělá, je naprosto normální a přirozené.
Rozhovory a prezentace, to byla vždy
spíše parketa jejího muže Ladislava Kantora, se kterým Helena prožila mnoho krásných i těžkých chvil. Velice ráda vzpomíná
na léta prožitá v divadle Semafor, na vyprodaná představení a koncerty. Svou aktivní pěveckou kariéru již před lety ukončila. Občas si ještě zahostuje, spíše pro
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radost, při „výročních“ koncertech C&K
Vocalu. Naposledy jsme ji mohli slyšet při
koncertu C&K Vocalu v hotelu Academic,
který byl věnovaný vzpomínce na Ladislava Kantora. Tam jsem pochopila, že zpívání je pro Helenu jako život. Bůh ji obdařil
nádherným altovým hlasem, ve kterém se
mísí bolest s neutuchající nadějí a láskou.
A právě tak jako vždy zpívala, tak se teď

Milá Helenko, tímto Ti chceme poděkovat za veškerou péči a lásku, kterou dáváš
všem okolo sebe. Chceme Ti popřát, aby se
Ti tato láska vracela a aby se střípky šťastných chvil a okamžiků spolu s dobrým
zdravím stále skládaly v krásnou mozaiku
životní pohody, štěstí, lásky a naplnění.


l

Vlaďka a Jaroslav Drdovi
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jednodenní
akce

velká
výstavní síň

galerie
kabinet

malá
výstavní síň
areál zámku

ateliér ZB

návštěvnické
centrum
půda

Koncert
Komorního orchestru
Dvořákova kraje

Den Země

Příběhy Tichého údolí
osudy zpečetěné hákovým
křížem, srpem a kladivem
do 28. října
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Na půdě
dětská tvorba Sdružení Roztoč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zámeček 2018
festival
hudebních
žánrů

Svátky hudby
s Kateřinou Javůrkovou
a Filharmonickým komorním orchestrem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vysoce ctěná slečno / Můj milý
desatero mužů na paletě života
Zdenky Braunerové
do 12. srpna
Haptická
Muzejní noc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Veteráni 2018
39. ročník soutěže
elegance historických vozidel

6

tvoření

Viděno rukama
sochařské dílo Marie Leontovyčové
do 20. května
Velikonoční

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8

Masopust
21. ročník

Tříkrálový koncert
smíšeného pěveckého sboru Local Vocal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tříkrálová Okoř
50. ročník novoročního pochodu

Barevný svět
interaktivní výstava představí
kouzlo barev v přírodě
i lidské společnosti.
do 8. července

1
2
3
4
5

výstavy

Konec výstav z roku 2017: Zámecké imaginárium, hravý svět Divadla bratří Formanů a jejich přátel (do 11. 2.); Betlémy, tentokrát ze Slezska (do 21. 1.)

100. výročí založení
Československé
republiky

KULTURA

PROGRAM STŘEDOČESKÉHO MUZEA
V ROZTOKÁCH V ROCE 2018
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10
11
12

do 4. listopadu

25. Letní keramická plastika
mezinárodní přehlídka
sochařské tvorby

Svátky hudby se sólisty České filharmonie
a Filharmonickým komorním orchestrem

5. Mezinárodní
den archeologie
program nejen pro
milovníky historie

Den
Středočeského
kraje

Den
architektury
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do 3. února 2019

Historické vánoční ozdoby
... tentokrát z Královédvorska

Foto: SM

Středočeské muzeum si vyhrazuje právo na změnu programu.
Sledujte www.muzeum-roztoky.cz, kde zjistíte podrobnosti ke všem akcím.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adventní neděle v muzeu
drobné předvánoční radosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

do 3. března 2019

Prima sezóna
vily v okolí Prahy - interiérový a oděvní design první republiky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do 6. ledna 2019

Za Kašpárkem do muzea
historie rodinného loutkového divadla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dny evropského
dědictví

do 28. října

Meziválečná architektura
v dolním Posázaví

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

do 16. září

Zdeněk Burian
na vlně dobrodužství

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Konference
Svatá Ludmila
její doba a odkaz

7
8
9

do 18. listopadu

Československý kolek
... milovník nejen rumu a tabáku

KULTURA

KULTURA

Chittussi, Bílek, Zrzavý a ti druzí…

Obchodník s chmelem, hedvábím i kávou… aneb na co v dubnu (!) do muzea
Výjimečný soubor uměleckých děl výtvarníků z okruhu
Zdenky Braunerové či odhalení identity majitelů vil z Tichého údolí… Obě témata vás čekají v dubnu ve Středočeském
muzeu.

Sochař A. Rodin ve společnosti Zdenky Braunerové a dalších účastnic slavnosti pořádané ve prospěch postavení pomníku J. Zeyera, letohrádek královny Anny 1902 (Památník národního písemnictví)

Výstava Vysoce ctěná slečno / Můj milý.
Desatero mužů na paletě života Zdenky
Braunerové k 160. výročí narození malířky
Zdenky Braunerové, jejíž vernisáž proběhne 12. dubna, bude mimořádná nejen rozsahem uměleckých děl, ale i svou rozmanitostí. Prezentována budou díla mužů
– výtvarníků – z okruhu Braunerové. Malířka bez společenských konvencí a s mimořádným výtvarným talentem hledala na počátku kariéry své umělecké vzory, aby
zdokonalovala malířskou techniku a kresebnou dokonalost. Prvním profesionálním
učitelem jí byl S. H. Pinkas, kterého poznala
na vyšší dívčí, malíř, pobývající ve Francii,
propagátor barbizonské školy… Nezanedbatelná a inspirující tvorba krajináře Julia
Mařáka, zejména jeho lesní zátiší ve stylu
novoromantismu, motivovala Braunerovou
např. k největšímu obrazu Sbírání klestí
v lese…, František Ženíšek, přítel Antonína
Chittussiho, učil Zdenku kresebné technice
a nelze opomenout ani zásadní úlohu Chittussiho při přípravě mladé Zdenky na budoucí povolání. Schopnost Braunerové rozeznat talent nejen na základě zkušeností ze
studia v ateliéru Colarossi, ale i z návštěv
světových a uměleckých výstav, pomohl
na výsluní Františku Bílkovi i Jožovi Uprkovi, kterým vytvořila ideální zázemí pro jejich počáteční tvorbu.
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Vila čp. 124 v sousedství restaurace Maxmiliánky, po roce
1900 (SMR)

Poprvé bude v Roztokách vystavena pouze
po dobu jednoho měsíce plastika francouzského sochaře Augusta Rodina, kterou autor věnoval Praze po první výstavě
v Čechách v roce 1902. Sochu přislíbila
zapůjčit Galerie hlavního města Prahy.
Právě Rodin byl pojítkem k přátelství mladé generace výtvarníků Arnošta Hofbauera a Miloše Jiránka s vyzrálou malířkou.
Kovový věk, jak je plastika nazvána, si nenechte v prvním měsíci výstavy ujít. Mužský akt způsobil na počátku století v Praze
poprask… Poslední uměleckou osobností,
jejíž dílo bude na výstavě k vidění, je Jan
Zrzavý, kterému byla Braunerová inspirací
na počátku jeho tvůrčího období.
Na výstavě bude prezentováno kolem
stovky uměleckých děl z více než desítky
státních institucí i ze soukromých sbírek.

Dne 26. dubna v rámci slavnostního aktu
k připomenutí tragické události Transportu
smrti Litoměřice–Velešín bude za účasti izraelského velvyslance Daniela Merona otevřena na zahradě Braunerova mlýna bannerová výstava Příběhy Tichého údolí.
Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem, věnovaná rodinám zakladatelů letoviska v Tichém údolí. Na základě
archivních pramenů, stavebních plánů
a dobové fotografické dokumentace bylo
zkoumáno 14 letních vil, které jsou více či
méně zachované v původním stavu, tzn.
z přelomu 19. a 20. století. Druhá a třetí generace podnikatelů židovského původu,
hlásící se k české nebo německé národnosti, investovala část svých finančních prostředků do výstavby letních sídel za hranicí
Prahy. Růst německého antisemitismu
a nacionalismu některé průmyslníky, většinou střední generace, donutila k včasnému
opuštění republiky, a tak si zachránili život,
ostatní, kteří si neuvědomili do důsledků
nebezpečí nadcházející arizace a agresivity
nacistického režimu, skončili v koncentračních táborech. Mezi prvně jmenované
patřili například bratři Lenhartovi, velkoobchodníci s hedvábným zbožím na Příkopech, z dnes zdevastované vily čp. 124
(před Maxmiliánkou), nebo Pavel Sonnenschein, velkoobchodník s chmelem, a jeho
manželka Zuzana, rozená Gerstlová (z rodiny výrobců nábytku, která zakoupila letní
sídlo v Panenských Břežanech, kde za války
pobýval K. H. Frank) z vily Alice čp. 192.
V koncentračních táborech zemřela rodina
obchodního zástupce Jaromíra Neurada
z vily čp. 18, velkoobchodnice s kávou Hermína Friedmannová, která obývala vilu čp.
112, nebo rodina jejího švagra, advokáta
Eduarda Friedmanna, vlastnící vilu čp. 100.
Tyto „letohrádky“ stejně jako veškerý movitý majetek židovských podnikatelů propadly Německé říši. Konec války ovšem
neznamenal nápravu nespravedlivých protižidovských opatření za protektorátu. Přeživší, kteří požadovali na Československé
republice navrácení svého majetku, z velké
části neuspěli. Velké firmy a továrny byly
nejprve převedeny pod národní správu
a pak začleněny do národních podniků.
Soukromý nemovitý majetek byl zabaven
národní správou, ve výjimečných případech po letech soudních řízení vrácen
a v nepříliš dobré kondici raději majiteli
prodán.
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KULTURA
Ze čtrnácti vil v Tichém údolí zahynulo
v koncentračních táborech vice než 40 jejich obyvatel, kromě nich nepřežilo holocaust téměř dalších 30 roztockých občanů.

Výstavu si budou moci návštěvníci „odnést“ domů díky tištěnému katalogu.
Nezbývá než poděkovat městu Roztoky,
které obě výstavy podpořilo i finančně. l

Marcela Šášinková

Nové výstavní projekty ve Středočeském muzeu v Roztokách
Od 9. února se návštěvníci budou moci seznámit se sochařskou tvorbou Marie Leontovyčové (nar. 1927), sochařky, restaurátorky a medailérky, jejímž životním tématem
se stala drobná plastika zvířat. Unikátní
soubor vytvořila podle zvířat z pražské zoologické zahrady. Tvarová a materiálová pestrost autorčiny tvorby se stala inspirací pro
vznik hmatové části výstavy, která je koncipována tak, aby bylo možné poznat plastiky
i dotykem. K výstavě jsou připraveny výtvarné dílny Odlijte si svého slona.
Viděno rukama. Sochařské dílo Marie
Leontovyčové
Hmatová výstava
Malá výstavní síň zámku
9. února – 20. května 2018
Interaktivní výstava o kouzlu barev
v přírodě i lidské společnosti bude otevřena od 9. března a představí návštěvníkům

programy – Barevný svět v přírodě a Barevný svět umění.
Barevný svět. Interaktivní výstava
o barvách
Velká výstavní síň
9. března – 8. července 2018

Ovce hřivnatá, cín, 1954

taje barevného světa. Na barvy bude možné nahlédnout očima fyzika, ekologa,
umělce i psychologa. Barevný svět bude
bavit malé i velké návštěvníky. Školy mohou výstavu využít jako zábavný doplněk
výuky. Svým záběrem zahrnuje učivo fyziky, přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy. K výstavě jsou připraveny dva edukační

Rezervace výtvarných dílen:
tel. 233 029 060,
pokladna@muzeum-roztoky.cz
Otevírací doba: středa až neděle
10.00–18.00
www.muzeum-roztoky.cz
l

Markéta Urfusová
PR a vztahy k veřejnosti,
tel. 774 836 463,
urfusova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o.

INZERCE

ROZTOKY

a město Roztoky
si Vás dovolují pozvat na tradiční

Neděle 25. března 2018 od 13 do 17 hod.
prostranství u MÚ Roztoky
stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce,
šperky, perníčky, koření, med, medovina, palačinky,
trdelník, pletení pomlázek, výtvarná dílna,
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”
Po 14. hodině doprovodný program:
Lidové tance - Taneční skupina ZUŠ Roztoky
představení Divadla Pohádka
velikonoční pásmo pěveckého sboru Roztocké děti
Vstup volný
Akce je podpořena grantem města Roztoky

ÚNOR 2018
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Podivuhodná výstava v Libčicích

V areálu bývalých šroubáren v Libčicích byly dva industriální
objekty – Kotelna a Uhelný mlýn – přeměněny na výstavní
prostory.
V Uhelném mlýně trvá do 2. března výstava Rozbal obal francouzského výtvarníka
Gwénaëla Morice. Výstava je jedinečná
tím, že se jedná o 100procentní recyklát
domácnostních plastových odpadů, ze kterých autor skládá nové krásné barevné světy. V době, kdy se EU k problematice plas-

tového odpadu začíná konečně stavět nějak
konstruktivně, autor, jenž žije sám velmi
skromně a uvědoměle, ukazuje neuvěřitelné možnosti a kreativitu, kterou různobarevné a různě tvarované plasty nabízejí.
Vytváří instalace, jež jsou ve své celistvosti
tak dokonalé, že není na první pohled vů-

bec poznat, že jde o plastový odpad, a jsou
plně funkční, takže v samém důsledku fascinují jak děti, tak dospělé.
Otevírací doba galerie v Uhelném mlýně: pondělí, středa, pátek 10.00–16.00 hodin. Prosím, aby se návštěvníci před návštěvou ozvali na e-mail um@uhelnymlyn.
cz nebo na telefon 776 110 734.
Více informací naleznete na
l
https://uhelnymlyn.cz. 
Andrea Hoffman Nečasová

INZERCE

PLÁNUJETE LÉTO?
TÁBOR PRO DĚTI
Termín: 15. – 21. 7. 2018
Letos se vypravíme na úpatí Českomoravské vysočiny do hotelu
Renospond.
Přírodní koupaliště u hotelu, krásná
příroda, výlety, sportování, soutěže,
táborová hra o ceny,…

PLES ŠAKALÍCH LET

Vedoucí tábora: Jan Šrámek
(sramek@tenis-skola.cz; 602-457-867)
Přihlášky a více informací na www.tenisskola.cz/sportovni-akce nebo u vedoucího

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY NA ŽALOVĚ
Každý všední den od pondělí 9. 7. 2018 do pátku 31. 8. 2018
v čase 8:30 – 16:00.
Dopolední svačina, odpolední svačina, oběd, pitný režim, celodenní
program – tenis, další sporty (florbal, fotbal, atletika, kolo, …),
nezapomínáme na odpočinek - bazének, trampolína, prolézačka …
na děti čekají zkušení a milí trenéři a instruktoři.
Přihlášky a více informací na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce
nebo u Jana Šrámka

LIVE | Party Leaders (hudba) | Groovy Cats (tanec)
Sobota 3.3.2018 | 19:00 | Hotel International Praha
Kongresový sál hotelu | Koulova 15, Praha 6-Dejvice

info: internationalprague.cz/sakaliples
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KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁRIUM – ÚNOR–BŘEZEN
9. 2. – 20. 5.
2018

Viděno rukama – hmatová výstava, sochařské dílo Marie Leontovyčové.

Malá výstavní síň,
Středočeské muzeum Roztoky

18. 2.
Ne

Princezna Konvalinka a královské hádanky – hraje divadlo Pohádka Praha.
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

24. 2.
So

Maškarní ples – k tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi
a Party Hit Mix. Taneční skupina ZUŠ Roztoky. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Roztoky,
kongresový sál

25. 2.
Ne

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje – spolupořádá Rosa Coeli.
Od: 16.00 hod.

Historický sál zámku, Roztoky

25. 2.
Ne

O zvědavém slůněti – divadélko Kvítko, představení pro děti.
Od: 15.00 hod.

Sokol, přísálí, Tyršovo nám.,
Roztoky

8. 3.
Čt

Žena a finance aneb nejen o utrácení – seminář.
Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

9. 3 – 8. 7.
2018

Barevný svět – interaktivní výstava o barvách.

Velká výstavní síň,
Středočeské muzeum Roztoky

10. 3.
So

Strasti a pasti telecí slasti – divadelní komedie, účinkuje amatérský soubor.
Vstupné 100,-kč. Od: 17.00 hod.

ZŠ Žalov, tělocvična

11. 3.
Ne

Prasátko a myška – divadélko Kvítko, představení pro děti.
Od: 15.00 hod.

Sokol-přísálí, Tyršovo nám.
Roztoky

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce ledna 2018.
DETEKTIVKY

Aichner, B., Přítelkyně smrti
Marsons, A., Otevřený hrob: případy Kim
Stoneové
Nesser, H., Münsterův případ
Ohlsson, K., Hořící stromy

V průběhu ledna a počátkem února přecházíme na nový knihovní systém, proto
je katalogizace pozastavena. Poté, co
IKS KOHA spustíme, se můžete těšit
na hezčí a radostnější prostředí k výběru
knih.

PRO DĚTI

Finn, R., Jak to žije na nádraží
Kessler, L., Emily Vichrná a příšera z hlubin
NAUČNÁ

Harari, Y. N., Homo deus: stručné dějiny
zítřka

PROGRAM V ÚNORU:
n 7.

2. Hravé čtení s Adélou
(16.15–17.15)
n 20. 2. Svět kachlových kamen
(18.30, vstupné dobrovolné) ve spolupráci
s Okrašlovacím spolkem
n 21. 2. nebude Hravé čtení

PROGRAM V BŘEZNU:
n 2.

3.Odpoledne deskovek (15.00–20.00)
3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n 20. 3. Vliv psychiky na lidské zdraví
(18.30, vstupné dobrovolné)
n 21. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n 22. 3. Ondřej Landa – Český Banát a život s přírodou (18.30, vstupné dobrovolné)
n 7.

Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
l
knihovna.roztoky.cz 
Za městskou knihovnu

Mgr. Michal Špaček
INZERCE

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

Využijte mých zkušeností
s prodejem nemovitostí v Roztokách
608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz
ÚNOR 2018

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř
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Osmičková výročí roku 2018
Sedmdesát let od „Vítězného Února“

Lidové milice v únoru 1948 na Staroměstském náměstí v Praze

Politická krize 1947/48, která vyústila v krizi vládní, byla 25. února 1948 završena státním převratem pod vedením Komunistické
strany Československa. Po zpackané demisi
pouze 12 ministrů nekomunistických stran,
k nimž se nepřipojili sociální demokraté
a také nestraníci Jan Masaryk a gen. Ludvík

Svoboda, se podařilo komunistům zfanatizovat masy a vystupňovat tlak na prezidenta Beneše hrozbou občanské války. Pod
pláštíkem formálně legitimního postupu
při rekonstrukci vlády za odstoupivší ministry byly vytvořeny a vyzbrojeny nelegální paravojenské útvary, tzv. Lidové milice,

které obsadily řadu klíčových průmyslových závodů. Současně byly vytvářeny tzv.
akční výbory, samozvané paralelní politické struktury, jež svévolně braly zákon
do svých rukou. Ty vytvářely i jádra v nekomunistických stranách, když zde prováděly
„očistu od reakcionářů a zrádců“. Ministr
vnitra Nosek vyhlásil bojovou pohotovost
Sboru národní bezpečnosti, povolal pohraniční pluky z východního Slovenska
do blízkosti Prahy a dal obsadit strategicky
důležitá místa, jako pošty, rozhlas, telefonní centrály atd. Pro případ potřeby byly připraveny i jednotky Rudé armády dislokované v sousedních zemích. Nekomunistické
strany se ocitly v kleštích, zdravotně indisponovaný prezident Beneš na pokraji
zhroucení. Dne 25. února 1948 v pět hodin
odpoledne tak mohl Klement Gottwald
na Václavském náměstí oznámit: „Právě se
vracím z Hradu od pana prezidenta. Dnes
ráno jsem mu podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února,
a současně jsem panu prezidentovi navrhl
seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že
pan prezident všechny mé návrhy, tak jak
byly podány, přijal.“ Přítomný dav propukl
ve frenetický jásot.
Cesta k nastolení tzv. diktatury proletariátu byla volná.
l
Stanislav Boloňský

„Vítězný únor“ a jeho důsledky v Roztokách
V době únorového převratu roku 1948 byly Roztoky a Žalov dvě samostatné
obce. Roztoky, na rozdíl od Žalova, nikdy nepatřily mezi „rudé“ obce. Nejsilnější
politickou stranou zde tradičně byli národní socialisté. V prvním roce poválečného období měla KSČ v Roztokách v národním výboru jen 10 mandátů ze
třiceti. Ve volbách v květnu roku 1946 sice i v Roztokách nejvíce získali komunisté, ale jen o necelé 2 procenta více než politicky středoví národní socialisté.
Předsedou národního výboru se stal komunista Emanuel Švarc (1897–1957),
který byl za války členem domácího komunistického odboje. Do Roztok přišel
krátce před válkou, když musela jeho rodina opustit anektované Sudety, stejně
jako rodina Tomáše Jungwirtha.

To v Žalově byla situace jiná. Komunální
volby v roce 1946 v Žalově skončily výrazným vítězstvím KSČ, která zde získala
40 procent hlasů a 14 mandátů z 24členného zastupitelstva. Podle toho dopadla
i volba rady, v níž měla vítězná KSČ 5 členů, národní socialisté 2 a sociální demokracie 1 člena. Předsedou místního národního výboru se stal opět Josef Kříž,
prvním náměstkem Josef Zrcek, druhým
náměstkem František Mařík, všichni KSČ.

Plané naděje tzv. třetí republiky
Krátké období 1946 až 1948 ještě bylo relativně politicky pluralitní, takže v plénu
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roztockého NV nacházíme i osobnosti reprezentující širší názorové a politické
spektrum. Dokladem této plurality bylo
i veřejné působení roztockého římskokatolického administrátora Františka Matějky, člena salesiánského řádu. V Roztokách
přežil několik režimů a 6 předsedů NV,
neboť zde působil dlouhých 38 let až do své
smrti v roce 1983. V letech 1945 až 1948
byl též členem pléna národního výboru,
po roce 1949 dokonce členem rady jako
zdravotní referent. Ze záznamů vyplývá, že
na jednání rady docházel poctivě a pravidelně, nicméně často jednání předčasně
opouštěl, aby nebyl přítomen projednává-

ní politicky choulostivých a eticky problematických bodů programu. Vzhledem
k neúplným zápisům z jednání není zcela
zřejmé, dokdy farář Matějka v této veřejné
funkci působil (nejméně do konce roku
1949).

Únorový puč nastartoval teror

V poúnorovém období pracoval národní výbor v Roztokách v tomto složení:
Emanuel Švarc, předseda, první náměstek V. Sladký, druhý náměstek K. Šulc-Seidl a dalších 7 členů rady.
K reorganizaci rady NV došlo v červenci
1950. Předsedou zůstal Em. Švarc, ale jeho
novými náměstky se stali J. Lukavský
a V. Zeman.
Únor 48 a zejména to, co po něm v rychlém sledu následovalo, nejen otevřelo oči
mnoha lidem, kteří uvěřili lákavému volebnímu programu KSČ, ale mnohým také
změnilo životní osudy – a to fatálním způsobem. Šokující to bylo zejména pro ty přesvědčené vlastence, kteří se za války podíleli na protinacistickém odboji, ať již domácím
či zahraničním. Ještě včera byli jako hrdino-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

zdroj: Plachý, Jiří: Roztoky proti totalitě. Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948, 2016
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vé oslavováni a nyní byli zatýkáni, perzekvováni, ba i fyzicky likvidováni.
Podle zjištění PhDr. Jiřího Plachého, který se tímto obdobím systematicky zabýval
(viz Jiří Plachý: Roztoky proti komunismu,
2016), bylo v Roztokách odsouzeno, vesměs
k tvrdému žaláři, kolem dvaceti osob. To co
do počtu zhruba odpovídá rozsahu represí
v období nacistické okupace, byť tehdy bylo
samozřejmě více hrdelních trestů.
Ještě smutnější na této vlně represí bylo
to, že byla většinou založena na vykonstruovaných obviněních v rámci boje proti
vnitřnímu nepříteli, který po sovětském
příkladu vyhlásilo politbyro KSČ s využitím neblaze proslulého zákona na ochranu
republiky č. 231/1948. Takto kriminalizovaní občané se vesměs nedopustili žádných
závažných trestných činů, maximálně
(v rámci tehdejších zákonů) přestupků
a přečinů, za které jim byly uloženy zcela
neadekvátní drakonické tresty. Vynucená
přiznání pod vlivem mučení a vydírání
byla zcela běžná.

Ilegální skupina Česká legie

Někteří občané Roztok byli zahrnuti
do fiktivních protistátních organizací celostátního rozsahu, jiní byli souzeni jen
v rámci lokálních „odbojových“ skupin.
Nejvýznamnější byl proces s ilegální
skupinou Česká legie, která byla pozatýkána dříve, než mohla vyvinout nějakou fak-
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foto: L. Sitenský

Přehled perzekvovaných obyvatel Roztok v období čtyřicátých a padesátých let.

Pilot RAF mjr. Viktor Kašlík za války

tickou činnost. Vlastně stihli jen vytisknout členské legitimace a porušit tak jednu
ze zásad konspirace. Zřejmě již při prvním
kontaktu s provokatérem vyslaným Státní
bezpečností, který se vydával za agenta
chodce, prozradili své záměry a v následujících dnech (v březnu 1949) byli všichni
zatčeni.
Přestože se zachovalo poměrně dost archivních dokumentů, které vypovídají
o průběhu vyšetřování i soudních líčení,
zůstává skutečný iniciátor i motiv vzniku
této skupiny naprosto nejasný.
Za zcela nesmyslnou a politicky účelovou lze považovat konstrukci StB, která
hlavní spikleneckou roli přisoudila majoru
letectva Viktoru Kašlíkovi, pilotu RAF, kte-

rý se po válce usadil v Roztokách v Tichém
údolí (ve vile čp. 125) a zatčení unikl díky
útěku do ciziny přes zasněženou Šumavu
v zimě roku 1948/49. Všechny indicie naznačují, že poté, co byl tento čestný občan
Roztok suspendován z funkce velitele kbelského letiště (12. dubna 1948), bylo jeho
jediným zájmem rychle opustit republiku
a následovat rodinu do bezpečí exilu. Současně, coby zkušený frontový voják, by jistě
nepřistoupil na naivní hru s členskými legitimacemi ilegální skupiny.

Soudní proces se skupinou
„V. Vlášek a spol.“
Za hlavu skupiny byl StB vytipován a soudem určen Viktor Vlášek. Ani tuto verzi se
však nikdy nepodařilo ověřit či potvrdit.
V. Vlášek byl od přírody poněkud dobrodružná povaha a lze u něj předpokládat větší neopatrnost než u V. Kašlíka. Nicméně
i on na přelomu let 1948/49 uprchl do ciziny, možná společně s majorem Kašlíkem.
Sešli se v uprchlickém táboře v Bavorsku,
ale poté se jejich cesty rozdělily, když si pro
letce Kašlíka přijel jeho tchán, státní občan
Spojeného království. Jaké byly další osudy
V. Vláška v emigraci, není známo.
Důležitou, leč trochu nešťastnou roli
ve skupině Česká legie sehrál roztocký poštovní úředník Tomáš Jungwirth, otec významných atletů Stanislava a Tomáše,
za války aktivní účastník domácího odboje. U něj byl deponován (a StB nalezen)
zbrojní arzenál palných zbraní (patrně pozůstatek z květnového povstání) a byl to
také on, kdo se svěřil provokatérovi – agentovi StB se záměry skupiny. Nelze ale ani
vyloučit možnost, že „nález“ zbraní byl
pastí – součásti zpravodajské hry StB.
Významným členem skupiny byl středoškolský profesor Jan Rob, za třetí republiky
člen MNV za lidovou stranu, praktikující
katolík. Paradoxní je, že tři měsíce před zatčením obdržel ocenění „Dík a uznání“
za účast v protinacistickém odboji od ministra národní obrany generála L. Svobody.
Jeho stejnojmenný syn byl v červnu 1948
vysvěcen na kněze a za činnost v tajné řeholní komunitě salesiánů byl později  ➔

Česká legie (skupina „Viktor
Vlášek a spol.“)
Viktor Vlášek, Tomáš Jungwirth, Josef
Hovad, Jan Rob, Bohuslav Fišer, Karel
Jirásek, Alois Nop, Mojmír Procházka.
Skupina byla v roce 1950 odsouzena
k úhrnnému trestu 36 let a 10 měsíců.
Zdroj: J. Plachý: Roztoky proti totalitě, 2016
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na 3 roky uvězněn (viz St. Boloňský: Bohatě naplněný život, Odraz 1/2018).

Pomsta StB za útěk V. Kašlíka

Brzo poté, co zapadly zámky cel za uvězněnými členy České legie, došlo k druhé fázi
zatýkání, které mělo návaznost na útěk majora Viktora Kašlíka. V rámci akce „Socha“
byla zatčena jeho sestra Emilie (Miluše) Kašlíková a podrobena tvrdému výslechu. Její
zatčení mělo zřejmě i souvislost s tím, že byla
osobní sekretářkou generála prof. JUDr. Bohuslava Ečera, významného účastníka odboje, jednoho z iniciátorů a vedoucího delegace
ČSR na norimberském procesu, který mimo
jiné také dostal před soud K. H. Franka.

Po roce 1948 však upadl generál Ečer v nemilost, byl označen za „nenapravitelného
oportunistu“ a před kriminálem ho zachránila jedině jeho náhlá smrt. Dá se říci, že StB
si na Miluši Kašlíkové „zchladilo žáhu“ namísto jejího bratra. Byla odsouzena pro vlastizradu a vyzvědačství k úhrnnému trestu
18 let (!), přičemž 10 let (až do amnestie
v roce 1960) si odseděla. Přitom jediné, co
lze považovat za prokázané, bylo krytí útěku
jejího bratra do ciziny. V roce 1954 podala
její sestra žádost prezidentu republiky Zápotockému o snížení trestu. Tehdejší předseda
MNV Roztoky Emanuel Švarc žádost nedoporučil s odůvodněním, že by „její případné
propuštění vyvolalo odpor pracujícího lidu“

(viz J. Plachý: Roztoky proti totalitě, 2016, s.
37). To v podstatě znamenalo potvrzení původního rozsudku.
Po propuštění z vězení se E. Kašlíková
odstěhovala z Roztok. Dočkala se ještě
zvratu politických poměrů v roce 1989 i setkání se svým bratrem Viktorem v Roztokách. Zemřela v roce 1992 a urna s jejím
popelem je uložena na starém hřbitově
l
na Levém Hradci. 
Stanislav Boloňský

Jak jsem se angažovala při volbě prezidenta
Když jste nemocní, z postele toho člověk
mnoho nezmůže. Mezi 1. a 2. volbou prezidenta jsem jenom nepřetržitě koukala
na TV 1, 2, 24. Dokonce, abych byla v obraze, tak jsem si 2krát pustila i TV Barrandov a Primu (podotýkám, že jsem viděla
rozhovor Jaroslava Soukupa s prezidentem
poprvé a že to bylo něco tak neuvěřitelného, že jsem zkamenělá u obrazovky dokou-

kala celou „debatu“ a ještě jsem se musela
po konci ubezpečit, že se mi to nezdálo).
Po nocích, kdy mne noha zvlášť bolela,
jsem poslouchala i Český rozhlas Plus, tam
bývají v noci zajímavé komentáře víceméně kvalitních komentátorů. Takže jsem
viděla a slyšela snad vše, dokonce něco
i dvakrát, také něco, co občas nedopatřením uniklo velké režii, a tak se můžu podě-

lit o spoustu detailů a postřehů, kdyby měl
někdo zájem. Celou dobu prezidentování
jsem vnímala 5letou nepřetržitou volební
kampaň pod záminkou zájmu o lid, ale neviděla jsem a také asi nikdy neuvidím
transparentní volební účet prezidenta Zemana na rozdíl od účtu pana Drahoše a jiných protikandidátů, který byl k nahlédnutí kdykoli na počítači.
➔

INZERCE

JUDr. Aleš Janoch

ADVOKÁTNÍ KANCEL ÁŘ

DŮRAZNÝ POSTUP - PRECIZNÍ SMLOUVY - LETITÉ ZKUŠENOSTI

VYŘEŠÍME S VÁMI
- rozvody, výživné, dědictví
- kupní a darovací smlouvy

- dluhy, exekuce, insolvence
- právo staveb

- zakládaní s.r.o., smlouvy o dílo
- zastupování občanů, obchodních
- společností i SVJ před soudy
- pracovněprávní otázky

KONTAKT
ROZTOKY, Lidická 2240
(Realitní kancelář TOP one)
PRAHA, Národní 21
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NÁZORY A KOMENTÁŘE
Ve snaze uniknout před tou manipulací
a vymývání mozku jsem se rozhodla udělat
alespoň minimum (co z postele zvládnu),
abych se necítila tak bezmocně. A protože
nepřetržitá volební kampaň stávajícího
prezidenta byla hrazena i z mých daní, tak
jsem se rozhodla nejenom kvůli sympatiím, ale také kvůli vyváženosti aspoň minimálně přispět k volební propagaci druhého kandidáta. Našla jsem si v počítači fotku
pana profesora Drahoše, 6krát ji barevně
vytiskla ve formátu A4, dala do euroobalu
a šnůrkami je přivázala na svůj vlastní
plot v Levohradecké ulici. To bylo 4 dny

před druhou volbou. Nenapadlo by mne
ani ve snu, že tam ty fotky nevydrží ani
24 hodin!
Od té doby to nosím v hlavě, proto o tom
píšu. Přemýšlím, co se tak honí hlavou člověka, že ho to nutí strhnout fotografie z cizího plotu. Bylo to dítě? Ne. Zmizely v noci.
Je ta agrese namířená vůči mně, nebo vůči
panu Drahošovi? Je to z obdivu k prezidentovi Zemanovi a brání svůj idol, jak jen
může? Anebo se mu líbí natolik fotky pana
Drahoše, že neodolá a musí si je vzít domů?
Ale vážně, bude to asi tak, že ta osoba je
nejspíš hluboce nešťastná, nespokojená, je

agresivní, jedná zkratkovitě. Nemá, koho
by zmlátila. Je osamělá. Možná je na něčem závislá. Potřebuje pomoci, a to odborně. Tady se ani nedá na ni zlobit. Je k politování.
Dobrá rada: Když se mi nelíbí někdo,
kdo se na mne usmívá z plotu, mám jedinou dospělou, demokratickou možnost.
Sehnat si fotky toho druhého, který je
mému srdci bližší (z počítače se dá opravdu vybrat pomalu vše), a oblepit si svůj
plot. To je férová a zdravá reakce, jenže vyžaduje aktivitu. 
l

Já vím, že slova koncepce a strategie jsou skoro nadávkou, že strategií má
každý úředník dva šuplíky, a když se k nějakému třístránkového plagiátu hledá
přijatelné adjektivum, napíše se o něm, že je koncepční. Ale ta slova za to nemohou. Člověk ve své domácnosti a právě tak obec by se měla chovat koncepčně anebo řekněme s použitím zdravého selského rozumu a s výhledem aspoň
dvou kroků dopředu. A jediným orgánem, který má právo o strategických
a koncepčních dokumentech a záměrech rozhodovat, je zastupitelstvo.

zvedli nebo nezvedli ruku pro rozpočet.
Když se k tomu přidalo suché konstatování
ředitelky školy, že přes dvacet dětí nebude
přijato, protože by byla překročena kapacita
školy, a když i místostarostka Marie Šlancarová vyslovila pochybnosti, že se povede domek u „trafačky“ do srpna postavit, a sama
začala velmi usilovně hledat provizorní řešení, kam umístit dvacet dětí letos a stovku napřesrok, rozhodlo zastupitelstvo o tom, co
měla mít rada připravené dřív, než předkládala rozpočet. Bude pořízena nová demografická prognóza počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ,
vyhodnoceny možnosti, zda se dá ještě připravovaná žalovská škola „nastavit o patro“
a za jakou cenu, a podle toho, jak se do dalšího zasedání zastupitelstva podaří místostarostce vyjednat nějaká provizoria (jedná
i s Úholičkami), rozhodne zastupitelstvo
o osudu „kostky“ a přípravě dalších investic.
Je to deset minut po dvanácté a nejspíš se
letos před komunálními volbami žádná páska k nové škole stříhat nebude. Ale snad je
šance na to, že další investice do škol budou
už trochu promyšlené a že příští rada bude
velké investice a koncepce předkládat s kvalitními podklady a názory těch, kteří věci
rozumějí, k rozhodnutí zastupitelstvu.  l

Jako psovi kost

Bohužel, ne vždy se tak v našem městě
děje. O přípravách nové čistírny odpadních vod a o složitých jednáních s napojenými obcemi jsme jako zastupitelé informováni skoro každý měsíc a v takových
podrobnostech, jakým rozumí snad jen
sám předkladatel pan Martin Štifter. Zato
o dalších investicích do školských zařízení
se zastupitelstvo dozvídá až ve chvíli, kdy je
nutno podepsat smlouvu a vytáhnout
z obecní kasy desítky milionů.
Na počátku ledna jsme schvalovali rozpočet na rok 2018. Nepodpořil jsem ho. Ne
proto, že je přehnaně ambiciózní, a ne
všechno se povede realizovat. Nepodpořil
jsem ho proto, že v kolonce výdajů do škol
jsme dostali na stůl ke schválení dvacetimilionový balík. Na nezbytnou a už připravenou „kostku“ se čtyřmi učebnami, která by
měla do začátku školního roku 2018/2019
vyrůst na nově zakoupeném pozemku po-

blíž „trafačky“ v Havlíčkově ulici. S odkazem na to, že to projednala už i školská rada
a školská komise a že právě na jejich doporučení byla kapacita nové budovy zvýšena
ze dvou na čtyři učebny. Dvacet milionů
předhozených jako psovi kost, bez vysvětlení, bez náznaku nějaké koncepce, do které by taková nemalá investice zapadala.
Rozpočet i s touto dvacetimilionovou investicí prošel. Výsledkem pochybovačných
hlasů, proč zrovna čtyři učebny, proč právě
na tomhle místě a proč ne nějaká stavebnice, ale cihlový barák se střechou, který jde
obtížně dostavět a už vůbec ne přenést,
bylo aspoň to, že se v půlce ledna znovu sejde dohromady školská rada a školská komise i někteří zastupitelé a proberou to.
Stalo se a představitelé školské rady a komise, ředitelka školy a její kolegové vytvořili
za týden něco, co jsme měli mít na stole loni
na podzim. Anebo aspoň dřív, než jsme

Zlata Dobošová

Jarda Huk

ODS nepodpořila rozpočet města Roztoky na rok 2018
Pan starosta v lednovém Odrazu obsáhle
popisuje koncepci městského rozpočtu
na letošní rok. Jak dobře zní – ušetřili jsme
84 milionů korun, že? Trošku v tom slyším
Babiše, když se chlubí vyrovnaným rozpočtem a klesajícím státním dluhem. Inu, když
se neinvestuje a nic nestaví, to se to šetří.
Důvodem velkého přebytku na účtu jsou
nedokončené investice z roku 2016 a 2017.
Nic víc, nic míň. Jasně, důvodů, proč to ne-

ÚNOR 2018

šlo, je strašně moc – archeologové, projektanti, Jandík, pak byly parlamentní volby
a nebyl čas a tak. Jenže důležitý je výsledek
a ten vidět není. Proto mají Roztoky na rok
2018 v kase čtvrt miliardy a snad aspoň blížící se komunální volby vybičují vedení
radnice k nějaké koncepční aktivitě v závěru volebního období.
Já osobně jsem rozpočet nemohl podpořit, protože jsou v něm projekty, které

nejsou aktuálně až tak důležité, a naopak
neřeší koncepčně některé zásadní otázky –
zejména tu školskou a předškolskou. Absolutně ignoruje potřebnou renovaci školky Havlíčkova, kde je aktuálně 75 dětí.
Návrh na přesun 1 milionu korun na začátek projektových prací mi bohužel neprošel. Navýšení kapacity školy na další školní
rok naopak řeší nešťastnou kostkou
➔
za 20,5 milionu na školní zahradě.
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NÁZORY A KOMENTÁŘE
Podařilo se prosadit drobné zvýšení financí na projekty rekonstruovaných komunikací. Za všechny můžeme jmenovat třeba
Horovu ulici, která je v žalostném stavu,
ostatně stejně jako mnohé další nejen
v okolí. Na samotné realizace oprav je ale
objem peněz mnohem nižší, než bývalo
zvykem.
Na úkor různých drobných bohulibých
drobností se nedostávají finance a ze-

jména kapacita úředníků na zásadní infrastrukturní akce. Neexistují střednědobé plány, nemáme aktualizovaný
strategický plán. Stále jen hasíme požáry
a investiční akce střílíme od boku. Jsem
velmi zvědav, kolik rozpočtových slibů
koalice v letošním roce splní. Důvěru už
nemám.
Pozitivně lze hodnotit diskusi ohledně
navýšení počtu autobusů, protože ten, kdo

v poslední době absolvoval cestu MHD
ve špičkách, ví své. Snad se brzy navýšení
rozpočtu odrazí ve vyšším počtu spojů.
Opět budu navrhovat, aby se upravila trasa
linky 359 tak, aby nekončila dole v Roztokách, ale pokračovala kolem vody do Prahy. Trasu přes Solníky bychom ponechali. 
l

Ing. Roman Jandík

zastupitel a předseda ODS Roztoky

Škola? Krát dva to mělo bejt...
V září 2016 jsme se skrze Odraz dozvěděli – občané i většina zastupitelů, že
nám je nová škola malá a že se pan starosta dohodl s Trigemou na společném
projektu na Žalově v místě bývalé Barumky, kde by měla vyrůst budova s osmi
třídami – otevřená ideálně v září 2018. Až když projekt spatřil světlo světa,
začalo se diskutovat o zadání, dočkali jsme se demografické studie, vznikla pracovní skupina kolem kantorů, školské rady a komise, která požadovala nutnou
úpravu projektu, což se také stalo. Škola byla zvětšena na deset tříd. Všichni
jsme si oddechli, ale už tehdy, na přelomu roku 2016/2017 existoval materiál,
který vedení města upozorňoval, že se stavba nestihne.

Následující dění kolem kapacity školy asi nejlépe vystihuje citace ze hry Járy Cimrmana:
Náčelník: To jsem vám chtěl právě říct,
abyste si na to dali pozor, kdybyste někdy
plánovali nějakou takovou cestu (školu),
aby se vám nestalo, jako nám teďko, že já
jsem ty zásoby (třídy) přesně propočet
a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nezapomeň to znásobit dvěma. A v tom zmatku,
jak jsme balili (projektovali) a vy jste mi
do toho pořád mluvili, tak jsem na to zapomněl. Takže vypočtený to bylo správně, ale
falíruje nám v tom jenom to násobení. To
jen tak pro příště.

Učitel: Ano, příště si na to dáme pozor,
ale teď, náčelníku, jestli tomu rozumím,
nemáme vůbec nic k jídlu (nemáme děti
kam dát)?
Náčelník: No, vždyť to říkám. Krát dvě to
mělo bejt. Ty tomu nerozumíš nebo co? To
jsou otázky…
Zatímco ve hře Dobytí severního pólu
měli v zásobě krajana Berana, my aktuálně
prostor pro děti nemáme a čas se krátí.
Snaha vyřešit situaci kostkou za 20,5 milionu pro 100 dětí na školní zahradě je jen
jednou z další řady hašení požárů, které
vůbec nemusely hořet. Na lednovém jed-

nání zastupitelstva prezentovali zástupci
školy, školské rady a komise skutečně potřeby. Data ze školy i matriky pojmenovaly
problém a město ho teď musí vyřešit. Jednak se musí do dubna nalézt vhodný prostor, který nám aspoň pokryje stávající
problém. Na tom pracuje místostarostka
a věřím, že řešení nalezne. Pak je ale nutné
dát hlavy dohromady – koalice i opozice –
a navrhnout vhodné řešení na více než tři
roky dopředu. Za mě vidím buď možnost
zastavit projekt na Žalově a razantně stavbu zvětšit. Druhou možností je postavit
velkou budovu v místě školky Havlíčkova.
V budově by byla jak školka, tak i učebny
pro školu. Samozřejmě přemístění stávajících dětí z MŠ by stavbě muselo předcházet. Zapomenout nesmíme ani na místa
pro kantory. Samostatnou kapitolou je tělocvična u nové žalovské školy. 
l
Ing. Roman Jandík
zastupitel a předseda ODS Roztoky

Štochel zahradníkem...
Lukáš Křístek v časopisu Odraz 1/2018
v článku „Štochel zahradníkem“ uvádí, že
chybuji hned dvakrát. Chybovat je lidské,
nikdo není dokonalý.
První chyba
U mé první chyby odkazuje na redakční
poznámku. Ale k jeho smůle je v ní uvedeno, že i já píšu o záměru: „Jak sám autor
uvádí, zastupitelstvo schválilo jen záměr...“.
První chyba není mojí chybou.
Druhá chyba
Lukáš Křístek píše o mé druhé chybě. Neberu mu jeho názor na ceny stavebních pozemků, ale srovnávat hodnotu pozemku
parc. č. 2592/1 u přívozu (350 Kč/m2), v záplavovém území 5leté vody, a pozemku
nad Tichým údolím (310 Kč/m2) si ne-
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troufne ani kozel. Navíc na pozemku nad
Tichým údolím se už staví ‒ parc. č. 2195/4
je „stavební parcela“.
Nejsem originální
Doporučuji článek Romana Jandíka v časopise Odraz 10/2017 a na www.roztoky.
com/mestske-pozemky-na-prodej, ve kterém uvádí obdobné a další informace,
včetně hlasování zastupitelů.
Poznámky
1. Vlastníka stavby jistě potěší, že od 1. 1. 2018
podle § 126 odst. 2 stavebního zákona lze
dočasnou stavbu změnit na stavbu trvalou.
2. Lukáš Křístek nenapadl moje tvrzení,
že zastupitelstvo chce pozemek iniciativně prodat místo toho, aby se vlastník
stavby domáhal práva u soudu. Nenapadl

ani to, že prodávat těch 281 m2 nemá
smysl.
3. Prosím o skloňování mého příjmení
jako Kozel, tj. bez Štochla.
4. V pěti různých zdrojích (Odraz,
www.znalex.cz, Obchodní rejstřík, Evidence soudních znalců, Registr ekonomických
subjektů) jsem našel pět různých označení:
- JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA
- Mgr. Ing. Lukáš Křístek, MBA
- Ing. LUKÁŠ KŘÍSTEK
- Ing. JUDr. Lukáš Křístek mba
- Ing. JUDr. Lukáš Křístek, MBA
Chce to udělat pořádek na zahrádce.
Domácí úkol
Kdo z vedení města je kamarádem vlastníka stavby?
l
Jiří Štochel

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
první měsíc nového roku je za námi a s ním
i naše první akce ve škole i mimo ni. A co
že jsme to vlastně v lednu dělali? Celá škola
se podrobila pololetnímu testování k vysvědčení a samozřejmě dle našeho ŠVP
proběhlo i sebehodnocení žáků, kde sami
hodnotili úroveň svých vědomostí v základních předmětech a dále posuzovali své
tzv. klíčové kompetence.
Žáci devátého ročníku obdrželi s vysvědčením i přihlášky na střední školy
a zápisové lístky a nyní asi usilovně přemýšlejí, kterou střední školu vybrat. Mají
čas do konce února. Informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete i na webových
stránkách naší školy v odkazu „Školní aktuality“.
V lednu jsme také vyslali naše nejlepší
studenty na různé soutěže a okresní olympiády, tak jsme zvědaví na celkové výsledky. Sedmé třídy poslední lednový a první
únorový týden vyjely do hor na lyžařský
výcvikový kurz, takže jsme si vedle učení
stihli i zasportovat jako děvčata z I. stupně
na fotbalovém turnaji, o kterém píšeme
níže.
Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

Korunovační klenoty –
Adélka Sazimová, 3. D
Ve středu 17. ledna jsme vyrazili na Pražský hrad. Jeli jsme vlakem a tramvají.
Ve Vladislavském sále byly vystaveny korunovační klenoty. Zrovna sněžilo, ale my
jsme se moc těšili, pustili nás dovnitř a my
jsme jako první viděli Svatováclavskou
přilbu, meč a límec. To vše patřilo knížeti
Václavovi. Následovalo korunovační roucho a pouzdro na královské jablko. Viděli
jsme truhlici, ve které se klenoty za války

převážely do bezpečí, také klíč ke dveřím
ke komoře, kde klenoty bývají. Vystavený
byl jeden, ale musí jich být najednou sedm,
aby se dveře daly otevřít. Došli jsme ke klenotům, kde byla koruna, kterou dal udělat
Karel IV. Věnoval ji svatému Václavovi, aby
si ji ani po Karlově smrti nikdo nemohl
přivlastnit. Vystavené bylo i královské jablko a žezlo. Klenoty se daly obejít ze všech
stran. Obdivovali jsme je, obcházeli, fotili,
byly krásné, třpytily se, blýskaly. Moc se
nám to všechno líbilo.
Petra Zwinz

Lednový turnaj škol
v dívčím fotbale
V soboru 20. 1. 2018 se díky 10 děvčatům
z naší školy a jejich rodičům naše škola zapojila do dívčího fotbalového turnaje škol
z Prahy 6 a okolí, který pořádá FK Dukla
Praha. Sešli jsme se v hale RiversideSchool
v Praze 6, ve které přes zimu trénují i malé
fotbalistky Dukly.
Úvod programu již tradičně patřil pořádné rozcvičce, kterou musí začít každý
správný fotbalový trénink. Všechna děvčata se s chutí zapojila a za hlasitého hudebního doprovodu rozhýbala halu. Bylo hezké vidět, s jakým nadšením se dívky
pouštějí do hry, ač některé ještě nikdy fotbal nehrály. Naše ZŠ Roztoky vytvořila do-

konce dva týmy, které se umístily na
1. a 3. místě. Všechny hrály statečně a každá z dívek za svou snahu a bojovnost obdržela diplom. Za krásné sportovní výkony si
zasloužily medaili a pár drobných dárků
na památku. Nejúspěšnější týmy získaly
krásný pohár.
Chtěli bychom poděkovat Magdaléně
Sysalové, Elišce Bednářové, Anežce Hoškové, Alině Kartavceva, Alici Růžičkové,
Evě Ilavské, Elle Konečné, Žofii Bumbálkové, Nikole Seifertové, Lucii Čepelové
za skvělou reprezentaci naší ZŠ Roztoky
a Emě Stanislavové, Lence Gajzlerové a Lucii Čížkové, které bojovaly v barvách Dukly Praha.
Věřím, že se v hojném počtu sejdeme
na dalším dívčím fotbalovém turnaji FK
Dukly Praha.
Monika Bromovská

Zápis do prvních
ročníků 2018/2019
Srdečně zveme rodiče s předškolními dětmi k zápisu do naší ZŠ. Zápis se bude konat
v roztocké budově školy 4. 4. 2018, a to pro
obě budovy školy. Elektronický systém
k přihlášení bude spuštěn 5. 3. 2018. Těšíme se na vás.
Vedení ZŠ



l

Letní příměstské tábory v Lexiku
Tak jako každý rok, i letos chystáme letní příměstské tábory (LPT).
Budou probíhat od pondělí do pátku,
od rána do odpoledne, se spoustou
legrace a zajímavých aktivit pro děti
od 3,5 roku do 15 let. Rodiče tak mohou mít prázdninový pracovní týden
bez výčitek, že jejich dítko nemá
zajištěný pestrý program… A u nás
se určitě nudit nebude!

ÚNOR 2018

n LPT:

Z pohádky do pohádky (s důrazem na rozvoj řeči)
Hledáte pro vaše děti tu pravou formu rozvíjení jejich osobnosti? Přihlaste je na náš
tábor Z pohádky do pohádky.
Hravou a zábavnou formou pomohou naši
školení lektoři dětem rozvíjet komunikační
dovednosti a rozvíjet jejich osobnost. Kromě
řečových dovedností budeme u dětí rozvíjet
hrubou a jemnou motoriku skrze tvořivé
hrátky, společenské hry či výlety do přírody.

Tábor je určen dětem od 3,5 do 7 let.
Budeme se scházet od pondělí 27. 8.
do pátku 31. 8. 2018, vždy od 8.30
do 16.30 hodin.
n LPT:

Malý objevitel s rozšířenou výukou anglického jazyka
Mnozí z vás si pamatují náš báječný kurz
pro předškoláky a malé školáky Malý objevitel s angličtinkou. A protože je po něm
stále poptávka, navazujeme na jeho  ➔
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
tradici a nejenže budeme mít letní tábor
v jeho duchu, ale od září opět tyto oblíbené
kurzíky otevřeme.
Pokud tedy chcete, aby se váš potomek
seznámil s případnými kamarády, kteří budou pokračovat v září, nebo prostě chcete,
aby vaše dítko o prázdninách nezahálelo,
přihlaste ho na tento objevitelský tábor.
Tady se prostřednictvím hry dozví něco ze
světa vědy formou zajímavých pokusů
a ještě k tomu se naučí různé hry v angličtině!
Naši školení lektoři si pro vaše děti připravili program plný zábavy, objevování
různých přírodních krás a úkazů, výletů
a společenských her. Mimoto na děti čeká
dvakrát denně lekce angličtiny podaná

snadno uchopitelnou a zábavnou formou.
Tábor je určen dětem od 5 do 8 let.
Kdy? V týdnu od pondělí 23. 7. do pátku
27. 7. 2018, vždy od 8.30 do 16.30 hodin.
n Novinka LPT: RC Freeride Land v Roz-

tokách
Máš své RC auto a nemáš kde jezdit? Rád/a
by ses seznámil/a s dalšími kamarády se
stejnými zájmy? Přihlas se na náš tábor!
Tábor je určen dětem, které mají svůj
model RC auta a rády by se zdokonalily
ve svých schopnostech jej řídit, seznámily
se s dalšími příznivci modelů rádiem řízených aut a s nadšením by se zapojily
do ručního modelování dráhy pro RC auta
v přírodě zde v Roztokách.

Tábor je přednostně určen pro děti s vlastním modelem. Pro více informací se mrkni
na stránky: www.rcfreerideland.4fan.cz
Tábora se mohou zúčastnit děti od 7 do
15 let.
Budeme se scházet od pondělí 6. 8.
do pátku 10. 8. 2018, vždy od 9.30
do 15.30 hodin.
Více najdete na našem www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Moc se vás všechny těšíme! 
Z Lexiku zdraví vedoucí táborů

l

Natálie Karolína Hlobilová

Vzdělávání dospělých – Dejme práci šanci a Senior pool
Nezaměstnanost v ČR je historicky nejnižší, přesto se na uchazeče o práci kladou velké nároky. Maminky po rodičovské dovolené mnohdy nevědí, co dělat, aby skloubily práci s rodinou,
a starší lidé 50+ si nevěří, že by mohli nalézt zaměstnání takřka před důchodem. Společnost EuroProfis nabízí další vzdělávání zdarma pro osoby znevýhodněné na trhu práce, s trvalým
bydlištěm ve Středočeském kraji (vyjma hl. m. Prahy).
Momentálně jsou otevřeny 2 projekty financované z fondů EU:

1) Dejme práci šanci

Projekt řeší zejména zlepšení postavení
žen ohrožených na trhu práce (žen s dětmi
mladšími 15 let a žen 55 až 64 let), rodičů
s malými dětmi a osob vracejících se na trh
práce z mateřské/rodičovské dovolené

Základní škola Roztoky
přijme:

kuchařku
l asistenta pedagoga
l recepční (od září)
l

Kontakt:
info@zsroztoky.cz
tel. 601 124 207
Mgr. Janoušková
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v regionu Středočeského kraje. Hlavním
cílem je nalézt jejich potenciální možnosti,
vyzdvihnout jejich přínosy a zkušenosti
pro zaměstnavatele, pomoci jim s dalším
vzděláváním a ideálně získat stabilní pracovní místo u zaměstnavatele v rámci flexibilní formy práce.
V Roztokách již proběhl kurz Online
marketing a Kurz osobního rozvoje.
Další kurz Personalistika v praxi bude
probíhat v Roztokách, v prostorách Lexiku,
od 28. 2. 2018, vždy ve středu a ve čtvrtek
8.00–13.00, 5 týdnů po sobě. Kurz je určen
pro maminky s dětmi do 15 let se zájmem
o HR a samozřejmě splňující výše uvedené
podmínky. Zaplatíte pouze registrační poplatek 450 Kč. Samozřejmostí je příspěvek
na dopravu a hlídání dětí.
Hlásit se můžete přímo na e-mailu barbora.kocova@europrofis.cz, do předmětu
e-mailu napište Personalistika – Roztoky
a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje.
Více informací o projektu a dalších kurzech naleznete na www.dejmepracisanci.
cz. a na stejnojmenné facebookové stránce
projektu.

2) Senior Pool

Projekt Senior Pool podporuje obyvatele
Středočeského kraje ve věku 50+, kteří

v současnosti nemají práci a nedaří se jim
nalézt odpovídající pracovní uplatnění.
Zájemcům z této skupiny EuroProfis poskytne bezplatné vzdělávací kurzy, rekvalifikace a kariérní poradenství. Nabízí
také aktivní podporu při výběru a oslovení vhodného zaměstnavatele.
Vzdělávací program zahrnuje kurzy
v oblasti profesní orientace, finanční gramotnosti, počítačových dovedností a vybrané rekvalifikační kurzy.
Jako účastníci programu dále získáte:
Příspěvek na dopravu za vzdělávací aktivitou, Možnost sebeprezentace v databázi
zájemců o práci, do které budou mít přístup zaměstnavatelé Středočeského kraje.
Kurz osobního rozvoje pro tuto skupinu
poběží od 13. 2. 2018 v sídle EuroProfis,
Vinohradská, Praha 2. Budou se řešit osobní i pracovní věci, včetně práce na PC. Lektorka A. Brožková je úžasná osobnost
a člověk na svém místě.
Hlásit se můžete přímo na e-mailu gabriela.ledererova@europrofis.cz, do předmětu e-mailu napište Senior Pool – Roztoky a nezapomeňte uvést své kontaktní
údaje. Další informace vám podá paní Ledererová na tel. +420 777 765 641. Více
o projektu na www.seniorpool.cz.
Při větším zájmu by bylo možné kurz zopakovat přímo v Roztokách.
Jak řekl Lucius Seneca: „Učit se pro život,
ne pro školu.“ Přeji hodně štěstí na cestě
sebevzdělávání.
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Petra Kazdová
zastupitelka

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Roztocký stolní tenis – osm let práce s mládeží
V září roku 2009 jsme v roztockém Sokole vzkřísili oddíl
mládeže stolního tenisu. Tehdejší mladší žáci již několik
sezon úspěšně reprezentují Roztoky v soutěžích dospělých.
A to nejen ve třech okresních třídách, ale také soutěžích
krajských. Honza Eibich, Kryštof Bárta, Vojta Šturm, Jakub
Jakoubek a Sebastin Ghariani se velmi rychle zařadili k oporám našich družstev dospělých. A protože si i na krajské
úrovni vedou skvěle, dostali už naši odchovanci příležitost
i v A-mužstvu ve 3. lize. Roztocký stolní tenis určitě nemusí
mít obavy o svou budoucnost.

V mladších žácích okupují naši hráči
v dlouhodobém hodnocení první dvě
místa. Lukáš Lukáš a Jonáš Vágner přivezli v této sezoně z turnajů dohromady
osm medailí. Kategorie starších žáků je
zcela v režii našich hráčů. Trio Vojtěch
Antoš, Alexander Fišman a Matyáš Šimon pustí mezi sebe na stupně vítězů
jiné hráče jen výjimečně a po pěti turnajích suverénně okupují první tři místa
dlouhodobého hodnocení této věkové
kategorie. V dorostenecké kategorii patří
mezi nejlepší Vojta Šturm a Honza Tydlitát, kteří už však sbírají starty spíše mezi
dospělými. Mezi dívkami bojuje o celkové vítězství v sérii turnajů Klárka Kuchtová, která až na jednu výjimku ostatní
turnaje ovládla.
Tím nejdůležitějším turnajem letošní sezony byly okresní přebory mládeže, které
se uskutečnily 7. ledna. Ani zde nezůstali
výše jmenovaní stranou. Ve starších žácích
se stal přeborníkem okresu Vojtěch Antoš
a v mladších žácích Lukáš Lukáš. Na druhých a třetích místech se umístili Matyáš
Šimon, Alexandr Fišman a Jonáš Vágner.
Všem oceněným gratulujeme a těšíme se
l
na jejich další úspěchy. 
Martin Švarc a Jakub Lukáš
trenéři oddílu mládeže
TJ Sokol Roztoky

Pojďme se však podívat na naše současné
talentované žáky a žačky. Oddíl mládeže
má přes čtyřicet členů a hlásí se stále další.
Přestože jsme děti rozdělili do několika
tréninkových skupin a při tréninku máme
k dispozici devět stolů, na kterých se dětem věnuje několik trenérů, jsou naše kapacity naplněny. Naším cílem je udržet
kvalitu tréninku na takové úrovni, aby
naše nejtalentovanější a nejpilnější děti

měly šanci rozvíjet své schopnosti a trenéři se jim mohli dostatečně věnovat. Proto
se dostáváme s počtem čtyřiceti dětí na
maximum možné kapacity.
Že je to správná cesta, ukazují výsledky naší mládeže v bodovacích turnajích
regionu Praha-západ, kde naše děti pravidelně okupují stupně vítězů. V kategorii nejmladších žáků se mezi nejlepšími
umisťuje talentovaný David Ciněk.

Soukromá inzerce
n Menší

dům v Roztokách nebo okolí koupí 3členná rodina. Volejte prosím k večeru
nebo pište na tel. 704 501 836
n Pronajmu byt 2+1 v Roztokách. Cena
15 000 Kč včetně poplatků. Byt má 58 m2
+ balkon 4 m2 + sklep 9,25 m2 (71,25 m2).
Sklep má úložné prostory, dílna. Byt je
po rekonstrukci v krásném stavu, plně vybaven, nová kuchyň. Dům zateplen
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10. vánoční turnaj
po celkové rekonstrukci. K nastěhování –
březen 2018. Mobil: 777 236 883
n Vyzvednu vašeho předškoláčka ze školky
a pohlídám, než přijdete z práce. Jsem maminka chlapečka stejného věku. Tel.
702 901 570
n Hledám k pronájmu garsonku v RD, nekuřák. Tel. 702 901 570


l

Dne 9. 12. 2017 se odehrál jubilejní
10. vánoční turnaj roztockého LTC
ve čtyřhrách. V příjemném prostředí
žalovské tenisové haly bojovalo
10 dvojic o vánoční pohár, který překvapivě vyhrála dvojice Ludva Staněk a J. Slanec ml. Na závěr turnaje
proběhla oslava ukončené sezony. l
Za LTC Roztoky

M. Uvarov
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Letní akce a další tenisové novinky

Vážené čtenářky, milí čtenáři, věřte nebo ne,
ale tenisté si umějí užívat i na sněhu. Předposlední lednový víkend jsme s početnou
skupinou dětí i dospělých vyrazili na Libereckou boudu do Dolního Dvora v Krkonoších a moc jsme si to všichni užili –
děti řádily na sjezdovce i v bazénu, přálo
nám počasí, bylo dost sněhu, co víc si
přát… Akci se chystáme na začátku března
zopakovat.

Vím, že zima je v plném proudu, jarních
prázdnin se děti nemohou dočkat, přesto
bych rád připomněl letní tábor pro děti –
letos se v termínu 15.–21. 7. 2018 vypravíme na úpatí Českomoravské vysočiny
do hotelu Renospond. Kromě tábora určitě
můžete počítat s letními kurzy na Žalově,
které budou tradičně probíhat celé léto každý všední den od 8 do 16 hodin, a pro tenisové nadšence nebude chybět tenisový

kemp v Rakovníku 5.–11. 8. 2018 – podrobnosti ke všem akcím a přihlášky
na www.tenis-skola.cz/sportovni-akce.
Nakonec ještě pár slov k zimním turnajům
a závodním družstvům. Každý první víkend
v měsíci od listopadu do dubna pořádáme
na Žalově v sobotu turnaje pro děti a v neděli dvouhry nebo čtyřhry dospělých –
zájemci se mohou hlásit u ředitele turnajů
Jana Šrámka (sramek@tenis-skola.cz)
nebo na webu. Co se týče závodních družstev SK Žalov, tak letos na jaře budeme bojovat v kategoriích minitenis (do 7 let), babytenis (8–9 let), mladší žactvo (10–12 let)
a starší žactvo (13–14 let) – věřím, že tréninková práce přinese své ovoce a budeme
l
bojovat o postup. Držte palce! 
Se srdečným pozdravem
Jan Šrámek

INZERCE

STAÈÍ

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
Společnost zabývající se výrobou dopravních značek přijme
nové zaměstnance na pozici:

ZAVOLAT

administrativní pracovnice / pracovník

POŽADUJEME

✓ s tředoškolské vzdělání
s maturitou
✓ z ákladní znalost práce
na PC – MS Word, Excel,
Outlook
✓ s chopnost samostatné práce
✓ s polehlivost, odpovědnost,
pečlivost
Náplň práce

− a dministrativní výpomoc
v personálním a ekonomickém
oddělení
− e vidence pošty došlé, smluv
a jiných písemností
− z akládání písemností
do firemního intranetu
−p
 lánování schůzek,
organizování firemních porad
− a rchivace a skartace
dokumentů
→p
 ráce ideální pro maminky
po ukončené mateřské
dovolené
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NABÍZÍME

✓p
 ráci na plný nebo částečný
úvazek (min. 6 hod/denně)
✓p
 ráci ve stabilní společnosti
s více než 20 letou tradicí
✓d
 obré mzdové ohodnocení
a stravenky
✓ t ýden dovolené navíc
✓p
 říjemné pracovní prostředí
v nově zrekonstruovaných
kancelářích
✓m
 ísto výkonu práce
ve Statenicích 15min
od metra A Bořislavka

Vaše životopisy zasílejte
prosím pouze prostřednictvím
emailu na:

p.klingova@znacky-praha.cz

www.znacky-praha.cz

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SOUKROMÁ INZERCE

Jan Burian říká: NEMOŽNÉ JSEM DOCÍLIL V ROZTOKÁCH
Rozhovor s Janem Burianem – českým básníkem, písničkářem a prozaikem, synem českého avantgardního divadelníka
E. F. Buriana, herečky a spisovatelky Zuzany Kočové a vnukem operního pěvce Emila Buriana.
V první řadě nám prozraďte, kolik se
vám podařilo zhubnout?
Zde v Roztokách se mi podařilo opravdu
nemožné – zhubl jsem 25 kg za 3 měsíce!
A nebylo to příliš rychlé?
Na to se mně ptá snad každý (směje se –
pozn. redakce). Kdyby mi hubnoucí program, který jsem absolvoval, nedoporučil
můj přítel, lékař internista z FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady –
pozn. red.), o kterém jsem věděl, že ho zde
v Roztokách také absolvoval, myslel bych si
asi totéž. Nicméně po první konzultaci
jsem pochopil, že to nebylo ani příliš rychlé, ani nezdravé a už vůbec ne nebezpečné.
Co vás vedlo k rozhodnutí zhubnout?
Po celý život se zabývám dietami a hubnutím, neboť jsem býval rozmazlený chlapeček, kterému dopřávali, co chtěl, a když
jsem vyrostl, dopřával si sám. Když jsem
prozřel, bylo mi přes třicet a byl jsem tlustý.
Začal jsem držet různé redukční diety, některé úspěšně, jiné méně, vyzkoušel jsem
i léky, které jistě nebyly zdravé, experimentoval jsem s Herbalifem, dělenou stravou,
s různými krabičkami a podobně. Jsem dokonce vynálezcem své vlastní diety, kterou
jsem nazval Burianova přerušovaná dieta
a spočívá v tom, že držíte hladovku, která je
několikrát denně přerušena, a po tu dobu
můžete jíst všechno. Nevýhodou této diety
je, že se při ní vůbec nehubne... Ještě že jsem
alespoň poměrně vydatně sportoval, hrál
jsem tenis a jednu dobu dokonce chodil běhat. Moje váha se pohybovala od laskavých
105 kg po děsivých 130 kg. Kvůli různým
nemocem (kyčle, kýla, záda) jsem byl časem nucen se sportem přestat, a to byla poslední rána. V loňském roce se moje váha
vyšplhala na rekordních 135 kg, a přestože
jsem zkoušel něco s tím dělat, nedařilo se.
Blížila se předem domluvená operace
a byl jsem si vědom, že s takovou nadváhou to bude velmi složitý, ne-li neuskutečnitelný zákrok.
A tu se stal zázrak…
Prozradíte nám, jaký je tedy váš osobní
tip na zhubnutí?
Na doporučení výše zmíněného přítele
jsem navštívil poradkyni zde v Roztokách
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a ta mě seznámila s dietou It’s my life! Musím přiznat, že kdybych neměl tak silné
doporučení, tak bych to považoval za další
marketingový „tahač peněz z kapsy“ chudákům, kteří se snaží zhubnout stejně neúspěšně jako já. Ale po vysvětlení problematiky od velmi zdatné poradkyně bych tuto
dietu nazval spíše léčebným postupem.

Ač na mě systém tzv. PLNÉ NÁHRADY
STRAVY instantními jídly působil bizarně,
rozhodl jsem se postup dodržet a neporušovat. Ani mi v mé situaci, koneckonců,
nic jiného nezbývalo.
Jak jste se během programu cítil?
Během programu jsem se cítil překvapivě
dobře. Předpokládal jsem ztrátu energie,
psychické podráždění a jiné nepříjemnosti,
kterými byly provázeny předchozí dietní
programy, jež jsem absolvoval, ale nic takového se nedostavilo. K mému údivu brzy
nastal pravý opak. Pocit lehkosti a příval
nečekané energie, jaký jsem už dlouho necítil.
Velmi motivující byly pravidelné konzultace, kde probíhalo skenování veškerých tělesných hodnot – jak váhy, tak tuku,
svalové hmoty, zadržované vody i rychlosti
metabolismu. Rozdíl mezi úbytkem tuků
a neubýváním svalové hmoty byl pro mne
velmi důležitý. Při chvílích nejistoty a váhání mi nejvíce pomáhaly konzultace s poradkyní, která se pro mne stala velkou autoritou a jíž zcela věřím.
Co bylo pro vás při hubnutí nejtěžší?
Těžký byl v podstatě jen první týden, ale
byl jsem varován a snad i připraven. V té

době se prý organismus člověka čistí a je to
pro něj značná změna. Problém, s nímž
jsem se potýkal po celou dobu diety a byl
pro mne nejtěžší, bylo dodržování pitného
režimu, tj. vypít denně 2,5 až 3 litry vody.
Hlad jsem neměl, několikrát pomohly přidané speciální potraviny (též z programu
It’s my life! jako např. nudle bez kalorií
s omáčkou nebo sladký dezert pannacotta).
Zejména o Vánocích, kdy jsme se častěji
zúčastňovali společenského života, v případě, že jsem navštívil nějaký raut, vystačil
jsem si s vlastním dietním koktejlem a nijak jsem netrpěl. Samozřejmě že to bylo
i tím, že jsem měl velkou motivaci a úspěch
se brzy dostavil.
Dlužno také poznamenat, že přestože
jsem si do té doby velice rád mlsal sladké
dortíčky a jiné laskominy, po celou dobu
režimu jsem neměl na nic z toho chuť. A co
víc – žádné chutě mě k mému překvapení
vůbec nepronásledovaly! Nejvíc mi chyběla rajčata a ovoce. Ale i to se dalo s vidinou
návratu k normálnímu jídlu relativně
snadno vydržet.
A jak to vše hodnotíte nyní s odstupem
času?
Po třech měsících jsem zhubl o 25 kg, operace se podařila a já jsem byl rozhodnut
ještě několik týdnů či měsíců v terapii pokračovat a řídit se přesně pokyny poradkyně, aby nedošlo k tzv. jo-jo efektu.
Nyní je to už přes rok, co jsem byl v plném nasazení snahy o dosažení svého cíle,
a více než tři čtvrtě roku, co jsem program
skončil. Svou získanou váhu si nadále držím již při normálním jídelním režimu.
Nové návyky, získané automaticky během
programu, se mi dostaly do krve.
Vzkaz na závěr
Všem, kteří plánují zhubnout, bych chtěl
vzkázat, že hlavní je se nebát, nevymlouvat
se a začít. Pak pomůže i samo tělo a vy si to
začnete užívat. Na závěr musím ještě konstatovat, že lékařská předoperační prohlídka po téměř třech měsících diety dopadla
nad očekávání dobře. Všechny ukazatele,
které jsem měl před dietou alarmující, vyšly nadprůměrně dobře.
l
It’s my life! díky. 
Jan Burian

Kontakt do studia:
Lada Šuláková, It´s my life! ,
Jungmannova 255, Roztoky,
tel. 737 210 220,
e-mail: lada.sulakova@itsmylife.cz
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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

