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Karel Čapek ve svém fejetonu O našich špatnostech,
který vyšel 7. listopadu 1926 v Lidových novinách, napsal:
„… A když vám někdo řekne, že tam a tam se děje velká zlodějna a strašný skandál, zajiskří vám oči zájmem a nadšením,
jako by vás nadmíru rozjařili, že je na světě zlodějna a špatnost
tak do nebe volající. Nikdy by vás tak příjemně nevzrušilo,
kdyby vám někdo tajemně šeptal, že tam a tam se zjevila
ohromná ctnost a stal se šlechetný skutek. V takovém případě
byste spíše pronesli výhrady asi v tom smyslu, že ono to takové nebude a že v tom
jistě vězí nějaký háček. Z čehož je zřejmo, že naše mysl je nakloněna spíše ke zlému
než k dobrému.“
Postřeh platný i dnes. A sdělovací prostředky k tomu přispívají se vší ohromující
mocí, kterou disponují. Valí na nás samé negativní zprávy, protože vědí, že tím své
čtenáře, diváky a posluchače vzruší nejvíc. A jak ta záplava pohrom nepřestává, lidé
ztrácejí vnímavost. Proto je třeba jim servírovat více násilí, více krve, více strachu
a neštěstí. Dostáváme se tím do spirály, jejíž konec je nedozírný.
A podléháme. Někteří si již na špatných zprávách vytvořili závislost, dělají jim dobře,
a nejenže je zaníceně poslouchají, ještě je šíří dál, a co je nejhorší, začínají je sami vytvářet. Z každé maličkosti umějí vytvořit spiknutí, zločin a tragédii. A nalézají sobě
podobné, u nichž poplašné zprávy padnou na úrodnou půdu. Ten vzrušující záchvěv
vlastní důležitosti, když mohu někoho ohromit „zaručenou“ zprávou o zločinu či
katastrofě. Co na tom, že pravda je úplně jiná? Co na tom, že někoho křivě obviníme
či pomluvíme? Může si za to určitě sám.
Teď zrovna koukám z okna na poetickou sněhovou nadílku, pravá zimní idylka.
Ale mohu o tom psát? Bude to ještě někoho zajímat?
l
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty

Rozpočtové určení daní

Vážení spoluobčané, v dnešním sloupku si dovolím zdůraznit
dvě důležitá témata.

Konkurz na ředitele ZŠ

Pro budoucnost naší základní školy je velmi důležité, jak proběhne blížící se konkurz na nového ředitele či ředitelku. Dovolím si tady osvětlit, jaká má takový konkurz
pravidla.
Průběh konkurzu stanovuje vyhláška
ministerstva školství. Ta stanovuje i složení
konkurzní komise, ve které musejí být dva
zástupci zřizovatele (města) a po jednom
zástupci krajského úřadu, české školní inspekce, pedagogického sboru, školské rady
a v neposlední řadě jeden odborník z praxe.
Konkrétní osoby, které navrhnou jednotlivé
instituce, schvaluje rada města, která tak
učiní na svém březnovém jednání.
Následuje samotný konkurz. Ten může
mít podle vyhlášky pouze dvě části. První
z nich je písemný test ze školské legislativy.
Ten jsme v minulých dvou konkurzech nepoužili. Druhou částí je ústní pohovor. Ten
je samozřejmě zcela klíčový. Každý z uchazečů musí vypracovat koncepční plán rozvoje školy. To je materiál, který je pro konkurzní komisi také velmi důležitý. Po
prostudování těchto materiálů a ústních
pohovorech stanoví konkurzní komise pořadí uchazečů, které předá jako své doporučení radě města.
Rada města je orgán, který následně rozhoduje o jmenování nového ředitele či ředitelky. Rada může a nemusí doporučené
pořadí konkurzní komise respektovat. Při

minulých dvou konkurzech rada města doporučení konkurzní komise plně respektovala, v roztocké minulosti tomu tak ovšem
vždy nebylo. Zajímavostí je, že rada má
procesně větší volnost než konkurzní komise. Může před svým rozhodnutím třeba
požadovat psychologický test uchazečů.
Ten jsme při předminulém konkurzu
uplatnili, ale reakce tehdejší paní ředitelky
byla veskrze negativní. Po této zkušenosti
jsme od psychologického testu při minulém konkurzu upustili. Ukázalo se, že to
byla chyba. I proto budu prosazovat, aby
před rozhodnutím rady města o jmenování nového ředitele nebo ředitelky nejúspěšnější kandidáti na tento post psychologický test absolvovali. Jsem rád, že
předsedkyní školské rady je psycholožka,
která nám s tímto přislíbila pomoc.
Jsem rovněž rád, že jsem se setkal se zástupci odborové organizace zaměstnanců
základní školy. Tato schůzka byla pozitivní
a velmi konstruktivní, za což zástupcům
odborů děkuji. Dohodli jsme se, že navrhnu,
aby se jeden zástupce odborové organizace
účastnil konkurzu jako odborník z praxe, ovšem bez hlasovacího práva (jinak to výše
zmíněná vyhláška neumožňuje). Bavili jsme
se také nejen o současné situaci v naší škole,
ale i o její budoucnosti. Jsem velmi rád, že
jsme si téměř ve všem rozuměli. Jsem přesvědčený, že naše další vzájemná komunikace povede k rozumnému rozvoji školy.

Při schvalování změn v rozpočtovém určení
daní, které měly znamenat úpravu v daňových příjmech krajů, byla schválena narychlo ušitá senátní novela, která se týká příjmů
obcí od roku 2017. Pro obce bude navýšen
podíl na DPH a zároveň bude zcela zrušena
30procentní část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je rozdělována dle bydliště podnikatele. Celkově tato úprava sice pro
všechny obce v ČR přinese navýšení daňových příjmů přibližně o 1 mld. Kč, ale mezi
obcemi jsou i výjimky a tyto obce si novým
opatřením pohorší. Do druhé kategorie spadají Roztoky. Podle propočtů ministerstva
financí, které mimochodem se senátní novelou souhlasilo, by si Roztoky měly ročně
pohoršit o 51 tisíc Kč. Podle mých propočtů by se ovšem mohlo jednat o propad až
o 750 tisíc Kč. To už je částka pro Roztoky
významná. Čím je to způsobeno? Stát trestá
obce, jejichž živnostníci jsou úspěšní, a navíc poctivě odvádějí daně. Všechny ostatní
obce včetně velkých měst na novém opatření
naopak vydělají. Určitě to je nespravedlivé.
Každopádně bych na závěr chtěl poděkovat všem roztockým živnostníkům za jejich úžasné a prokazatelné výsledky. Moc
Vám děkuji a Vaší každodenní práce si velmi vážím. Na rozdíl od představitelů naší
l
vlády jsem na Vás hrdý! 
S přáním brzkého příchodu jara
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Jak dál s mateřskou školkou za úřadem?
Kompletní sestava sedmi členů rady měla před sebou 10. února
vcelku útlý svazek materiálů a ani svazek materiálů dodaných
„na stůl“ nezakládal důvod k dlouhé noční směně. Přesto se
jednání protáhlo na slušné čtyři hodiny.
Zásluhu na tom měly především dva body.
Prvním z nich byla prezentace městského architekta pana Slavíka, který je ve spolupráci
s odborem správy a rozvoje města připraven
zadat příslušnému odboru obce s rozšířenou
působností zadání tří studií, jejichž zpracování by bylo pro město užitečné a je možné jej
podpořit evropskou dotací (kde pouze ORP
je oprávněným žadatelem). Zpracovány tak
budou po souhlasu rady studie na celkové
napojení ulic Legií, Jungmannovy, serpentiny, Nádražní a pěších propojení z dolních
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Roztok nahoru, dále pěšího a cyklistického
spojení od hranic žalovského katastru
po hranice Prahy a konečně trasy od Přemyslovské ulice k Levému Hradci. Pan architekt
má připraveno také řešení několika drobných lokalit ve městě a i tato území budou
postupně upravována.
Druhým bodem byl další postup ve výstavbě chystané školky v sousedství městského úřadu. Výstavba MŠ byla již vysoutěžena a město podepsalo smlouvu o dílo
s vybranou firmou, majitel sousední ne-

movitosti však přišel s návrhem, aby školka
byla zřízena v jeho dosud nedokončeném
objektu, kam by se vešlo více dětí (45 místo
25), čímž by tato školka měla i slušné zázemí právě na pozemku, který by jinak byl
novou montovanou školkou zastavěn. Návrh však spočíval v dlouhodobém pronájmu, navíc poměrně vysokém. Rada města
proto většinou hlasů pověřila starostu vyjednáváním o koupi sousedního objektu,
což by – na rozdíl od pronájmu – bylo
možné pokrýt dotací. Pak by ovšem muselo následovat druhé kolo – jednání s dodavatelem, který by měl nárok na nějakou
kompenzaci. Není třeba ponechávat občany v napětí – možnost koupě padla, a tak se
nic nemění na záměru postavit školku jako
montovaný objekt pro 25 dětí.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
Z mnoha dalších bodů běžné agendy (nájmy,
věcná břemena, sociální podpory na doporučení sociální komise aj.) je třeba zmínit ještě
původně vlastně informační podklad o dalších možnostech rozšíření kapacity ČOV.
VUAB Pharma, a. s., svou smluvně danou
kapacitu ČOV nevyužívá a v nejbližších letech využívat nebude a souhlasí s tím, že část
kapacity by bylo možné využít jinak – k pronájmu jiné obci a k odprodeji. Starosta a pověřený radní Martin Štifter budou proto jednat s vedením obce Statenice o několikaletém
pronájmu části kapacity ČOV – do doby, než
si Statenice postaví novou, vlastní čističku.

Dlouhá debata nad
krátkým programem
Několik absencí, pouze asi 15 bodů programu a žádná „kardinální“ otázka, kterou by
bylo nutno řešit. Vypadalo to na velmi
krátké zasedání. Skutečnost byla jiná:
skončili jsme ve 22.30.
Jen nepodstatné a velmi příjemné prodloužení znamenala prezentace firmy Ea-

ton, která nás znovu přesvědčila, že tento
investor může být pro město významným
přínosem.
Dlouhá debata se vedla kolem dvou
bodů. Prvním byla možnost koupě pozemků poblíž přívozu. Město vyjednávalo
o dvou pozemcích. Menší z nich, navíc
z poloviny vlastněný nedohledatelnou osobou, je již patrně možností teoretickou, neboť vlastník má údajně výhodnější nabídku, než mu dává město. O větším
z pozemků, o rozloze asi 6000 metrů čtverečních, přiléhajícím k ochrannému valu
kolem penicilinky (v sousedství byla donedávna dráha pro cyklisty), jednalo město se
spoluvlastníky, kteří postupně snížili své
požadavky až na skoro stejnou cenu,
za kterou jsme nedávno prodali kus pozemku při řece v k. ú. Žalov obci Úholičky.
Ale co s tím pozemkem? Ani studie pro revitalizaci území kolem přívozu s ním takřka nepočítá. Potřebných 11 hlasů se dohromady nedalo, ale nedá se vyloučit, že se
možnost na stůl ještě vrátí, pokud se vlastníci nedohodnou zatím s někým jiným.

Svoz biopopelnic v roce 2016
V roce 2016 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.

Liché úterý (18 svozů)

První svoz se uskuteční ve 13. týdnu 29. 3.
2016, poslední svoz ve 47. týdnu 22. 11.
2016.
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.

Sudé úterý (18 svozů)

První svoz se uskuteční ve 14. týdnu 5. 4.
2016, poslední svoz ve 48. týdnu 29. 11.
2016.
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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.

Při projednávání rozpočtových opatření
a zápisu z finančního výboru se dostalo
opět na výstavbu mateřské školky za úřadem a vlastně na mateřské školky obecně.
Hodinová diskuse žádné vyústění neměla
(kromě toho, že zastupitelům bude předložena smlouva o dílo s dodavatelem stavby)
a projektová dokumentace k územnímu
rozhodnutí se připravuje podle původního
záměru.
A ještě jedna zatím nevýznamná drobnost. Město přistoupilo do zakládaného
spolku Svatá Ludmila 1100 let, iniciovaného obcí Tetín, kde spolu s městem Mělník
a dvěma územně příslušnými farnostmi
jsou zatím spíše ve vizích připravovány
oslavy výročí úmrtí této významné osobnosti českých dějin. 
l
Jaroslav Huk
místostarosta

I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpadu i sběrný dvůr nebo 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
l
nebude vyvezena. 



Odbor správy, rozvoje města
a životního prostředí MÚ Roztoky

Budete letos slavit zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky
upozorňuje všechny občany
města, kteří v letošním roce
budou slavit zlatou
(50 let manželství) nebo
diamantovou (60 let manželství)
svatbu a měli by zájem
o uspořádání slavnostního aktu,
aby kontaktovali matrikářku
města Roztoky
Dagmar Vyšehradskou
na tel. 220 400 226.
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Stav pořizování nového územního plánu
Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych
podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás
ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit. Tento fakt je
v textu vyznačen červenou barvou.

1) Časové návaznosti

V dubnovém Odrazu roku 2015 jsem si
dovolil Vás seznámit se všemi náležitostmi,
které souvisejí s tvorbou nového územního
plánu (dále ÚP). Dovoluji si připomenout
barevně rozdělenou stránku, kde každá
barva vysvětlovala princip a obsah činnosti
každé z uvedených 4 etap, které je nutno
uskutečnit, aby bylo možno zahájit etapu
následující. Postupně jsem uváděl A – návrh
zadání, B – zadání ÚP, C – zpracování ÚP,
D – projednání ÚP a jeho schválení. Pro
připomenutí si stačí otevřít následující
stranu
http://www.roztoky.cz/userfiles/
file/odraz/odraz-04-15.pdf a máte zmíněnou informaci opět před očima.
Již uběhl téměř rok od této informace. Minulé období bylo ve znamení projednávání
návrhu zadání územního plánu a vypořádání
obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a připomínek veřejnosti.
Upravený návrh zadání byl předložen zastupitelstvu města ke schválení a v tuto chvíli jsme
tedy na konci etapy B a zahájení etapy C.

2) Dosavadní průběh

Od občanů a institucí jsme obdrželi celkem
27 podnětů a žádostí o změnu územního
plánu, které byly řádně projednány na úrovni pořizovatele MěÚ Černošice a určeného
zastupitele. Výsledkem byl návrh jejich vypořádání, který byl předložen ke schválení
zastupitelstvu města na jeho červnovém zasedání roku 2015. Zastupitelstvo města rozhodlo, který z předložených návrhů bude
dále ve tvorbě nového ÚP projednáván,
a pořizovatel na základě tohoto rozhodnutí
připravil ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu, jenž zaslal dotčeným orgánům, sousedním obcím
a krajskému úřadu. Návrh zadání byl rovněž
zveřejněn na úřední desce. Připomínky
DOSS k návrhu zadání a doručená vyjádření a podněty byly pořizovatelem vyhodnoceny a koncem roku 2015 byl vytvořen pořizovatelem a určeným zastupitelem definitivní
text návrhu zadání ÚP. Ten byl předložen ke
schválení zastupitelstvu města na jeho lednovém zasedání. Při schvalování návrhu se
ukázala i částečná neznalost tohoto komplikovaného procesu ze strany některých zastupitelů. Do připraveného textu nesmí zastupitelstvo zasahovat, pouze návrh schválit,
či zamítnout, a tím vrátit k novému projednávání.
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Nyní probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele nového územního plánu, jejíž součástí bude zastupitelstvem
schválené zadání územního plánu.

3) Co nás čeká

Od 27. 1. 2016 má tedy město Roztoky zastupitelstvem schválené zadání ÚP, které
bude součástí podkladů pro výběr projektanta, jehož úkolem bude tvorba nového
ÚP. Principem výběru je výběrové řízení,
které je v současné době připravováno. Našim cílem je výběrové řízení, v němž by
neměla být hlavním kritériem cena, ale
zkušenost, kvalita a reference projektanta.
Dále nás pak čeká:
n návrh územního plánu ke společnému
jednání (na základě schváleného zadání
bude po výběru zpracováván projektantem);
n společné jednání s dotčenými orgány
(samo jednání bude neveřejné, návrh však
bude pro veřejnost vystaven, bude vypsána
lhůta pro podání připomínek a stanovisek);
n upravení návrhu územního plánu k veřejnému projednání (na základě vyhodnocení* došlých připomínek a stanovisek
projektant návrh upraví);
n veřejné projednání upraveného návrhu
územního plánu (projektant osobně představí upravený návrh územního plánu veřejnosti, bude vypsána lhůta pro podání
připomínek, stanovisek a námitek);
n vyhodnocení* připomínek, stanovisek
a námitek a příp. další úprava návrhu (někdy i opakování veřejného projednání);
n vydání územního plánu (zastupitelstvo
města rozhodne o námitkách a územní
plán vydá).
(* vyhodnocení provádí pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem)

4) Jak se může
zapojit veřejnost
V průběhu procesu pořizování:
n podáním připomínky k návrhu zadání
územního plánu (již proběhlo),
n podáním připomínky k návrhu územního plánu ke společnému jednání,
n podáním připomínky nebo námitky
k návrhu územního plánu k veřejnému
projednání.
◆ Připomínku může podat kdokoli, námitku pouze vlastníci pozemků a sta-

veb, dotčených návrhem, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti.
◆ Připomínky i námitky se podávají u pořizovatele ve lhůtě k tomu určené (ta je
vždy oznámena veřejnou vyhláškou).

5) Náš cíl

Územní plán patří mezi základní nástroje
rozvoje, které město má. Stanovuje především urbanistickou koncepci, koncepci
ochrany hodnot a podmínky prostorového
a plošného uspořádání. Základní požadavky na nový územní plán Roztok u Prahy
jsou popsány ve schváleném Zadání územního plánu, které v lednu 2016 schválilo
zastupitelstvo. V tomto zadání jsou popsány hlavní cíle, které má nový územní plán
naplňovat – zejména zachovat stávající
charakter Roztok u Prahy, zahradního
města v těsné blízkosti Prahy s dominantou muzea, Levého Hradce a množstvím
přírodní zeleně. Zadání dále nepředpokládá další rozvoj mimo zastavitelné území,
vymezené stávajícím územním plánem.
Podstatou nového územního plánu je tedy
především revize stávajících podmínek
v území a ochrana jeho hodnot.

6) Nebojte se být aktivní

Kdykoli je možné obrátit se na pořizovatele – MěÚ Černošice, odbor územního
plánování, Riegrova 1209, Černošice. A to
jak osobně, tak telefonicky nebo e‑mailem.
Jakékoli dotazy a nejasnosti Vám budou
odborně zodpovězeny.
Na webových stránkách města Černošice www.mestocernosice.cz v záložce Mapy
a územní plán, v odkazu Potřebuji si zařídit – jsou k dispozici návody a formuláře
k případným podáním, ve stejné záložce
v odkazu ÚP a RP – ORP Černošice – Projednávané – Roztoky u Prahy – budou návrhy územního plánu při projednávání
zveřejňovány.
Součinnost nabízí též MěÚ Roztoky
u Prahy, OSRMŽP, Ing. Hana Záhorská
(zahorska@roztoky.cz) a určený zastupitel
pro územní plánování Ing. Zdenek Richter
(richter@roztoky.cz).

7) Závěr

Výše uvedené potvrzuje, že tvorba nového
ÚP je velmi zodpovědná a náročná činnost. Vzniká i za spolupráce místních občanů, kteří budou uživatelem hodnot tohoto nového ÚP. Čím bude kvalitnější, tím
bude kvalitnější budoucí život v našem
městě. Přejme si tedy ten nejlepší výsledek.
Jsem přesvědčen, že pořizování nového
l
územního plánu je na správné cestě. 
Ing. Zdeněk Richter

určený zastupitel pro územní plánování

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 29. 1. do 24. 2. 2016:
n Dne

29. 1. oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann v Lidické ulici – kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku.
n Dne 2. 2. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí – majitelka si nalezenou peněženku převzala, majitelka by
touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 2. 2. oznámen nález svazku klíčů Fab
u železniční zastávky Roztoky-Žalov – nalezený svazek klíčů uložen na MP, zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 3. 2. v ranních hodinách oznámeny
pomalované zdi autobusové zastávky
na Tyršově náměstí – věc oznámena PČR,
která si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu.
n Dne 3. 2. oznámeno poškození skleněných výplní oken zahradního domku v zahrádkářské kolonii U jezu II – neznámý
pachatel poškodil skleněnou výplň, do objektu se nedostal, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 4. 2. v ranních hodinách oznámeno
vloupání do restaurace Eiffel na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místo PČR, která si věc na místě převzala jako podezření
z přečinu krádeže vloupáním.
n Dne 5. 2. oznámeno poškození oken dvou
domů v ulici Burgerova a poškození skleněné výplně okna vozidla, zaparkovaného
před domem – na místě se zdržoval podezřelý mladistvý, provedeným šetřením bylo
zjištěno, že po předchozí hádce doma v rozrušení kamením rozbil okna a balkonové
dveře u dvou domů a okénko u vozidla
Smart, na místo hlídka PČR Libčice, která si
na místě věc převzala jako podezření z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci.
n Dne 5. 2. v nočních hodinách oznámeno,
že kdosi leze po svodové rouře bytového vícepodlažního domu v Braunerově ulici a že
pravděpodobně spadl dolů – na místě zjištěn muž, který v domě bydlí u své přítelkyně, ta ho však nechtěla pustit domů, a protože u sebe neměl klíče, chtěl se do domu
dostat vyšplháním po okapovém svodu, část
okapového svodu se s ním však utrhla, takže
spadl dolů, ošetření odmítl s tím, že se mu
nic nestalo, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu).
n Dne 7. 2. oznámeno narušení občanského
soužití mezi sousedy v ulici Chelčického,
kdy si mezi sebou nadávali, věc kvalifiková-

BŘEZEN 2016

na a šetřena jako podezření z přestupku
proti občanskému soužití.
n Dne 7. 2. oznámeno personálem prodejny
Rossmann v Lidické ulici, že v prostoru prodejny se nachází osoba podezřelá z krádeže
ohlášené na MP Roztoky dne 29. 1. 2016
a že mají podezření, že tato osoba v prostoru prodejny opět odcizila nějaké zboží –
na místě personálem označena podezřelá
osoba, ta vyzvána k vydání odcizených věcí,
což dobrovolně učinila, dalším šetřením se
doznala i ke krádeži ze dne 28. 1. a způsobenou škodu na místě dobrovolně uhradila,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti majetku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.
n Dne 10. 2. oznámeno, že v domě v ulici
Tiché údolí je uzamčená seniorka, která neotvírá a je slyšet její sténání – výjezd na místo, uvnitř nalezena seniorka ležící na podlaze, přivolána rychlá lékařská pomoc, která
převezla seniorku do nemocničního zařízení, kontaktováni příbuzní, kteří se dostavili
na místo k zajištění bytu.
n Dne 12. 2. oznámen nález OP a osvědčení
o registraci vozidla na křižovatce ulic Jana
Palacha a Nerudova – vyrozuměna osoba,
na kterou jsou nalezené doklady vydány,
nalezené doklady jí předány, tato osoba by
chtěla poctivému nálezci poděkovat.
n Dne 18. 2. oznámen nález mobilního telefonu na křižovatce ulic Obránců míru a Jiráskova – telefon uložen na MP Roztoky,
v následujících dnech zjištěna majitelka,
které byl nalezený mobilní telefon předán,
majitelka by touto cestou chtěla poctivému
nálezci poděkovat.
n Dne 18. 2. oznámen zraněný srnec v zalesněném prostoru v ulici Tiché údolí – srnec na místě předán členu mysliveckého
sdružení.
n Dne 19. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici U zastávky odstavené vozidlo,
nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – zadokumentováno,
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, kterému byla zaslána výzva, oznámeno
OSRMŽP MÚ Ro.
n Dne 19. 2. ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda se zraněním v ulici Felklova – na místě již rychlá lékařská pomoc,
zjištěno, že řidič vozidla Škoda Fabia táhl
za svým vozidlem osobu na sáňkách, tato
osoba ze sáněk spadla a utrpěla otřes mozku
a zranění na temeni hlavy, zraněný převezen
do nemocničního zařízení, na místo hlídka
PČR, která si na místě věc převzala.

n Dne

21. 2. oznámena navrtaná nádrž vozidla, zaparkovaného v ulici Přemyslovská – vzhledem k úniku kapaliny na vozovku přivolán i HZS, který provedl zasypání
místa absorpčním materiálem, na místo též
hlídka PČR Libčice, která si převzala věc
jako podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 22. 2. oznámeno vloupání do vozidla,
zaparkovaného v ulici Šebkova, kdy nezjištěný pachatel se vloupal do vozidla a odcizil
tašku s bowlingovými koulemi – věc předána PČR Libčice k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.
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. 974 882 730 nebo
974 882 731), nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky

Okénko oddělení
životního prostředí
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o plánovaných úpravách
zeleně na Tyršově náměstí a okolí.
V únoru byly frézováním odstraněny
staré pařezy. Jednalo se o travnaté
plochy, které bychom v letošním předjaří
rádi ošetřili. Pokud bude příznivé počasí,
v průběhu března se uskuteční provzdušnění trávníku, na holých plochách dosejeme trávu a trávník celkově přihnojíme.
Jelikož jsme v loňském roce zaznamenali
příznivé ohlasy na kvetoucí louku, letos
bychom její plochu trochu zvětšili.
Necháme připravit záhony a v dubnu je
osejeme novou směsí. Tři staré dožívající
břízy odstraníme a místo nich vysadíme
v průběhu května stromy nové.
Ve středovém pásu Palachovy ulice
v křížení s ulicí, kde se nacházejí staří
jedinci ořešáku královského, bude
vzhledem k postupující infekci chorošem
a reálnému nebezpečí úrazu jeden strom
odstraněn. Místo něj vysadíme mladý
a zdravý exemplář.
Prosím přijměte tyto úpravy městské
zeleně s pochopením. 

l

Za odd. ŽP

Radka Reváková

7

TÉMA MĚSÍCE

Velikonoční příběh na Levém Hradci

Letos je poprvé v novodobé historii našeho
státu uznán Velký pátek za státní svátek,
čímž jsme se přiblížili tradici římskokatolické Evropy. V logice věci by měl být svátkem
i Zelený čtvrtek, zatímco Velikonoční pondělí je z tohoto pohledu víceméně nadbytečné.
Nedělám si však iluze, že vyhlášení Velkého pátku státním svátkem bude také
znamenat jeho „slavení“, a to ani u té části
populace, která, jak říká s lehkým sarkasmem Tomáš Halík, „v cosi věří“. Velký pátek se vlastně ani slavit nedá, je to den nejhlubšího smutku, den postu, kdy mlčí
i zvony, den úmrtí Ježíše Krista. Na Velký
pátek se ani neslouží v kostelích mše, jen
pobožnosti. Je to spíše den meditace, zamyšlení nad smyslem života, vedoucí třeba
i k určité bilanci vlastního života.

Ilustrovaný příběh
umučení Krista
Náš starobylý levohradecký kostel v sobě
skrývá velmi cenný ilustrovaný příběh velikonočních událostí. V současné době převládá názor, že ho vymaloval neznámý
umělec metodou al fresco na zdi gotického
presbytáře někdy v 80. letech 14. století.
Svým stylem nesou malby znaky dvorského okruhu krále Václava IV. V průběhu
následujících staletí byly překryty omítkou, barokním a rokokovým mobiliářem.
V 19. století byly objeveny, ale v roce 1881
byly zřejmě již chátrající malby zabíleny
vápennou malbou. Počátkem 20. století
byly při stavbě sakristie ještě mechanicky

poškozeny. V roce 1939 byly definitivně
odkryty, bohužel nepříliš odborně, což
vedlo k jejich nevratnému poškození. Odkryté malby byly sice stabilizovány, trochu
i dobarveny, ale zub času a zejména špatné
klima v kostele udělaly za půl století své,
takže počátkem 90. let již byly téměř nečitelné, v katastrofálním stavu. V letech 1992
až 1997 je s velkým úsilím, citem a pečlivostí restaurovala a fakticky zachránila ak.
mal. Zlatica Dobošová, takže dnes mohou
být opět zdrojem našeho obdivu. I tak však
musíme být při pozorování maleb velmi
soustředění a také poučeni, co máme vidět,
abychom se v nich lépe orientovali.
Pašijový (velikonoční) cyklus začíná
na severní stěně scénou Zajetí Krista v Getsemanské zahradě, časově patřící ještě
do Zeleného čtvrtka. Pokračuje dalšími výjevy Velkopátečního příběhu, jak je popsán
v Evangeliích. Kristus před Pilátem, Potupení a bičování Krista, Korunování trním,
Ecce homo a Nesení kříže. Uprostřed něj je
na východní stěně kněžiště najednou přerušen vyobrazením Adama a Evy u stromu
poznání, symbolu prvotního hříchu. Zařazení tohoto motivu má hlubokou teologickou souvislost s umučením Krista, který,
podle Písma, jako druhý Adam svou smrtí
vykoupil hříchy lidstva, včetně toho prvotního. Tuto scénu, těžce poškozenou elektrickým vedením, objevila až Zlata Dobošová při procesu restaurování. Nově byla
objevena i scéna Svlékání roucha. Cyklus
pak pokračuje na jižní stěně scénami Přibíjení na kříž, Ukřižování, Oplakávání Krista

foto: Stanislav Boloňský

Velikonoce jsou největším křesťanským, ale i židovským
svátkem. Židé ho ovšem slaví nikoli jako připomínku Ježíšovy
smrti a zmrtvýchvstání, ale jako oslavu jejich starozákonního
osvobození z egyptského zajetí.

Jižní stěna presbytáře – nahoře Zvěstování P. Marii,
dole Ukřižování a oplakávání Krista

a fragmentem výjevu Tří Marií jdoucích
k hrobu. Je evidentní, že našemu cyklu chybí začátek i konec. Podle ustáleného kánonu
pašijový cyklus začínal modlícím se Ježíšem
v Getsemanské zahradě a končil Zmrtvýchvstáním či Nanebevzetím, někdy dokonce
Sesláním Ducha svatého.
Úžasná je zejména dobře zachovaná scéna Ukřižování na jižní stěně kněžiště, zachycující situaci, kdy setník Longinus vráží
kopí do Kristova boku. Některé tváře jsou
namalovány ideálně (styl evokující tzv.
krásný sloh), jiné (např. P. Marie) však nečekaně realisticky až naturalisticky, takže
působí „nehezky“. I to je zajímavostí levohradeckých maleb. Není proto vyloučeno,
že nejsou dílem jen jediného autora.

Letošní unikátní mystérium

Letos budeme slavit Velikonoce ve velmi
časném březnovém termínu a v této souvislosti musím ještě zmínit i letošní naprosto mimořádnou situaci, která nastává
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ODĚVY TOTÁLNÍ
• TEXTIL
VÝPRODEJ
Roztoky, Masarykova 964

Každé úterý 1000 – 1700
Jiný termín po dohodě na čísle 603 531 982

pánské pyžamo (mako) krátké • 199,pánské pyžamo (mako) dlouhé • 220,pánské noční košile • 199,pánské košile • do 200,8

pánská trika do vel. 74 • 200,kalhoty do • 400,dámské noční košile do vel. 68 • 280,dámské prádlo • do 60,-

VELKÉ SLEVY
dlouhé kalhoty • do 400,sukně • 200,saka • 280,halenky • do 400,-

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

foto: Stanislav Boloňský

TÉMA MĚSÍCE

Fragment vyobrazení mnicha s biskupskou mitrou,
patrně sv. Vojtěcha, v sedile presbytáře

Scéna Ukřižování, detail Krista

Josef z Arimathie ze scény oplakávání Krista

jednou za několik desetiletí. Velký pátek
připadá na 25. března, kdy je v církevním
kalendáři svátek Zvěstování Panny Marie –
a právě tato „konjunkce“ dvou významných dnů je zachycena na levohradeckých
malbách. Úvodní scéna mariánského cyklu
Zvěstování P. Marie se nachází přímo nad
ústřední scénou Ukřižování. Není to náhoda, ba naopak. Vztahová vazba obou obrazů symbolizuje mystické propojení okamžiku početí Krista (což právě archanděl
Gabriel sděluje Panně Marii), coby počátku jeho pozemského působení, s jeho smrtí na kříži. Spojení těchto dvou svátků
do 25. března bývalo slaveno ve středověku
jako velký svátek již od 5. století n. l. a v některých zemích, např. v Itálii, byl 25. březen považován za začátek nového roku.

Této mysteriózní situace protnutí začátku
a konce života Kristova v jednom časovém
ohnisku, která nastane letos, se opět dočkají až naši prapravnuci roku 2157!
Stálo by možná za úvahu zjistit, zda vznik
maleb nemůže časově souviset s roky, kdy
ke spojení těchto dvou svátků na přelomu
14. a 15. století došlo, tj. roky 1407 a 1418
(tím by se mohlo posunout časové určení
maleb). Takto jsou dr. Z. Všetečkovou např.
datovány malby v pražském kostele sv.
Václava Na Zderaze. V té době ještě držel
Roztoky syn pravděpodobného doná
tora levohradeckých maleb Reinharda
z Mühlhausenu (z Remeše). Syn – též Reinhard, který majetek zdědil v roce 1403, patrně až v roce 1420 po porážce vojsk císaře
Zikmunda na Vítkově uprchl před husity

do exilu. Do Roztok se vrátil po nastoupení
císaře Zikmunda na český trůn v roce 1434
a domohl se vrácení roztockého jmění. Dožil se vysokého věku, zemřel patrně v roce
1453 nezanechav dědiců. Majetek tak propadl státu jako královská odúmrť.
Podrobně se můžete dočíst o těchto malbách (stavebním vývoji kostela a dalších
zajímavostech) v publikaci Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, vydané městem
Roztoky, která se na jaře dočká druhého
l
doplněného vydání. 
Stanislav Boloňský
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• ČTYŘI PROFESIONÁLNĚ VYBAVENÉ
DRÁHY NA BOWLING (2 DĚTSKÉ)
• TYČOVÝ FOTBÁLEK
• KULEČNÍKOVÝ STŮL
• ŠIPKY

CENA ZA HODINU BOWLINGU JE PO SLEVĚ:
do 18:00 hodin za 180 Kč / od 18:00 hodin za 225 Kč
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Tyršovo náměstí 2222
252 63 Roztoky

info@academic.cz
www.academic.cz

PŘ

+420 734 353 730
+420 242 448 111
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Academic Hotel
& Congress Centre a.s.
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OTVÍRACÍ DOBA:
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Po předložení této inzerce získáte SLEVU 10 % NA CELOU ÚTRATU.
Sleva platí na pronájem dráhy i celkovou konzumaci.
Slevy není možné sčítat. Lze uplatnit do 31. 5. 2016.

18.02.16 15:27
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Kam s ním?
Trochu nezdvořile jsem si vypůjčil titulek od Jana Nerudy, v tomto případě
ale nepůjde o slamník, nýbrž o pomník, konkrétně o pomník sv. Vojtěcha.
Město dostalo zajímavou nabídku od pražského arcibiskupství na umístění
sochy, resp. sousoší sv. Vojtěcha na Levý Hradec. Nabídka je to bezesporu
velkorysá, nicméně vyvolávající určité otázky.

Vztah sv. Vojtěcha k Levému Hradci je jasný – byl zde (podle juliánského kalendáře)
v neděli 19. února roku 982 zvolen pražským biskupem, teprve druhým v pořadí.
Samotná tato volba za přítomnosti českého
knížete Boleslava ho ještě neopravňovala
k tomu, aby se ujal řízení velmi rozlehlé
diecéze. Byla nutná ještě konsekrace mohučským arcibiskupem a akt investitury
(spojené s předáním biskupské berly)
od římského-německého císaře Oty, což se
událo až o rok později, v červnu roku 983.
I tak však šlo o významný akt, který patří
k „hvězdným“ okamžikům levohradeckého přemyslovského hradiště.
Levý Hradec je tedy spojen se začátkem
apoštolského působení Vojtěcha Slavníkovce, který se ale v Čechách pochopení
a podpory nedočkal, a proto posléze
na svůj úřad rezignoval a (nadvakrát)
odešel nejprve do kláštera a posléze
na misii k Pobaltským Prusům. Zde také
jejich rukou 23. dubna roku 997 zahynul
mučednickou smrtí a byl pohřben v polském Hnězdně. Odtud však jeho ostatky

převezl (spíše uloupil) do Čech roku 1039
kníže Břetislav I. Dnes jsou kosterní
ostatky světce uloženy v tzv. provizorním
hrobě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě (lebka je uložena zvlášť), ačkoli se při dostavbě novogotické části chrámu počítalo s čestným
umístěním uprostřed hlavní lodi, kde byl
také nejméně pět století světcův hrob
umístěn. Nad ním byla kaple, která však
musela být v roce 1879 při dostavbě katedrály zbořena.
Sousoší, jehož autorkou je Karla Vobišová-Žáková (1887–1961), vítězka soutěže na náhrobek světce v pražské katedrále v roce 1937, potkal složitý osud
a z různých důvodů se nedočkal finální
instalace na původně určeném místě (byl
zde jen provizorně umístěn sádrový model). Bylo to nejen z důvodu válečných
událostí a radikální změny režimu v roce
1948, značných finančních nákladů
na stříbrný (?) odlitek, ale i kvůli určitým
rozpakům odborné veřejnosti, kterou
toto dílo již v době svého vzniku vyvola-

Porušila společnost Talora plánovací smlouvu při
výstavbě Na Panenské – zaplatí pokutu?
Společnost Talora (zastoupena panem
Ing. Bláhou) se v plánovací smlouvě městu
Roztoky zavázala, že v rámci výstavby
na území Panenská II vybuduje mateřskou
školu, jejíž provoz bude specifikován další
smlouvou. Konkrétněji je v plánovací
smlouvě napsáno, že užívání specificky určených bytových domů (a dalších objektů)
je podmíněno souhlasem k užívání mateřské
školy a parku v této lokalitě.
Jako většina občanů z Roztok kolem této oblasti jezdíme, a pokud mne oko neklame, některé bytové domy stojí a vyrůstají další domy
s velkou cedulí „Na prodej“. Nicméně žádnou
školku ani park jsem v dané lokalitě nenašel.
Plánovací smlouva není bezzubý instrument. Jasně stanovuje při porušení podmínek smluvní pokutu 1 milion korun. Na zasedání zastupitelstva města 24. 2. navrhla
(a následně bylo schváleno) Strana zelených
městskému úřadu úkol, prověřit situaci

10

lo. Pojetí náhrobku je „myslbekovsky“
klasické, z dnešního pohledu spíše konzervativní. Ústřední postavou je ležící
žehnající světec v biskupském ornátu
s mitrou na hlavě, jehož po stranách doplňují postavy pěstouna Radly a bratra
Radima. Nechci se pouštět do uměnovědné analýzy a vyjadřovat se k oprávněnosti zmíněných výhrad. Jisté je jedno.
V případě tohoto sousoší jde o náhrobek
a je tedy otázka, zda je Levý Hradec pro
toto dílo z hlediska umístění nejvhodnější. Zde spíše vnímáme Vojtěcha jako
mladíka klečícího před rotundou, jak to
ukazuje reliéf dveří hnězdenské katedrály z 12. století.
Důležitý, či dokonce rozhodující bude
názor památkářů – zda přísný režim národní kulturní památky umožňuje umístění (patrně) bronzového sousoší o váze
několika tun, což předpokládá jeho instalaci na masivní fundament zapuštěný hluboko do archeologicky cenného terénu.
Nebylo by od věci získat i vyjádření vrcholného odborného orgánu – Národní
galerie. A v neposlední řadě také dát
na názor veřejnosti – poté, co by byla
na Levém Hradci vystavena maketa pomníku, podobně jako před lety v katedrále sv. Víta. 
l


Stanislav Boloňský

Redakční upřesnění:
V plánovací smlouvě ve článku IV.,
odstavcích 2. až 5. je uvedeno:
2. Užívání posledního z objektů A22
až A25, B7 až B12 a C1 až C14 (RD)
a E15 až E18 (BD) je podmíněno vydaným souhlasem k užívání mateřské
školky a parku P3.

Náhled regulačního plánu

v dané oblasti, dát podnět stavebnímu úřadu
a případně urgovat další kroky směrem
k výstavbě Na Panenské II. Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva snad dostaneme
odpověď. Nebo se vytáhne ze skříně další
l
kostlivec s iniciálami OV? 
Martin Matas
zastupitel
za Stranu zelených

3. Užívání kteréhokoli BD E1 až E14
nebo užívání kteréhokoli BD, na něž je
vydána změna územního rozhodnutí
č. j. MURO 2275/2009 ze dne 31. 7.
2009, která nabyla právní moci dne
11. 9. 2009, je podmíněno vydaným
souhlasem k užívání mateřské školky
a parku P3.
4. Užívání BD E1 až E4 je podmíněno
vydaným souhlasem k užívání parku
P1a.
5. Užívání ŘRD A01 až A14 je podmíněno vydaným souhlasem k užívání
parku P1b a P1c.
Žádná z podmínek zatím nebyla naplněna, smlouva tedy nebyla porušena.
l
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Anticharta
Začátkem roku, v masopustní den, ozdobil Roztoky svou
návštěvou Blok proti islámu. Uspořádali tu mejdan v Academicu a vydali prohlášení nazvané „Pražská deklarace“.

Ano, je v tom špetka dadaismu, ale což, Velká říjnová socialistická revoluce se taky odehrála v listopadu… Musím přiznat, že bych o té
události neměl tušení, kdyby se věci neujal největší popularizátor konvičkovců v Roztokách, pan místostarosta Novotný, a neudělal jim PR
přímo na zastupitelstvu. Zastupitelé na tom patrně nebyli o moc lépe
než já, takže situace trochu připomínala období jiného historického
dokumentu, totiž Charty 77. S jejím obsahem se ve své době většina
společnosti kvůli poměrně efektivní cenzuře rovněž neměla snadnou
příležitost seznámit, zato bylo politicky nutné, aby se proti tomu textu
kdekdo vymezil. A protože dějiny se, jak víme od Karla Marxe, opakují jenom jako fraška, stalo se, že dámy a pánové Frindtová, Hadraba,
oba Novotní, Jakob, Kazdová, Kubečka, Macoun, Mirtes, Richter,
Šlancarová, Štifter a Tichá formou usnesení zastupitelstva ostře odsoudili např. větu: „Odvoláváme se na naše společné evropské kořeny,
tradice a hodnoty i na historická spojenectví našich národů. Jsme odhodláni společně bránit Evropu, svobodu projevu i ostatní občanské svobody a náš způsob života.“ Hanba jim, těm konvičkovským ztroskotancům a samozvancům! A navíc znesvětili masopust!
Už samotný fakt, že zastupitelstvo vydalo politickou deklaraci, považuji za slušně vypečený. Nositeli hodnotových stanovisek jsou občané a pro jejich prosazování se sdružují do politických stran. I my
v roztocké ODS vydáváme politických prohlášení spoustu, v poslední
době např. proti ilegální migraci nebo proti snahám omezovat držbu
poloautomatických zbraní. Vůbec by mě neuráželo, kdyby i jiné rozINZERCE

ŽALUZIE

tocké strany svá stanoviska více prezentovaly – třeba i v Odrazu. Kritická diskuse posouvá společnost kupředu. Na bázi střetu názorů občanů fungují demokratické instituce. Ty ale ve svobodné společnosti
nárok na vlastní názor nemají: musejí vykonávat jen to, k čemu jsou
určeny. V případě zastupitelstva třeba zajišťovat veřejné osvětlení,
stavbu silnic, odvoz odpadků, pročišťování kanalizace... Chápu, že
když „Zastupitelstvo města Roztoky vyjadřuje…“, má to jiné grády, než
když to plácne Pepek Vyskoč, i kdyby tím ve skutečnosti jen vyčuraně
maskovalo jeho názor. Ale pokušení musíme čelit: není to zase tak
dávno, co jsme měli v ústavě vedoucí úlohu jisté strany. Což je sice jiný
kalibr, ale stejný princip.
To nejvýživnější ale teprve přijde: „Zastupitelstvo vyjadřuje politování
nad tím, že … se místní hotel Academic stal místem, odkud zaznívaly
xenofobní a protievropské názory.“ Tak nevím, jestli by nebylo načase
budovu Academicu strhnout, pozemek prosolit a místo proklít. Pěkně
jako v Kartágu. Zaznívaly odtud totiž protievropské názory!!! To si tedy
v hotelu dovolili dost! Matně si vzpomínám na něco o protistátních živlech. Kdo nejde s námi, jde proti nám. A se Sovětským svazem na věčné
časy. Jasně, je to legrace, 13 lidí si prostě zavzpomínalo na mládí. Pozoruhodné jenom je, jak se tímto způsobem odkopává vnitřně totalitární
charakter moderní evropské sluníčkové levice, ke které se zmínění svými činy hlásí. Veškerý humor končí, když si člověk uvědomí soustavné
úsilí jejich ideových souputníků o potírání všeho, co narušuje šílenou
utopickou představu takové té pospolité květinkové multikulturní společnosti. Nechvalně známá je třeba snaha ututlat silvestrovské události
v Kolíně nad Rýnem. Je tohle fakt ta Evropa, kterou chceme?
Byl jsem už v životě leckde a k některým zemím, jako třeba k USA
či Izraeli, chovám mimořádné sympatie. Přesto si myslím, že Evropa
je nejlepší místo k žití. Pokud ale někdo naznačuje, že kritizovat stávající věrchušku Evropské unie je protievropské, je to jednak drzost,
jako když bolševik připevňoval disidentům nálepky vlastizrádců, jednak služba medvědí. I když to tak z české kotliny někdy nevypadá,
i v samotných orgánech Unie by se našli lidé, kteří by zmíněným
l
za ten směšný rektální alpinismus pěkně… poděkovali. 


SÍTĚ PROTI HMYZU

Redakční poznámka:
Pro přesnost uvádíme plné znění usnesení citovaného panem
Šalamonem:

Kvalitní a odborná montáž

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

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

24 let

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
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Děláme chybu
U nás i v celé Evropě se organizují demonstrace proti
islámu. Tento tragický omyl způsobuje, že si sami vyrábíme půl miliardy nepřátel, ačkoli skutečných fanatických teroristů je jenom několik desítek tisíc.

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Po předložení
tohoto inzerátu

Tomáš Šalamon

SLEVA 30 % z montáže.

Křesťanská bible na principu
lásky a odpuštění nabádá:
„Když dostaneš facku, nastav
druhou tvář.“ Korán, poplatný
době svého vzniku, říká: „Když
dostaneš facku, dej dvě!“ To je
ale na principu obrany, a ne
jako návod na svévolné rozdá-

10.12.15 12:35

vání facek na všechny strany.
Kdyby celá Evropa dělala protesty proti ZNEUŽÍVÁNÍ KORÁNU, mnoho muslimů by se
připojilo. Jenom bychom ve
ztřeštěné uspěchanosti neměli
podléhat nedomyšlenosti.  l
Miroslav Košťál
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Pátráním v archivu se nám podařilo odhalit,
že historie skautských plesů v Roztokách je
již téměř sedmdesátiletá. Před měsícem se
s výsledky našeho bádání mohli seznámit
všichni účastníci zatím posledního ročníku.
Výstavka složená z historických dokumentů
pojednávala o 2. skautském plese, který zažila roztocká sokolovna v březnu 1949.
V roce 2012 jsme na tuto tradici nevědomky
navázali a letošní ročník, který jsme pokládali za pátý, byl tedy historicky již sedmý.
Celý objev je o to zajímavější, že skautské
hnutí vychovávající mladé lidi k úctě ke svobodě a demokracii bylo trnem v oku komunistickému režimu, který se plně chopil moci
v únoru 1948. Přesto o rok později dokázali
roztočtí skauti uspořádat ples a hledět optimisticky do budoucna. Nicméně rok 1950
přinesl oficiální zákaz skautingu a v následujících letech zaplatili mnozí pronásledovaní
skauti za své přesvědčení svobodou nebo i životem. Za téměř 70 let se hodně změnilo.
Letos na našem plese nezněl jazz pana kapelníka Václava Krásného, jako tomu bylo
v roce 1949, ale chuť bavit se zůstává.
V roce 2016 si přišli na své všichni vášniví
tanečníci. Během večera zhlédli dvě profesio-

foto: Aleš Novotný

Skautský ples je starší, než jsme mysleli

nálně vedená předtančení – jedno skupinové
a jedno párové ve standardním stylu. Celkem
dvakrát se pak mohli připojit k lekcím balfolku a vyzkoušet si taneční kroky inspirované
lidovými a historickými tanci z celé Evropy.
Večer korunovala půlnoční valentýnská taneční soutěž. Ale program nepamatoval pouze na vyznavače tance. Velkému zájmu se těšily i soutěže (nejen) pro skauty, tombola
a tradiční pivní štafeta. Také posezení v pod-

sadovém stanu v předsálí si hosté oblíbili
a často zde dopřávali oddechu svým znaveným nohám. Pozornost převážně mladších
účastníků poutala dálkově řízená velká létající ryba plující sálem. Pro ty nejmladší jsme
měli přichystanou možnost setrvat na plese
do 22 hodin a poté v doprovodu skautských
vedoucích odejít přenocovat do tzv. plesové
školky, zatímco rodiče se mohli vrhnout zpět
do víru tance.
Pokud jste letos poctili náš ples svojí návštěvou, věříme, že se vám líbil, a budeme se
na vaši účast těšit i napřesrok. Děkujeme
všem našim laskavým sponzorům. Jsou to:
TJ Sokol Roztoky, Únětický pivovar, město
Roztoky, ZŠ Roztoky, Penzion Spálený mlýn,
Pohl, Pekara, Warmpeace, Dětský klub Pohádka, Dary přírody, Čerstvé maso, Maso
Koubek, pan Holas, sestry Slehovy, Autoservis Čermák a Skautské tancování. Děkujeme také skautkám a skautům, kteří se podíleli na přípravách plesu, a v neposlední řadě
i všem účastníkům.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout
na našich stránkách www.skautiroztoky.cz.
l

Lukáš Hejduk
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Nabídka práce – úklid:
Přijmeme pracovníka
pro pravidelný úklid
výrobního prostoru
v Roztokách.

Humanitární sbírka
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje v pátek 18. března od 15 do 17 hodin humanitární sbírku šatstva (povlečení, ručníky aj.) pro Diakonii
Broumov (CČSH). Prosíme, noste věci čisté, vyprané či vyčištěné v pytlích nebo v krabicích do Husova sboru, Husovo
náměstí. Za vaši pomoc pro Diakonii Broumov a pro Ukrajinu
l
uskutečněnou v loňském roce upřímně děkujeme! 

Jarmila Kučerová

farářka

Pozvánka
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,

Pracovní doba – 2 x týdně
odpoledne po 16. hodině
na cca 3 hod.
Dobré platové podmínky.
Další informace

základní organizace Roztoky, zve všechny své členy
na členskou schůzi, která se koná v úterý
12. dubna 2016 od 16 hodin
v jídelně Základní školy Roztoky.
Účast mimo jiné přislíbili čelní představitelé města
a pracovnice sociálního oddělení Městského úřadu Roztoky.
Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve
Vladimíra Drdová,
předsedkyně SPCCH Roztoky.

na tel. 724 033 325
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ŽIVOT VE MĚSTĚ | SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Víte o nás?
Využíváme městského časopisu Odraz,
abychom informovali občany Roztok, že
jsme obnovili činnost organizace Klubu
českého pohraničí (dále jen KČP) okresu
Praha-západ, která zanikla v roce 1992,
kdy zemřel předseda KČP Praha-západ
a nikdo se po něm neujal této funkce.
KČP Praha-západ je organizace, kde členové neplatí žádné členské příspěvky. Řídí ji
KČP Středočeského kraje, který pořádá různé akce, přednášky, filmy, zájezdy a zároveň
vydává každý druhý měsíc časopis Hraničář.
Je to velmi zajímavý časopis, který obsahuje
informace i povídky z minulosti (týkající se
událostí v našem pohraničí) i články k současné situaci v Česku i ve světě. Je možné si
ho objednat na tel. 222 897 561 či 222 897 335
a bude vám doručován poštou do místa byd-

liště. Při obnově činnosti KČP Praha-západ
jsme si mysleli, že občany Středočeského kraje příliš povídky a články o pohraničních oblastech nebudou zajímat, ale byli jsme příjemně překvapeni. Hlásí se nám zájemci
o členství i z ostatních obcí, jako např. z Libčic, Dobřichovic, Karlíku apod.
Pro zajímavost vám uvedu, že jsme mluvili s jednou starší ženou z našeho okresu,
která dětství prožila v pohraničí (otec sloužil u pohraniční stráže), a bylo to opravdu
velmi krásné povídání a vzpomínky. Domníváme se, že i v dnešní situaci k tomu, co
se dnes děje ve světě i u nás, zejména na hranicích, je význam KČP aktuální. Pokud vás
zajímají další informace, nebo máte zájem
o členství v KČP Praha-západ volejte
l
606 944 624. 
Marie Zámecká

předseda KČP Praha-západ

Za Romanem Tylem
Šestého února se na tyrolské hoře
Geierspitze vlivem oteplení utrhla
lavina, pod níž zahynulo pět českých skialpinistů. Jedním z nich byl
i roztocký občan Roman „Ropák“
Tyl. Ač mu bylo teprve 37 let, měl
za sebou množství náročných sjezdů. Byl také zdatným horolezcem.

Přelezl řadu velkých stěn na evropské velehory. Mnozí další jej poznali
jako metalového bubeníka.
Ropák byl skvělým tátou dvou malých
dětí, Ríši a Marušky, a životním partnerem Elišky Svobodové. 
l



Luděk Janů

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 12. 5. 2016
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období od 1. července 2015
do 31. prosince 2015.
Máte‑li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento
den přivítáno mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a Vaši adresu na Městský
úřad Roztoky, a to buď e‑mailem na adresu
vysehradska@roztoky.cz,
osobně na matrice u paní Vyšehradské,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 15. 4. 2016.
Pozvánka s uvedením místa a času konání
bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý
pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská, matrikářka

INZERCE

Business & Profesional Women Praha II

Zveme vás
na semináø

14. 4. 2016, od 10 do 12.00 hod.

Jak na uèení bez
(m)uèení

Nauète se využívat nejnovìjší poznatky o fungování lidského
mozku, svoje vlastní zkušenosti a možnosti nejen pøi studiu
cizích jazykù. Pøijïte se INFORMOVAT, MOTIVOVAT A
INSPIROVAT, jak se uèit efektivnì a s chutí.

Vstup zdarma

Pøednášející: Svìtla

Jelenová

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

HOROMĚŘICE, ul. Bílá – 10. 4. 2016 – od 14:00
Přijďte si s námi užít pátý ročník ZÁVODŮ KOČÁRKŮ ve sportovní chůzi, při kterých si
zasoutěží jistě celá rodina! Závody budou probíhat na úseku cca 100 kroků a jsou
určeny nejen pro maminky a tatínky, ale také pro babičky a dědečky, zkrátka opravdu
pro celou rodinu. Můžete se těšit na krásné ceny a skvělou atmosféru, tak neváhejte a
přijďte s námi přivítat jaro! Připraven je také doprovodný program – výtvarné dílničky,
dětský závod, malování na obličej, sportovní vystoupení, zpěv Jany Rychterové.
Výtěžek ze startovného a ze Strollboly (Strollering tomboly) bude věnován 5leté Elišce
Kamzíkové z Horoměřic na úhradu lázeňské léčby.

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ VŠECHNY ŽÁDÁME, ABY SE HLÁSILI
předem na WWW.ZAVODYKOCARKU.CZ

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

Spolupracujeme s:
MC POHODA HAPPY FACES

MÌSTO
ROZTOKY

Kristýna Strakošová|kristyna.strakosova@strollering.cz|775 682 975|www.aktivnimatka.cz|www.zavodykocarku.cz
ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

BŘEZEN 2016
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Knihovna muzea otevřena:
st 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné (2 dospělí + max. 4 děti)
130 Kč.
STÁLÉ EXPOZICE:
n Jak

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

28. 3. 2016: PELLÉ –
BRAUNEROVÁ, cesty osudů

mezi Čechami a Francií /
PELLÉ – BRAUNER, chemins
des destins entre la Bohême et
la France
Francouzský generál, diplomat
a česká umělkyně – dvě zdánlivě rozdílné osobnosti. … Galerie / Kabinet
Pro děti nabízíme výtvarné dílny a pracovní listy k výstavě –
vždy ve čtvrtek od 10 hod. –
nutno rezervovat na: pokladna@
muzeum-roztoky.cz nebo tel.
233 029 060
n do 1. 5. 2016: OPUS MUSIVUM – mozaika ve výtvarném
umění. …Velká výstavní síň
Komentované prohlídky výstavy: 16. 4. od 14.00 hod.
Pro děti nabízíme výtvarné
mozaikové dílny k výstavě –
vždy ve čtvrtek od 10 hod. –
nutno rezervovat na: pokladna@muzeum-roztoky.cz nebo
tel. 233 029 060
n do 24. 4.: HODINY ZE
SCHWARZWALDU – výběr

z unikátní sbírky Miloše Klikara, který návštěvníky přesvědčí,
že „švarcvaldky“ nejsou jen dřevěné hodiny s kukačkou; pro
děti prohlídka výstavy s pracovními listy plnými úkolů k řešení
… Malá výstavní síň
Pro děti nabízíme hodinové dílny k výstavě – vždy ve čtvrtek
od 10 hod. – nutno rezervovat
na: pokladna@muzeum-roztoky.cz nebo tel. 233 029 060
AKCE:
n 20.

3. od 17 hod.: Les Sept
Paroles du Christ en Croix –
koncert Local Vocal k derniéře
výstavy M. Pellé – Z. Braunerové, cesty osudů mezi Čechami
a Francií. Historický sál, vstupné dobrovolné
n 21.–24. 3. Velikonoční týden
v muzeu – pracovní dílny pro
malé i velké: zdobíme, barvíme,
pečeme, mozaikujeme; denně
9.00–11.00 a 13.00–15.00 hod.,
cena 50 Kč – nutno rezervovat

na: propagace@muzeum-roztoky.cz nebo tel.: 233 029 060,
723 721 692
n 21. 3. od 19 hod.: Pražský
komorní kytarový orchestr –
koncert v Historickém sále,
vstupné 50 Kč
n 24. 3. od 15 hod.: Setkání příznivců muzea a rodiny Braunerových – promítání dokumentu
Generál Pellé na stříbrném plátně, komentovaná prohlídka výstavy, přednáška Ireny Štěpánové
Zdenka Braunerová – propagátorka českého lidového umění
ve Francii, návštěva Ateliéru ZB,
posezení s přáteli. Historický sál,
nutno potvrdit účast na sasinkova@muzeum-roztoky.cz
n 3. 4. od 18 hod.: AMO LA
MUSICA QUARTET – Arianu
Tomsovou doprovodí smyčcové
kvarteto AMO LA MUSICA.
Vstupné 100 Kč, Historický sál
Více informací na
www.muzeum-roztoky.cz l
Marcela Uhlíková

INZERCE
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – BŘEZEN–DUBEN
23. 10.-29. 3.
2016
19. 11.- 1. 5.
2016
So 12. 3.

Pellé-Braunerová – zkřížené osudy mezi Čechami a Francií

Středočeské muzeum, Roztoky

Opus Musivum – mozaika ve výtvarném umění

Středočeské muzeum, Roztoky

Roztočená sobota – jednodenní workshop pro děti a rodiče Více na www.roztoc.cz Od: 9.30 – 18.00 hod

Ateliér Roztoč, Jungmannova 092, Roztoky

So 12. 3.

Country bál se skupinou Klikaři. Vstupné 100 Kč Od: 20.00 hod

Restaurace Na Růžku, Žalov

Pá 18. 3.

Menflowers – jsme zpět. Studio mladých Od: 19.30 hod

Restaurace Na Růžku, Husova 1221, Žalov

So 19. 3.

Otevřeno kolejiště KŽM Roztoky, vstupné dospělí 50 Kč, děti polovic, děti do 6 let zdarma.
Od: 10.00 – 17.00 hod, více zde: http://kzmroztoky.webnode.cz

Nádraží Roztoky

So 19. 3.

Komiksová dílna – fotoromán – pro děti od 7-12 let Více na www.roztoc.cz

Ateliér Roztoč, Puchmajerova, Roztoky

Ne 20. 3.

Velikonoční jarmark – stánky s řemeslným zbožím, občerstvení, pohádkové představení. Vstup volný.
Od: 13.00 hod

Nám. 5. Května, prostranství mezi MÚ a DPS,
Roztoky

Ne 20. 3.

Koblížek na cestách – spolek roztockých loutkařů Kvítko Od: 15.00 hod

Sokol, Tyršovo nám. Roztoky

Ne 20. 3.

Koncert César Franck – Les Sept Paroles du Christ en Croix- v podání sboru Local Vocal. Od: 17.00 hod

Zámek Roztoky, historický sál

Po-Čt 21. 3. 24. 3.

Velikonoční týden v Muzeu. Více na www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum, Roztoky

Po 21. 3.

Koncert pražského komorního kytarového orchestru a žáků ZUŠ Roztoky. Vstupné 50 Kč Od: 19.00 hod

Středočeské muzeum, Roztoky

Út 22. 3.

Pouliční knihovny v Roztokách – kde by se Vám líbila… Od: 18.30 hod

Městská knihovna, Roztoky

St 23. 3.

Hravé čtení s Adélou Od: 16.15 – 17.15 hod

Městská knihovna, Roztoky

Pá 1. 4.

Intuitivní háčkování – přijďte si uháčkovat jedinečnou čepici Od: 17.30 – 20.:00 hod

Ateliér Roztoč, Havlíčkova, Roztoky

So 2. 4.

Keramická dílna – pro dospělé, rodiče i děti. Od: 10.00 – 13.00 hod

Ateliér Roztoč, Havlíčkova, Roztoky

Pá 8. 4.

Jarní rejdění s Beruška Bandem – Rožálek Od: 15.30 hod

Rožálek, Roztoky

Ne 10. 4.

5. ročník celorepublikového závodu kočárků ve sportovní chůzi – s velkým doprovodným programem.
Od: 15.00 hod (registrace od 14.00 hod)

Horoměřice

Ne 10. 4.

Matylda zasahuje – divadelní představení pro děti, vstupné 80 Kč. Od: 15.00 hod

Hotel Academic, Roztoky

Ne 10. 4.

Drobečky z perníku – divadelní představení D studio 13 Od: 19.30 hod

Hotel Academic, Roztoky

Ne 10. 4.

Jarní koncert – koncert dětí a lektorů z hudebních kroužků sdružení Roztoč. Od: 16.00 hod

Historický sál Středočeského muzea, Roztoky

So 23. 4.

Sádlo teče proudem – rodinovský spolek více méně holek Vás zve na divadelní komedii. Vstupné 80 Kč.
Od: 19.00 hod

ZŠ Žalov, tělocvična

Pá 29. 4.

Čarodějnice – soutěže, hry, vystoupení, zapálení ohně Od: 16.00 – 22.00 hod

Roztoky-Žalov, Hřiště

INZERCE

Menflowers opět v Roztokách
Při lednové premiéře představení Menflowers Studia mladých se stalo něco, co nikdo
z nás členů nečekal. V Restauraci Na Růžku bylo plno. Ale
tak plno, že nestačily židle
v sále a musely se brát i z restaurace, a i tak sedělo několik
jedinců na stolech. A plnému
sálu odpovídala i neskutečná
atmosféra. Za to vše Studio
mladých děkuje. Myslím, že
jsme si to hraní v Roztokách
opravdu užili. A užít si chceme
i tu následující reprízu. Všechny proto zveme na 18. března,
kdy se opět vrátí chlapecká ka-

pela Menflowers do žalovské
Restaurace Na Růžku, aby odehrála další ze svých koncertů
a před tím ukázala divákům
všechny strasti života spojené s obnovením boybandu
po dvaceti letech. Pokud byste
chtěli už nyní ochutnat něco
z vynikající tvorby tohoto dříve
populárního uskupení, zadejte
si na youtube.cz Menflowers
a podívejte se na klip. Jistě vás
navnadí. Takže 18. března, Restaurace Na Růžku – Žalov, začátek v 19.30. 
Těšíme se na vás. 
l

Srdečně vás zveme na odpolední posezení u cimbálu.
Vystoupení je pořádáno za přispění města pro roztocké
seniory a jejich doprovod.

Studio mladých

Veřejná prezentace projektu

Bytový soubor Nádražní ulice
se koná 15. 3. 2016
od 18 hodin ve sborovně
základní školy v Roztokách.
BŘEZEN 2016

Muzicírování s MUZIČKOU
22. března 2016

KDE: Zasedací síň městského úřadu.
KDY: Úterý 22. 3. od 15:30.
Vstup je volný. Pro seniory je zajištěno malé
občerstvení. Volné vstupenky jsou k vyzvednutí
na podatelně městského úřadu.
Přijďte se svými přáteli, vnoučaty!
Těšit se můžete na moravské písně
o vodě, lásce, životě...
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce února 2016.
BELETRIE

PRO DĚTI

Doležalová, M., Kafe a cigárko (Cenou
Magnesia Litera 2015 oověnčený blog
v knižní podobě)
Jůtubeři. Já, JůTuber (Vyprávění oblíbených autorů YouTube kanálů)
Zábranová, E., Flashky (Vzpomínková
knížka je poctou a zároveň svědectvím
o životě, práci a osobnosti Jana Zábrany.)

Colfer, E. Artemis Fowl a ztracený ostrov
(Artemis a nuda? Vyloučeno!)
Neomillnerová, P., Amélie a tma (Amélii
je dvanáct, a to už dlouhých 122 let.)
Řeháčková, V., Ty jsi ale strašpytel, Mary!
(Pro dívky. Co všechno se může stát městskému dítěti na venkově.)

HISTORICKÉ

Punke, M., Zmrtvýchvstání (Předloha
filmu the Revenant)
Vaňková, L., Roky před úsvitem (Král Jan
Lucemburský)
DETEKTIVKY

Larsson, Ch., Silueta (Severská detektivka)
Ohlsson, K., Lotosové blues (Martin
Benner nedokáže odolat výzvě. Při hledání
pravdy se ale dopustí strašlivého omylu.)

NAUČNÁ

Barvíř, T., ECDL – základy práce
s počítačem a kancelářskými programy
(Učebnice k certifikované zkoušce z IT)
Glockner, D., Císařův prezident (Císař
František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk – mají tyto dvě významné
osobnosti našich dějin něco společného?)
Sedláková, R., 20. století české architektury (Významné stavby dvacátého století)
Svoboda, J., Utajené dějiny podnebí (Klimatologická studie českých zemí a světa)

Program v knihovně na březen:
n 1. 3. Význam komunikace škola – rodiče – děti – přednáška Michala Žmolíka,
v rámci seminářů BPW ČR, 17.00 hod.
n 9. 3. Hravé čtení s Adélou,
16.15–17.15 hod.
n 10. 3. Swing – Shag. Oproti Lindy Hopu
má drobnější kroky a obvykle se tančí
na rychlejší hudbu. Shag býval oblíbeným
zpestřením tanečních večerů díky své
netradiční rytmizaci a těsnějšímu držení.
Dnes tento tanec zažívá svou renesanci.
Od 18.30 hod.
n 22. 3. Pouliční knihovny v Roztokách
– kde by se vám líbila a jaká by měla být?
Vedoucí knihovny a další bláznivé
nápady, co by všechno mohlo být.
Od 18.30 hod.
n 23. 3. Hravé čtení s Adélou,
16.15–17.15 hod.
Více informací o programu, přihlášení
a mnoho dalšího můžete zjistit osobně
l
v knihovně. 
Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček

INZERCE

PRAŽSKÝ
KOMORNÍ
KYTAROVÝ
ORCHESTR

Zveme Vás na

COUNTRY BÁL
s kapelou

& ŽÁCI ZUŠ& ROZTOKY
ŽÁCI ZUŠ ROZTOKY

HISTORICKÝ SÁL
ZÁMKU
&V
ŽÁCI
ZUŠ ROZTOKY
ROZTOKÁCH
21. BŘEZNA 2016

19:00

VSTUPNÉ 50,- KČ

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

Vladka Drdová - zpev
Sobota 12. 3. 2016 od 20 hodin
Hostinec Na Růžku, Žalov
Vstupné 100 Kč

Pořádáno
P O Ř Á DÁ N Oza
Z Apodpory
PO D PO RY Zz Ddotace
OTACE MMěsta
Ě S TA R ORoztoky
Z TOK Y
16

Rezervace na 606 893 292

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Join us…

Are you searching for
better ideas every day?
Eaton European Innovation Center is the
right place for you!
Eaton is a power management company that provides energyefficient solutions that help our customers to manage electrical,
hydraulic and mechanical power more efficiently, safely and
sustainably. Eaton has approximately 102,000 employees and sells
products to customers in more than 175 countries.
The Eaton European Innovation Center is a vibrant and young
engineering and innovation center for electrical, vehicle, hydraulic,
and aerospace, located in Prague – Roztoky.
See the open positions at
http://www.eaton-jobs.com
www.slusnaprace.cz
www.absolventiprace.cz
www.zenyprace.cz.

Are you a student, fresh graduate or
experienced professional? Join us!
Technology areas:
•

Arc Physics

•

Automotive

•

Electronics

•

Hydraulics

•

Power Distribution

•

Software/Hardware development

We offer:
•

Unique opportunity to support building
the European Innovation Center and
it’s growth

•

Full time, part time and trainee
programs

•

Cooperation within friendly
international team

•

Competitive salary

•

Attractive yearly performance bonus

•

Wide range of benefits

Follow us on social media to get the
latest product and support information.

© 2016 Eaton
All Rights Reserved
Printed in XXX
February 2016

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are property of their
respective owners.

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, únorový měsíc čítající jarní prázdniny uběhl rychle jako voda
a dění ve škole svištělo jako vítr, který
nám koncem února převrhl pár květináčů,
odnesl pár lehčích věcí ze zahrady a popoháněl i děti, které, nemít tašky jako zátěž na zádech, by byly odváty možná až
do nějaké pražské školy. Ale jsme rádi, že
odolaly, a tím pádem se mohly „v pohodě“ zúčastnit mnoha výletů či akcí a hlavně reprezentovat naši školu na okresních
olympiádách.
Přiblížení
únorových
vzdělávacích programů jako „Hravá chemie pro I. stupeň“ a preventivní program
Radka Bangy (ano, toho zpěváka) na Vás
bude čekat v příštím čísle. Dnes by se už
nevešly.
Hezké počtení přeje

Věra Zelenková

Lednové putování na Loretu

Jako obvykle jsme se sešli na nádraží a vlakem dojeli do Podbaby. Protože mrzlo, popojeli jsme kousek tramvají a z Hradčanské vyrazili po svých na Pražský hrad.
Na Hradě jsme uvítali kamarády pražské
poutníky a společně navštívili obrazárnu
a hledali tři krále na obrazech. Ještě
několikrát jsme krále potkali, třeba
v katedrále nebo ve Zlaté uličce. Také jsme
si prohlíželi výstavu o chrličích, která byla
velice zajímavá, protože jsme je konečně
viděli zblízka. Loni, když jsme byli
na Zelený čtvrtek na Hradě, právě pršelo,
a teď jsme vzpomínali na boj o deštník
a o místo pod chrličem a na to, jak to bubnovalo. Začalo nám kručet v břiše, blížilo
se totiž poledne, a tak jsme stopovali Marcela až do kláštera, kde jsme společně vařili novoroční oběd, hráli hry a luštili tajenku. Ve dvě hodiny odpoledne jsme obešli
klášter a navštívili tři krále na Loretě,
nejkrásnější barokní jesličky v Praze. Pak
nás ještě čekala buchta a čaj, pracovní listy,
úklid a rozloučení s bratry kapucíny.
Z Lorety jsme odcházeli, když se zrovna
rozezněla zvonkohra a rozsněžilo se. Bylo
to pěkné rozloučení. Klouzali jsme se
z Hradu dolů do Podbaby na vlak. Naštěstí
nám neujel.
Poutníci z kroužku Putování

Čechova stodola

Vysvědčení v jitrnici

Dne 28. 1. 2016 jsme se zúčastnili masopustního veselí v Čechově stodole. Seznámili jsme se s masopustními zvyky a zažili
jsme pravou atmosféru dávných vesnických veselic. Nakonec jsme dostali dvě vysvědčení. Jedno bylo schované v jitrnici
a to druhé bylo opravdové.
Žáci 2. A a 3. B

Školní ples 2016

Všichni, kdo na něm byli, mi jistě dají
za pravdu, že se ples velmi povedl a že jsme
si krásně zatančili. Byli jsme napnutí u tomboly a spokojení u baru Roztocké vinotéky,
pípy restaurace Na Vrškách a zcela jistě
u výborného guláše z kuchyně ZŠ Roztoky.
V sále, v barvách žluto‑oranžovo
‑fialových, jsme vířili do druhé hodiny
ranní. O předtančení se postarali i žáci

ZŠ. Skupina děvčat z 8. třídy, mile sladěná do červené, tančila na velmi pěknou
choreografii a Jára Maňo, žák 7. třídy,
s partnerkou nám předvedli úžasný závodní rokenrol. Všichni museli uznat, že
medaile ze soutěží si víc než zaslouží.
I pozvaná skupina Dance 4 You předvedla
velmi zajímavou sestavu. Děkujeme
všem. Před půlnocí nás ještě potěšilo
taneční překvapení dámské taneční
skupiny paní Kořínkové z Úholiček, moc
vám to slušelo. Všichni ze zmíněných si
vytančili ohlušující potlesk.
Tombola, lákadlo mnoha plesů, dá se
říci zlatý hřeb večera, byla letos opravdu
bohatá a pestrá. Divočák, kterého nám
velkoryse a už tradičně věnoval pan
Laštovka, se pěkně vyjímal a byl tak velký, že ho žádný „Bivoj“ neunesl, a že se
jich o to pár snažilo. Velké množství dalších cen udělalo mnoha plesajícím radost.
Ze srdce ráda bych za ZŠ poděkovala
všem sponzorům, v plesovém sále jsme
na vás rozhodně nezapomněli. Pomohli
jste nám vytvořit milou, plesavou a hravou
atmosféru a rozesmát mnohé výherce.
A vy, kteří jste nevyhráli, zkuste to prosím
příští rok.
Tak 5. školní ples je za námi, byl podařený, přátelský a barevný, známé tváře všude kolem. Jsme rádi, že nám zachováváte
přízeň, však se snažíme pro vás a prosíme,
přijďte příští rok zas.
Děkujeme sponzorům: Paspartování
a rámování Chvojková, Gastroplus, s. r. o.,
Euroclean, s. r. o., Růžičková textil, Jan
Novotný, Restaurace u Koruny, Město
Roztoky, Garant food service, Vlasové
studio Eva Uvarovová, EVS, s. r. o., Rosič
Roztoky, Řeznictví U Kapitána, Hotel Internacional Praha, Alfagraf, spol. s. r. o.,
Kavárna Kofííí, Hotel Academic, Lékárna

Roztocké mateřské centrum
JIŽ 12 LET VÁM NABÍZÍME KROUŽKY
PRO DĚTI OD NAROZENÍ DO 6 LET A DOSPĚLÉ!

10.30–11.30 hod. VÝTVARKA
15.15–16.00 hod. JÓGA PRO DĚTI

PO 9.30–10.30 hod. MIMINKA – masáže,
říkanky, písničky
17.30–18.30 hod. ZUMBA pro dospělé
s programem pro děti

PÁ 9.30–10.30 hod. ANGLIČTINA pro dospělé
s programem pro děti
10.30–11.30 hod. ANGLIČTINA pro dospělé
s programem pro děti

ÚT 9.00–15.00 hod. SLUNÍČKA – program pro
děti od 3 let bez rodičů
16.15–17.00 hod. HRAVÁ FLÉTNIČKA

Během roku pořádáme sobotní výtvarné laboratoře, karneval, jarní a podzimní rejdění, příměstský tábor, bazárky, přednášky a další akce.

ST 19.30–20.30 hod. ITALŠTINA pro dospělé
s rodilou mluvčí

První lekce zdarma!
Žádné předplatné, platíte jen lekce, které
využijete!
Zvýhodněné vstupné a přenosná permanentka
pro naše členy!

ČT 9.15–10.15 hod. BATOLÁTKA – opičí dráha,
hry, písničky
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Přijďte se podívat do naší herny a tělocvičny
ZŠ na adrese 17. listopadu 711, Roztoky!
Další informace naleznete na stránkách
www.rozalek.cz
Kontakt: tel. 773 245 147
a e-mail centrumrozalek@seznam.cz
Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče na
JARNÍ REJDĚNÍ S BERUŠKA BANDEM
Kdy: v pátek 8. 4. 2016 od 15.30 do 17.30 hod.
Kde: v tělocvičně pod školní jídelnou v Havlíčkově ulici
Co tam: hudba, tvoření, hry, soutěže
Za kolik: 50 Kč/dítě od 1,5 roku,
doprovod zdarma
Na setkání s Vámi se těší tým MC Rožálek!  l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
Tyršovo nám., Dary přírody Tyršovo náměstí, Orbis food, fa. Podlahy, s. r. o.,
Manželé Roškotovi, Outlet Stopka, Café
del Rio, Hydrolink, Lékárna – Roztoky
Masarykova, Akvaristika – Jiřina Jiráková, Vinotéka Roztoky, Papírnictví Cyrani,
Bonus GastroService, s. r. o., NIki´sfashion, Eiffel café, Kadeřnický salon No. 1,
Železářství Gotschalk a Holeček, Restaurace – Zámecká pizzerie, Květiny Lidická,
Restaurace Na Vrškách.
Za pedagogický sbor ZŠ
a nadšené tanečníky amatéry

Mgr. Petra Zwinz

Olympiáda z anglického
jazyka
Olympiáda z anglického jazyka se konala
9. 2. 2016 a zúčastnily se jí děti ze šestých,
sedmých, osmých a devátých tříd. Děti
zde zhodnotily své vědomosti ve třech
zkouškách – v písemném testu, který je
časově limitován, v poslechovém testu
a posléze v ústním rozhovoru se dvěma
zkoušejícími. Olympiáda z anglického
jazyka má v naší škole již tradici a děti,
které uspějí nejlépe, postupují dále,
do okresního a poté do krajského kola.

Olympiáda je pro děti prestižní záležitost,
vybráni jsou ti nejlepší a odměna je
samozřejmostí. Už samotná účast
na Olympiádě je úspěchem a motivací,
proto se děti velmi snaží a připravují se
dlouho dopředu.
Je radost pracovat s tolika šikovnými
dětmi, je radost rozvíjet talent a podporovat ho. Olympiáda je tedy odměnou nejen
dětem, ale i nám, pedagogům. Můžeme
být právem pyšní, když vidíme výsledky
jejich, ale i naší dlouholeté práce naskrz
ročníky.
V okresním kole se naše děti umístily
hezky. Za 6. a 7. třídu z 23 účastníků byla
Daniela Krásná na 9. místě. Za 8. a 9. třídu
se Roman Ďuriš umístil 21. a Eliška Panenková obsadila 5. místo.
Za organizační team vyučující AJ II.
stupně

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce,
které je určeno jen vynikajícím žákům
z 8. a 9. tříd, proběhlo již v prosinci a diplomy za 1. až 3. místo obdržely v daném
pořadí tyto žákyně: Štěpánková Ema,
Panenková Eliška a Maršová Viktorie.
V okresním kole, které se konalo dne 8. 2.

tradičně v Dolních Břežanech, obsadila
z 31 soutěžících Eliška Panenková (8. B)
krásné 8. místo (první místo jí uniklo jen
o 4 body) a Ema Štěpánková (9. B) skončila 14. se ztrátou 5,5 bodu na prvního.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích či přijímacích
testech na střední školy.
Věra Zelenková

Olympiáda v matematice

Okresní kolo matematické olympiády se
konalo 19. ledna jako vždy v Černošicích.
V kategorii 9. tříd zde obsadila nádherné
2. místo Tereza Buchtová z 9. A. V kategorii 5. tříd obsadila z 65 soutěžících „malých matematiků“ 4.–9. místo Eliška
Šantorová (5. C) a na 10.–15. příčce stanul
Filip Ošťádal (5. A). Všem gratulujeme
a přejeme radost z počítání.
Jana Marešová

Školní jídelna při ZŠ, ul. 17. listopadu 711,
Roztoky hledá na částečný úvazek pomocnou sílu do kuchyně. Praxe vítána.
Životopisy prosím zasílejte na: michaela.
labutova@zsroztoky.cz nebo volejte
na tel. 797 979 107. Nástup od 1. 3. 2016.
l

INZERCE

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

AKC

E

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Platí od 100 ks A4
Dodání 3 pracovní dny
Akce platí od února do konce dubna

BŘEZEN 2016
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Den otevřených dveří
v mateřských školách
n MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
n MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
n MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

PONDĚLÍ 21. 3. 2016 – OD 15.00 DO 17.00
ÚTERÝ 22. 3. 2016 – OD 15.00 DO 17.00
Tyto dny je možno obdržet žádosti
o přijetí do jednotlivých mateřských škol.
Mgr. Hana Fialová,
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová,
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná,
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Zápis do mateřských škol
na školní rok 2016–2017
n MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
n MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
n MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH
TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE DNECH:
PONDĚLÍ 4. 4. 2016 – OD 14.00 DO 18.00
ÚTERÝ 5. 4. 2016 – OD 14.00 DO 18.00
S sebou vezměte vyplněnou „žádost
o přijetí“ (možno obdržet v rámci Dnů
otevřených dveří škol, dále bude k dispozici na webových stránkách jednotlivých
škol) – do každé mateřské školy je nutno
dodat originál žádosti, rodný list dítěte
a občanský průkaz.
Mgr. Hana Fialová,
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová,
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná,
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Vzdělávání a příměstské tábory v Lexiku
Prázdniny jsou zdánlivě daleko, ale kdo plánuje, tak má již nyní možnost přihlásit svoje dítko na vybraný tábor. Tak jako každý rok i letos máme v nabídce tradiční příměstské tábory. Ve vzdělávací oblasti
máme výběr nových přednášek a seminářů. Od června vyhlašujeme další kurz rekvalifikačních studií
na profesní chůvu. Od 22. března začíná nový desetitýdenní kurz Grafomotoriky pro předškoláky.

Příměstské tábory

V srpnu, od rána do večera, od pondělí
do pátku. Se spoustou legrace a zajímavých
aktivit. Pro děti od 6 do 15 let pořádáme
každoroční příměstské tábory. Rodiče tak
mohou mít prázdninový pracovní týden
bez výčitek, že dítě nemá zajištěný pestrý
program. Podle typu tábora se zaměřujeme
na naučné výlety, základy zdravovědy, jednání v krizových situacích, ale i na tvůrčí
psaní, procvičujeme češtinu, matematiku
a angličtinu, provádíme průzkumy okolí
„s otevřenýma očima“ nebo fotografujeme.
Spojení sportovně-výletnického ducha
s anglickou konverzací je ideálním řešením
pro prázdninový čas… A přesně takový
SOS sportovně-turistický tábor s angličtinou nabízíme vašim dětem v týdnu od
15. srpna. Pod vedením zkušeného lektora
je čeká opravdu vydařený týden, naučí se
spoustu dovedností a procvičí si angličtinu.
Pro ty, kdo chtějí jít do školy s pocitem,
že nic není zapomenuto, nabízíme dva báječné projekty pod názvem Rozjezd před
školou. V týdnu od 15. srpna si mohou
zopakovat češtinu a matematiku a od
22. do 26. srpna češtinu a angličtinu.
Oblíbený Novinářský tábor proběhne
ve druhé polovině srpna, kdy malí novináři
opět vytvoří vlastní redakci Roztockého lexikonu a budou tvořit. Pod vedením spisovatelky a novinářky nakonec vydají další
číslo ročenky. Časopisy z let minulých si
můžete pročíst na našem webu.
Pro předškoláky a malé školáky chystáme
Speciální prázdninové tvoření, kde máme
naplánované aktivity zaměřené na rozvoj
grafomotoriky, objevování nových věcí (pozornost) a paměťové a sociální hry (paměť,
sociální kompetence, vazby + chování).

Přednáška o aromaterapii

Všichni jste srdečně zváni na druhou
přednášku Životní cesta člověka a aro
materapie II., tentokrát na téma dospívání,
dospělost, stáří, umírání. Jak může aromaterapie zpříjemnit žití i zjemnit jeho konec? O tom všem se dozvíte ve čtvrtek
17. března 2016 od 18.30 do 19.45 hod.
Náplní přednášky je charakteristika výše
uvedených životních etap podle vývojové
psychologie, éterické oleje a jejich pomoc
při řešení životních radostí i starostí, provázení blízkých osob při umírání. Rezervace nutná předem.

Jak překonat věčné
začátečnictví v cizím jazyce
Studujete jazyk už několik let opakovaně od prvních lekcí? Na začátek května máme připravený zajímavý seminář
pro všechny, kteří chtějí zvládnout cizí
jazyk, ale stále se jim to nedaří. Pod vedením zkušené koučky Ing. Světly Jelenové se přijďte inspirovat, jak na to jít
JINAK!
V návaznosti na toto téma opět chystáme prázdninovou „nalejvárnu“ angličtiny (němčiny) na cesty a dovolenou právě
pro věčné začátečníky, kteří chtějí intenzivně oprášit alespoň základy konverzace
na místa, jež během dovolené nejspíš potkají – restaurace, doprava, hotelová recepce, nákupy a podobně.
Více průběžně najdete na našem www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
l
Těšíme se na vás! 
Za kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka Červenková

INZERCE
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Roztoč – události minulé a budoucí
Chodidlárium
a vernisáž výstavy
Dvouletý projekt s názvem „Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných
mokřadních biotopů a vřesovišť“ na ochranu ohrožených druhů a stanovišť v Tichém
údolí a na vrchu Řivnáč, který realizuje
sdružení Roztoč ve spolupráci s organizací
Beleco, vstupuje do závěrečné fáze.
V rámci dosavadních aktivit došlo k odkřovení zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy koz a ovcí na obou lokalitách.
Široká veřejnost se mohla zúčastnit brigád
s odborným výkladem i Výprav do krajiny,
které byly zaměřeny na zážitkové poznání
přírodního bohatství daného území
a uměleckou inspiraci krajinou v podobě
výtvarných a divadelních projektů. V létě
2015 proběhl v Tichém údolí v rámci projektu příměstský tábor pro děti nazvaný
„Prázdniny na stepi“ s přírodovědně-uměleckým programem.
Během března a dubna 2016 proběhne
na dvoře ateliéru Roztoč v Jungmannově
ulici úprava terénu a instalace „chodidlária“ – senzorického herního prvku, jehož
součástí budou přírodní materiály z daných přírodních lokalit. Současně s otevřením chodidlária můžete pravděpodobně
v pátek 22. dubna na dvoře navštívit výstavu některých přírodních artefaktů, které
vznikly během projektu, s doprovodným
programem a doplňujícími informacemi
o již uskutečněných aktivitách.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

dva dny žonglování, točení poiek, akrobacie, workshopy diabola, párové akrobacie
a hula hoop. Na festival se sjely přibližně
dvě stovky účastníků z 9 různých zemí.
Díky iniciativě lektorů se měly děti možnost setkat se svými žonglérskými kolegy,
navzájem se učit, inspirovat a motivovat.

Ornitologická vycházka

V sobotu 20. února 2016 proběhla ve spolupráci Sdružení Roztoč a České společnosti ornitologické pod vedením Lucie
Hoškové vycházka za poznáním ptactva
kolem vltavských břehů. Početná skupina
účastníků s dalekohledy včetně mnoha dětí
putovala od řežského mostu podél řeky
ke klecanskému přívozu.
Cestou jsme pozorovali, co zrovna prolétlo kolem – sokoly, jestřáby, volavky, kormorány, slípky zelenonohé a mnohé další.
Někteří šťastlivci zahlédli i ledňáčka. Přítomní ornitologové z ČSO nám k pozorování podávali zajímavý výklad o životě
těchto druhů.
Dita Votavová

Roztočená sobota

V sobotu 12. března proběhne další ze série
víkendových animačních setkání pro děti
a rodiče či sourozenecké dvojice. Tvořit
budeme tentokrát po celý den a animovaná
díla slavnostně promítneme v 18 hodin.
Fanoušci z řad rodinných příslušníků a kamarádů jsou na premiéru srdečně zváni.
Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí
s animací seznámit nebo obohatit svoje
animátorské dovednosti. Dílnu povedou
lektorky Anička Krtičková a Barbora Quaiserová.Více informací na www.roztoc.cz

Komiksová dílna – fotoromán
Brno Juggling Convention 2016

Děti z žonglérského kroužku se za doprovodu svých lektorů vypravily na žonglérský festival Juggling Convention. Čekaly je

n sobota

19. března 2016 od 10.00

do 16.00
n ateliér Roztoč, Puchmajerova ulice,
Roztoky
n pod lektorským vedením Markéty Staré
Pojďte se seznámit s komiksem a jeho tvůrci! Vyzkoušíte si psaní scénáře a výrobu
storyboardu a naučíte se, jak pracovat
s bublinami. Nakonec vyrobíte postavy,
nafotíte je a výsledek si odnesete domů.
Pro děti od 7 do 12 let.
Více informací na www.roztoc.cz

Intuitivní háčkování – setkání
se Zdenkou, háčkem a koláčem
n pátek

1. dubna od 17.30 do 20.00

n ateliér Roztoč, Havlíčkova 713, Roztoky

BŘEZEN 2016

Kurz intuitivního háčkování je určen jak
pro úplné začátečníky, kteří neumějí ani
držet háček, tak i pro pokročilejší tvůrce.
Pokud nepřijdete s jiným plánem, uháčkujete si čepici – takovou, kterou nikdo jiný
na světě nemá! Pokud přijdete s vlastním
nápadem, společně vymyslíme, jak ho
zrealizovat.
Kurzovné a koláčkovné je pro členy
Sdružení Roztoč 50 Kč, pro nečleny 70 Kč.
Háčky a vlny budou k dispozici, můžete
si ale přinést i svůj vlastní materiál a háček.
Lektorka: Zdenka Převrátilová
Počet míst je omezen, rezervujte si prosím
místo do 30. března 2016 na e-mailu:
roztoc@roztoc.cz nebo telefonu 775 889 941.
Pořádá Sdružení Roztoč za podpory
MŠMT

Keramická dílna pro
dospělé, ale i rodiče a děti
n sobota 2. dubna 2016 od 10.00 do 13.00

n ateliér Roztoč, Havlíčkova 713, Roztoky
Práce s keramickou hlínou přináší radost
i odreagování od běžných starostí. Možnost vytvoření vlastního prostorového objektu vede i k zamyšlení nad konkrétním
použitím výrobku, tedy k užité tvorbě. Keramické misky, talíře, ale i květináče, svícny a aromalampy mohou zdobit váš domov
nebo přinést radost vašim blízkým. Inspirovat se můžete také přírodními motivy
a přenést je do plošného reliéfu – závěsného kachle.
Přijďte, těšíme se na vás.

Andrea Angelová,

lektorka dílny

V případě zájmu nám napište na
roztoc@roztoc.cz. Cena bude upřesněna.

Jarní koncert

n neděle 10. dubna 2016 v 16.00
Srdečně Vás zveme do Historického sálu
Středočeského muzea na koncert dětí
a lektorů z hudebních kroužků při sdružení Roztoč. Těšit se můžete na sólovou
i souborovou hru dětí z kroužků „Flétna“ lektora Adama Janouška, „Sboreček“ pod vedením Barbory Hlavičkové,
„Klavír“ lektorky Marie Ratiborské,
„Housle“ a „Kapela“ lektora Juraje Stieranky. Přijďte se potěšit uměním malých
l
muzikantů! 

Za Roztoč

Kateřina Korychová
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Úspěch Roztockých fotbalových přípravek
Během zimy se fotbalisté z mladší přípravky
SK Roztoky (ročníky 2007, 2008 a 2009) zúčastnili řady turnajů a přátelských utkáni,
kde měli možnost poměřit síly s týmy z různých částí České republiky. Kromě cenných
zkušeností získali i řadu trofejí, za vítězství
a umístění na medailových pozicích. Svými
předvedenými výkony upoutali dokonce
i pozornost skautů předních českých ligových týmů.
To nejlepší ale přišlo na závěr. V neděli
21. února 2016 se konal kvalitně obsazený
turnaj ročníku 2008 v hale Motorletu

Halová sezóna atletické
mládeže – TJ Sokol Roztoky
Do roku 2016 vstoupil oddíl atletiky halovými závody staršího žactva a juniorů a přeborem Středočeského kraje mladšího žactva
v hale. Výkony atletů jsou obvykle prvním
signálem pro trenéry, jak poctivě se se svými
svěřenci v rámci zimní přípravy připravovali.
Halová příprava atletů je zejména zaměřená
na rychlostně vytrvalostní trénink a posilování. Pilování jednostlivých atletických disciplín přichází až v jarních a letních měsících
tréninkem na dráze a tartanu.

Roztočtí atleti – Tomáš Hanousek, Vojta Antoš
a Sam Golombek

Roztočtí atleti se neztratili a jejich výkony
byly většinou na hranici nebo i v podobě
překonaných osobních rekordů. Bronzové
umístění juniora Davida Lauermannna v běhu
na 1500 m a stejná pozice v běhu na 1500 m
Kateřiny Čermákové jsou skvělým zúročením
tvrdého tréninku a koncentrace na závod.
Kromě medailí trenéry velmi potěšil také
výkon Martina Andrese a Vojty Antoše
v běhu na 150 m. Martin svůj rozběh vyhrál
a Vojta byl těsně druhý. V závodech mladšího
žactva zaslouží pochválu Tomáš Hanousek,
který skončil jen těsně čtvrtý v běhu na 60 m
překážek a svoji aktuální formu potvrdil
i slušným umístěním ve skoku vysokém.
Všichni jmenovaní atleti jsou velkým
vzorem pro další dorůstající drobotinu
atletů, kteří se v oddíle připravují. Rád
bych poděkoval trenérům za skvělé vedení
přípravy atletů, rodičům za podporu jejich
dětí v atletice a Sokolu a městu Roztoky
za kontinuální podporu královny sportu.  l

Martin Matas
asistent hlavní trenérky
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v Praze. Naši kluci se po skvělých výkonech a vítězství ve skupině nezastavili
a v semifinále jasně porazili SK Střešovice.
Po velkém boji nakonec zvítězili i ve finále
nad Bohemians Praha 3:2.
Konečné pořadí turnaje bylo 1. SK Roztoky, 2. Bohemians Praha, 3. Motorlet Praha.
Předvedenou hrou, bojovností a slušným chováním si vysloužili uznání všech
přítomných, bylo krásné být roztockým fanouškem na této akci. Gratulujeme! 
l
Za SK Roztoky

Ivan Šaljić

Fotbal v Roztokách, jaro 2016
Vážení přátelé, jarní část fotbalové sezony 2015/2016
je tady. Přes zimu se stalo několik zajímavých událostí.
Především se uskutečnila valná hromada.
Byl zvolen nový, rozšířený výbor, máme
nové stanovy, byli jsme nuceni změnit,
nebo spíše doplnit stávající název. Nadále
se tedy budeme jmenovat SK Roztoky, z. s.
Tato zkratka znamená „zapsaný spolek“.
Zakoupili jsme nový traktůrek na sekání
trávy. Ten starý již dosloužil. Máme vymalováno v kabinách. Nakupujeme stále nové
tréninkové pomůcky.
Doplnili jsme členskou základnu
o nové členy, hlavně z řad těch nejmenších. Naši trenéři mládeže absolvují trenérské kurzy na novou, moderní metodu
Coerver.

Všechna mužstva se poctivě připravovala
na jarní část, děti formou jednotlivých halových turnajů (o jednom z nich píšeme
na jiném místě), dospělí společně s dorostem absolvují tradiční Zimní ligu.
A 26. 3. 2016 vše opět vypukne naplno.
Chtěl bych Vás proto pozvat na všechny jarní
zápasy našich mužstev. Data jejich konání si
můžete přečíst na našich webových stránkách (www.skroztoky.cz), na informační tabuli v kabinách oddílu nebo na plakátech,
které budou pravidelně rozmísťovány na plakátovacích plochách MÚ Roztoky. 
l
Ing.Tomáš Novotný

prezident SK Roztoky

Tenisové okénko – nábor a soustředění
Milí rodiče, milé děti, jaro se nám pomalu blíží – na dveře
nám klepe tak průběžně – a s ním i možnost začít trénovat
tenis. Vyzkoušet jej mohou děti všeho věku i dospělí.
V tenisovém areálu Žalov v Roztokách
sundáváme halu v neděli 17. 4. 2016 (můžete se přijít podívat) a od pondělí 18. 4.
hrajeme venku. To je ten správný čas, kdy
můžete začít i Vy… Čekají vás profesionální trenéři a příjemné zázemí, bližší informace u vedoucího lokality Jana Šrámka
na e-mailu sramek@tenis-skola.cz nebo
na tel. 602 457 867.
Vím, že řada rodičů již plánuje svým
ratolestem letní prázdniny, proto přináším další alternativu – naše tradiční letní intenzivní kurzy, které příměstskou
formou probíhají celé léto, a také letní
tábor se sportem v termínu 10. až 16.
července. Pro více informací a přihláš-

ky navštivte naše internetové stránky
www.tenis-skola.cz.
V neposlední řadě zvu všechny děti i jejich doprovod na VELIKONOČNÍ VÍCEBOJAŘSKÝ TURNAJ do areálu na Žalově,
kde bude čekat množství nejrůznějších
disciplín, hledání sladkého pokladu zajíčka
Ferdy a nebudou chybět tradiční velikonoční dobroty. Sledujte www.tenis-zalov.cz
a facebook.com/tenis.skola.
V příštím čísle se můžete těšit na představení našich závodních družstev, která se
budou snažit uspět v konkurenci týmů ze
l
Středočeského kraje. 
Tak krásný březen,


Jan Šrámek

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SOUKROMÁ INZERCE
n Přijmeme prodavače/prodavačky na pro

dejnu v Roztokách Novák – Maso uzeniny
v Tescu. Volejte 725 263 672
n Koupím garáž. Tel. 602 310 025
n Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2.
Tel: 603 442 474
n Koupím garáž. Telefon 224 314 614
n Koupím
byt nebo dům. Telefon
603 705 944
n Sháníme příjemnou paní na občasné vození dětí na kroužky (vlastní automobil

podmínkou) a na příležitostnou admi
nistrativní práci (z Vašeho domova) . Platové podmínky dohodou. V případě zájmu, prosím, volejte 777 140 410
n Nabízíme hlídání koček a kocourů
u Vás doma. Více informací naleznete
na www.catguard.cz nebo nám zavolejte
731 353 951
n Prodám pozemek v Roztokách. Telefon
736 674 553
n Prodám dům v Roztokách. Tel. 737 828 207

n Koupím

chatu nebo pozemek. Tel.
604 687 148
n Nabízím pronájem bytu 1+kk v Roztokách, balkon, částečně zařízený. Cena
6000 Kč + služby. Tel. 723 645 460
n Koupím byt 2+1, 3+kk nebo 3+1 v Roztokách. Děkuji za nabídky, tel. 724 417 143,
v_lada@centrum.cz
n Prodej medu přímo od včelaře na adrese
Roztoky, Vidimova 607, vhodné předem
l
zavolat na tel. 220 911 665 
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www.makler-ﬁlip.cz
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Přejeme krásné a slunečné Velikonoce
Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz

BŘEZEN 2016

Mgr. Olga Tretiníková
realitní makléř

602 946 990

olga.tretinikova@re-max.cz
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SUPER AKCE
LETNÍ PNEU
Prémiová značka pneumatik PIRELLI
za cenu pneumatik BARUM!
Informace o podmínkách akce, přímo v pneuservisu AUTO HOUSER
nebo na stránkách www.superpneu.cz, www.autohouser.cz
Nabídka platí pouze ve vybraných rozměrech. Platí do vyprodání zásob.

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

