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Jubilejní dvacátý ročník roztockého masopustu zaznamenal 
návštěvnický rekord – pořadatelé hovoří až o osmi tisících 
hlav. Byla to názorná ukázka toho, co znamená rčení „hlava 
na hlavě“.
Věhlas této akce dávno překročil hranice města i regionu. 
Mezi návštěvníky bylo dokonce zhusta možno slyšet řadu 
cizích jazyků, pro mnohé cizince je tato ukázka českých lido‑
vých tradic velmi atraktivní.

Popisu a zhodnocení masopustu se budeme široce věnovat na dalších stránkách 
Odrazu. Zde bych se chtěl dopustit spíše obecné úvahy.
Jestliže se úspěšná akce stane tradicí a pokud je stále připravována s týmž nasaze‑
ním, nadšením a umem, její kvalita stále stoupá. Základ je vytvořen, pořadatelé 
již vědí, co se osvědčilo, co by šlo efektivněji nebo čeho se napříště mají vyvarovat, 
a mohou se tak věnovat vymýšlení nových nápadů a vylepšení.
Sami sobě tak zvyšují laťku a kladou před sebe nové problémy – v případě roztocké‑
ho masopustu nepochybně například problém dopravních a prostorových kapacit.
Dochází tak k paradoxnímu jevu – úspěch od určité hranice generuje problémy.  
Ba hůř. Jestliže akce nabude olbřímích rozměrů, začne ohrožovat svou původní 
podstatu, začne tak trochu ubližovat sama sobě. Tu pomyslnou laťku nelze zvyšo‑
vat donekonečna.
Řešení existuje – je třeba nalézt novou kvalitu, případně se vrátit ke kvalitě pů‑
vodní, pokud se trochu ztratila pod nánosem vedlejších efektů. Každopádně by to 
mělo být na úkor kvantity.
Roztocký masopust je fenomén. Dnes se již masopustní průvod koná v řadě měst 
a obcí, ale málokterý má tak dlouhou novodobou tradici jako ten roztocký.
Před organizátory je třeba v úctě a obdivu smeknout a popřát jim hodně sil a in‑
vence do dalších ročníků.  l

   Jaroslav Drda

MÚ nabízí zaměstnání
MÚ Roztoky přijme technika pro reali-
zaci staveb. Požadujeme středoškolské 
vzdělání technického, nejlépe staveb-
ního směru. Zájemci se mohou hlásit 
na e-mailové adrese drda@roztoky.cz. l
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INFORMACE Z RADNICE

Regulační plán Tiché údolí
Po dlouhých letech úsilí se podařilo schvá‑
lit regulační plán pro Tiché údolí. Troufnu 
si tvrdit, že se pro Roztoky jedná o událost 
vskutku historickou. Díky regulačnímu 
plánu máme jasně daná pravidla, která je 
nezbytné dodržet při budoucí výstavbě či 
rozšiřování současných staveb. Tato pravi‑
dla samozřejmě respektují charakter a mi‑
mořádný význam území Tichého údolí. 
Dobrou zprávou je to pro všechny, protože 
se jedná o záruku, že o jeden z roztockých 
klenotů díky nepatřičné výstavbě nepřijde‑
me. Je to dobrá zpráva i pro obyvatele Ti‑
chého údolí, protože skončí stavební uzá‑
věra a budou moci své domovy v souladu 
s regulačním plánem zvelebovat.

Součástí regulačního plánu je i  lokalita 
Maxmiliánky. V  tomto případě jsme do‑
spěli ke kompromisu se soukromým vlast‑
níkem. Bohužel Maxmiliánka jako taková 
zachována nebude. Na  druhou stranu 
vlastník zde chtěl původně postavit obrov‑
ský bytový dům s desítkami bytových jed‑
notek, což by pro Tiché údolí nepochybně 
znamenalo zkázu. Kompromis spočívá 
v tom, že zde v budoucnu vyrostou tři vily, 
které budou svým charakterem odpovídat 
okolní výstavbě.

Vodné a stočné
Praha oproti tomu, co od ní bylo avizová‑
no, nezvýšila od prvního ledna cenu dodá‑
vané vody o 1,67 Kč za kubík. V prosinci 
loňského roku však roztocké zastupitelstvo 
schválilo cenu vodného a stočného na  le‑

tošní rok, v němž bylo toto navýšení zapo‑
čítáno. Vzniklou situaci jsme museli řešit 
a rozhodli jsme se výši vodného zachovat. 
Vedly nás k  tomu zejména dva důvody. 
Prvním z  nich je nejistá situace v  Praze. 
Bohužel nevíme, zda bude či nebude cena 
vody zvýšena za měsíc nebo až za rok (vlo‑
ni byla navýšena od dubna, s čímž jsme se 
vyrovnali v  rámci koncesního řízení, 
a  proto jsme nemuseli cenu vodného 
v průběhu roku zvyšovat). Druhým důvo‑
dem je skutečnost, že v  příštích měsících 
a letech hodláme do vodohospodářské in‑
frastruktury významně investovat. V  nej‑
bližší době se jedná především o  úpravu 
tlakových pásem v Žalově (investice kolem 
8 milionů Kč), což nepochybně ocení 
všichni Žalovští. V  horizontu dvou až tří 
let bychom rádi komplexně opravili vodo‑
vodní řad v Tichém údolí. Čeká nás také 
velmi nákladná intenzifikace čistírny od‑
padních vod. Pokud by cena vody v průbě‑
hu roku navýšena přece jen nebyla, na vod‑
ném by město získalo přibližně 800 000 Kč, 
které chceme (ze zákona i musíme) inves‑
tovat do výše zmíněných projektů. Věřím, 
že tyto racionální důvody pochopíte, a  to 
i navzdory snaze jednoho opozičního za‑
stupitele, který se pokusí tohoto tématu 
populisticky zneužít.

Parkovací dům u nádraží
Již více než před rokem jsme přejali dobrý 
nápad roztockých Zelených na zvýšení po‑
čtu parkovacích stání u roztockého nádraží 
formou parkovacího domu. Následně jsme 

započali potřebná jednání zejména 
se  Správou železničních dopravních cest, 
která je vlastníkem pozemků, na  nichž 
parkoviště je. V tuto chvíli již máme jejich 
vyjádření, na základě kterého můžeme ne‑
chat zpracovat různé varianty provedení. 
Mezitím byly v Praze 6 zavedeny nechvalně 
známé modré parkovací zóny. Proto jsme 
vešli v jednání s Prahou 6 i pražským ma‑
gistrátem. Náměstek primátorky Dolínek 
nám přislíbil pomoc, a to i finanční. V tuto 
chvíli bude zpracována studie, s jejímiž zá‑
věry Vás samozřejmě seznámíme. Na  zá‑
kladě této studie se rozhodneme, zda a jak 
budeme v  projektu pokračovat. Podotý‑
kám, že záměr s rozšířením kapacity vzešel 
z  Roztok, a  to dávno před tím, než se 
k němu přihlásila Praha, která na něj chce 
přispět. Kvůli šířícím se fámám bych ještě 
rád zdůraznil, že jsme nikdy neplánovali 
a  nikdy nedopustíme, aby v  případném 
parkovacím domě bylo běžné parkování 
jakkoli zpoplatněno.

Masopust
Letošní již dvacátý roztocký masopust byl 
opravdu zcela výjimečný nejen svéráznou 
královnou masopustu, ale zejména mimo‑
řádným počtem účastníků, bohatým pro‑
gramem a  krásným počasím. Rád bych 
všem, kteří se na organizaci letošního ma‑
sopustu podíleli, v čele s Roztočem, velmi 
moc poděkoval.  l

S upřímným pozdravem

Vážení spoluobčané, za minulý měsíc se v našem městě událo 
hodně zajímavého a o mnohém se čile diskutuje. Proto mi 
dovolte, abych se k nejdůležitějším věcem vyjádřil.

Slovo starosty

Před únorovým zastupitelstvem byla svolá‑
na mimořádná rada, jejímž cílem bylo od‑
souhlasení Dohody o ukončení spolupráce 
se správcovskou firmou Miva. Jak už to ale 
bývá, s blížícím se termínem přibývaly dal‑
ší a další body, a tak v krátkém čase stihli 
radní projednat hned několik důležitých 
záležitostí. Vedle rozhodnutí o vystěhování 
archivu z půdy městského úřadu se radní 
dohodli také na setkání s odbornou veřej‑
ností a zastupiteli, na kterém se bude pre‑
zentovat a  diskutovat plánovaná výstavba 
nové budovy základní školy v Žalově.

Stěhování archivu z půdních 
prostor městského úřadu
Půdní prostory radnice jsou již po dese‑
tiletí využívány k  archivaci dokumentů. 
Jelikož je nutné provést rekonstrukci 
s  dílčí opravou krovů a  střechy, radní 
rozhodli o převezení archivu na jiné mís‑
to. Z  důvodu nedostatku nebytových 
prostor v majetku města bude archiv pře‑
stěhován do  bývalé pizzerie v  Nádražní 
ulici. Po  vyklizení prostor započnou 
opravy.

Město převzalo správu 
bytového fondu do svých rukou
Dalo by se říci, že radostnou událostí bylo 
uzavření Dohody o  ukončení spolupráce 
se společností Miva. Po třech letech spolu‑
práce s  touto firmou vzalo město správu 
bytových i  nebytových prostor do  svých 
rukou. Zástupci Mivy předávají dokumen‑
ty z  předešlých let pracovníkům úřadu. 
Pevně věřím, že zajišťování služeb ze strany 
města povede ke  spokojenosti našich ná‑
jemníků.

Dvě rady a jedno zastupitelstvo proběhly v únoru

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Po  skončení mimořádné rady bylo už 
v zasedačce městského úřadu vše nachys-
táno a mohlo začít jednání zastupitelstva.

Regulační plán Tiché údolí
Po více než šesti letech přípravy přišlo na pro‑
gram schválení nového regulačního plánu 
lokality Tiché údolí. Původní regulační plán 
z roku 2010 byl zrušen rozhodnutím soudu 
a  o  novém pořízení rozhodlo zastupitelstvo 
v  květnu 2014. Jeho hlavním přínosem pro 
město a především obyvatele této významné 
lokality je koordinovaná přiměřená výstavba, 
velmi umírněné a  povedené řešení území 
Maxmiliánky včetně dopravní obslužnosti 
a umístění parkovacích míst pro návštěvníky.

Souhlas s členstvím Roztok 
v Asociaci měst pro cyklisty
Středočeský kraj svolal v lednu jednání, je‑
hož cílem bylo nastartovat vytvoření Kon‑
cepce rozvoje cyklistiky ve  Středočeském 
kraji na období 2017–2023. Podle deklaro‑
vaného záměru vybraného zpracovatele by 
do konce dubna tohoto roku měl být hotov 
první akční plán na  následující dva roky, 
podle kterého by se již měly začít konkrétní 
vyprojektované a schválené cyklostezky bu‑
dovat. Cílem Roztok je usilovat o to, aby byl 

do koncepce zahrnut i projekt cyklostezky 
z Roztok do Prahy ‑Sedlce.

Zkušenost Libčic, které mají na  projekt 
cyklostezky z  Libčic do  Úholiček vydané 
platné územní rozhodnutí již od roku 2011, 
ale dosud nezačaly stavět, také přispěla 
k  rozhodnutí zastupitelstva akceptovat na‑
bídku Asociace měst pro cyklisty (http://
www.cyklomesta.cz) stát se členem tohoto 
sdružení. Roční příspěvek je 10 000 korun.

A co nového přineslo městu řádné jedná-
ní únorové rady?

Klimatizace ve škole zpříjemní 
učitelům i žákům horké dny
Radní schválili zadávací podmínky na sta‑
vební práce na  vybudování klimatizace 
v  knihovně, zasedací místnosti a  přilehlé 
kanceláři v přízemí základní školy. S ohle‑
dem na velmi živý chod naší školy budou 
práce provedeny o velikonočních prázdni‑
nách, tedy mezi 13. až 16. dubnem.

Víc blešáků, víc radosti 
v našem městě
Radní podpořili žádost pořadatelky roz‑
tockého blešáku Zuzany Šrůmové a přidali 

termíny pro konání této oblíbené akce. 
Vzhledem k  obrovskému zájmu se vedle 
červnové a zářijové soboty na Tyršově ná‑
městí budou moci roztočtí i přespolní oby‑
vatelé setkat, nakoupit potřebné či prodat 
již nepotřebné ve vybranou sobotu v květ‑
nu, v červenci a v říjnu na louce před měst‑
ským úřadem.

Rekonstrukce čtyř žalovských 
ulic začnou v dubnu
Radní schválili zadávací podmínky pro re‑
konstrukci ulic Pilařova, Krásného, Mühl‑
bergerova a Příčná. Rekonstrukce by měly 
začít v  dubnu tohoto roku a  dokončeny 
budou v  květnu příštího roku. V  zimě 
2017/18 dojde k přerušení prací.

l

Téma rozhovoru, ke kterému zasedli z pomy‑
slné druhé strany jednacího stolu starosta, 
místostarosta a radní Z. Richter, bylo jediné, 
totiž výstavba parkovacího domu u nádraží, 
v  prostorách dnešního parkoviště. Připo‑
meňme, že v  létě proběhla televizní debata 
Dolínek–Novotný, ve  které pan náměstek 
přislíbil finanční podporu tomuto projektu.

Při březnové schůzce, která se nesla 
v přátelském duchu, potvrdil Petr Dolínek 
ochotu magistrátu finančně přispět na ná‑
ročný projekt. Roztočtí radní ho seznámili 
s dosavadním jednáním se Správou želez‑
niční a dopravní cesty, která dala projektu 
zelenou, ovšem po splnění mnoha kritérií 
a podmínek.

Prubířským kamenem ochoty Prahy 
bude úhrada nákladů na studii parkoviště. 
Její odhadovaná výše činí 250 000 Kč a náš 
úřad ji plánuje zadat v dohledné době. 

Na  stejné téma probíhalo jednání také 
den předem, tentokrát mezi náměstkem 
starosty Prahy 6 Jaromírem Vaculíkem 
a roztockým místostarostou Tomášem No‑
votným. 

Pan Vaculík odkázal na závazek magistrá‑
tu, který by měl obcím postiženým zavede‑
ním parkovacích zón pomoci. Konstatoval 
ale, že ani městská část se nebrání přispět. 
Jednání na  „šestce“ mohou pokračovat 
v okamžiku, kdy bude vypracována projek‑
tová dokumentace a úmysl zbudovat více‑
patrové parkoviště postoupí. 

V debatě s oběma komunálními politiky 
jsme se dotkli také toho, zda je Praha (Pra‑
ha 6) připravena vybudovat záchytná par‑
koviště na svém území. Je, ale… Ale zna‑
mená to někde změnu územního plánu 
a mnoho, mnoho jednání, tím pádem je to 
běh na  dlouhou trať. Místostarosta „šest‑
ky“ je ve věci větší optimista, pan Dolínek 
menší. 

Závěrem zprávy o  jednáních, kterých 
jsem se ujal jako koordinátor, bych chtěl 
napsat, že vnímám kritické glosy a obavy 
některých spoluobčanů z  toho, aby se 
po vybudování parkoviště z našeho města 
nestalo oblíbené místo pro odkládání 
(ještě více) přespolních aut, než je tomu 
dosud.

Sám takový pesimista nejsem. Bavil jsem 
se o  tom s  kolegy, představenými obcí 
sdružených kolem letiště. Mají hrubou 
představu, kdo využívá Roztoky jako pře‑
stupní stanici a kdo u nás parkuje. Shodli 
jsme se na tom, že je to opravdu jen menši‑
na motoristů z okolních obcí, jejichž vozy 
každý den ráno plní parkoviště. 

Parkoviště musí pomoci majoritně nám, 
Roztokům. Situace, kdy je čím dál větší 
část dolních Roztok v okolí nádraží a zám‑
ku obležena auty, by v dalších letech nemě‑
la pokračovat. 

Myslím ale, že by bylo vhodné se o  té‑
matu pobavit na zastupitelstvu, ať už břez‑
novém či dubnovém, které je samo sebou 
otevřeno veřejnosti. Věc technicky posou‑
vají kolegové zastupitelé Richter a  Flek – 
přimlouval bych se, aby jejich argumen‑
ty zazněly třeba i  v  některém z  dalších 
Odrazů. 

� l

Jednání o parkovišti u nádraží
První březnový den navštívil roztocký městský úřad náměstek pražské primá-
torky Petr Dolínek. 

Marie Šlancarová
místostarostka

Tomáš Novotný
místostarosta
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o tom, že 
vzhledem k investičnímu záměru rozší-
řit dětské hřiště v Tichém údolí na celý 
areál parku, který by se měl realizovat 
v roce 2017, proběhlo zhodnocení 
zdravotního stavu předmětných dřevin 
rostoucích v tomto parku. 

Hodnoceno bylo cca 70 ks dřevin. 
Některé dřeviny, vzhledem k jejich 
stáří a kondici, bude třeba odstranit. 
Z bezpečnostních důvodů je navrženo 
k odstranění 28 ks dřevin ve špatném 
zdravotním stavu. 

Jedná se o Tilia cordata, Acer pseudo-
platanus, Fraxinus excelsior, Robinia 
pseudoacacia, Betula pendula, Picea 
abies. Dřeviny jsou označené žlutou 
barvou a město je dle architektonické 
studie nahradí novou výsadbou s ohle-
dem na umístění herních prvků. Ostatní 
dřeviny budou v jarním období ošetře-
ny zdravotním řezem. Kácení proběhne 
v období vegetačního klidu po vydání 
rozhodnutí o povolení kácení do konce 
března 2017.  l

R. Reváková 
Město Roztoky

odb. referent 

Minulý Odraz přinesl informaci o veřejné 
prezentaci letiště i  o  tom, že nejpozději 
do  konce léta zadá naše město měření 
hluku, který občany v části Roztok zejmé‑
na v  letních měsících obtěžuje. Je ovšem 
také poctivé napsat, že náš občas hlučný 
soused, největší české letiště, se sídly 
ve  svém okolí korektně komunikuje a  že 
financuje několik aktivit prospěšných 
okolním obcím. 

Mezi ně patří zcela jistě studie bezmoto‑
rové dopravy, kterou sdružení obcí objed‑
nalo a kterou letiště hradí. Její zpracovatel 
Ing. Tomáš Cach nabízí vizi, jak na někte‑
rých místech našeho regionu protkaného 
silnicemi a  dálnicemi, při jejichž stavbě 
projektanti či zadavatelé nemysleli na po‑
hyb chodců či cyklistů, těm dvěma posled‑

ně jmenovaným ulevit. Studie je k vidění 
na našich webových stránkách a případné 
podněty k ní můžete do konce března smě‑
rovat na e‑mailovou adresu pana Cacha – 
tomascach@gmail.com.

Na  únorové schůzi PAR představil šéf 
sdružení, únětický starosta V. Vytiska, 
i další drobný bonus, kterým se snaží leti‑
ště alespoň částečně kompenzovat hluko‑
vou nepohodu. Zmiňuji se o tom proto, že 
Roztoky patřily k iniciátorům tohoto pro‑
gramu (pro pořádek je třeba napsat, že 
jsem podnět kolegy zastupitele Martina 
Matase před časem tlumočil jako návrh 
Vladimíru Vytiskovi a  on chvályhodně 
konal…). Nový grantový program podpo‑
ruje jazykovou vzdělanost dětí v  základ‑
ních školách. Dosud ho využívala jen Pra‑

ha 6 a je příjemné a spravedlivé, že tomu 
tak bude i v Roztokách a dalších obcích. 

Naše škola bude mít možnost dosáh‑
nout na příspěvek určený na odměnu lek‑
torům – rodilým mluvčím, podpořeny 
budou také jazykově motivované výjezdy 
do  ciziny. O  výši finančních prostředků 
se v těchto dnech jedná, ladí se i pravidla, 
za  jakých budou peníze uvolňovány. 
Dobré je, že jde o projekt víceletý, o pení‑
ze se bude moci škola ucházet každý rok. 
Odhaduji, že naše škola by se měla letos 
dočkat v  součtu alespoň 150  000 Kč 
na  obě zmíněné aktivity. O  tom, že si 
s nimi bude umět poradit, ani na vteřinu 
nepochybuji. � l

Převzetí zapovězeno.

Informace pro rodiče předškoláků
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání po‑
vinné pro děti, které dosáhnou do  31. 8. 
2017 pátého roku věku (§34 odst. 1 zák.  
č. 561/2004 Sb., školský zákon ve  znění 
pozdějších předpisů).

Povinné předškolní vzdělávání se vzta-
huje na:
n��státní občany ČR, kteří pobývají na úze‑

mí ČR déle než 90 dnů;
n��cizince, kteří pobývají na území ČR trva‑

le nebo přechodně déle než 90 dnů;
n��účastníky řízení o  udělení mezinárodní 

ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje 
na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k  zápisu k  předškolnímu vzdělávání 
(§34a odst. 2 školského zákona), pokud již 
není dítě umístěno v mateřské škole.

Jiné způsoby povinného předškolního 
vzdělávání:
 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se 
uskutečňuje bez pravidelné denní docház‑
ky dítěte do mateřské školy;

 2.  vzdělávání v  přípravné třídě základní 
školy a ve třídě přípravného stupně základ‑
ní školy speciální (v Roztokách tato varian‑
ta není);
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území 
České republiky, ve které ministerstvo po‑
volilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude pl‑
nit povinnost předškolního vzdělávání  
1. nebo 3. způsobem, je povinen oznámit 
tuto skutečnost řediteli vybrané spádové 
mateřské školy. Oznámení je povinen uči‑
nit v  den sběru přihlášek, popřípadě nej‑
později do konce měsíce května 2017.

Zákonný zástupce dítěte, které je indivi‑
duálně vzděláváno, je povinen zajistit účast 
dítěte u ověření úrovně osvojování doved‑
ností v jednotlivých oblastech, které určuje 
rámcový vzdělávací program pro předškol‑
ní vzdělávání.

� l

Odbor vnitřních a sociálních věcí  
MÚ Roztoky

Roztoky jsou sdruženy ve svazku obcí s poněkud honosným 
názvem PAR – Prague Airport Region. Je to tak trochu eufe-
mismus, neboť jsme spolu s cca desítkou okolních obcí pro-
vozem ruzyňského letiště Václava Havla zasaženi, ba – podle 
reakcí některých spoluobčanů –, postiženi. 

Prague Airport Region — PAR a Roztoky

Předškolní vzdělávání 
a povinnosti vyplývající ze školského zákona

Tomáš Novotný
místostarosta
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Budete letos slavit zlatou 
nebo diamantovou svatbu? 
Městský úřad Roztoky upozorňuje 
všechny občany města, kteří v letoš-
ním 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,  
tel. 220 400 226.  l

Opakovaná výzva –  
Dejte o sobě vědět! 
Nabízíme všem sportovním orga-
nizacím ve městě jejich propagaci 
na stránkách Odrazu. 

Stačí, aby nám o sobě napsaly základní 
informace: jaký sport rozvíjejí, pro 
koho je vhodný, kolik mají členů, kdo je 
vede, jaké mají ambice a úspěchy, kde 
se mohou zájemci hlásit atd. Přivítáme 
samozřejmě i fotografie, případně jiné 
dokumenty o jejich činnosti.

Své příspěvky prosím posílejte 
na adresu mu@roztoky.cz nejpozději  
do 28. 3. 2017.  l

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 11. 5. 2017
se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční  

slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období
od 1. července 2016 do 31. prosince 2016.

Máte ‑li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno  
mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení 
dítěte,datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad 

Roztoky, a to buď e ‑mailem na adresu  
vysehradska@roztoky.cz,  

osobně u paní Vyšehradské, 
nebo telefonicky na čísle 220 400 226,

a to nejpozději do 20. 4. 2017.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte  

v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika

n�Dne 27. 1. oznámena žádost PČR o po‑
moc – prověření poškozených dvířek 
u transformátoru v ulici Rýznerova v obci 
Únětice – výjezd na místo, provedeným še‑
třením zjištěno, že k poškození dvířek do‑
šlo v důsledku provozu motorového vozi‑
dla (stopy po pneu), které se na místě však 
již nenacházelo, na místo přivoláni policis‑
té skupiny dopravních nehod a pracovníci 
firmy ČEZ.
n�Dne 27. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen poškozený mobilní telefon 
Samsung – uložen na  MP, zveřejněno 
na  webových stránkách města Roztoky, 
MP Roztoky a roztoky.com.
n�Dne 27. 1. oznámen nález tabulky r. z. 
na parkovišti u prodejny Tesco – nalezená 
tabulka zajištěna, provedenou lustrací zjiš‑
těn provozovatel vozidla, provozovateli 

v  následujících dnech nalezená tabulka 
předána, provozovatel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci.
n�Dne 27. 1. oznámen nález sportovní taš‑
ky s osobními věcmi v ulici Lidická, kterou 
oznamovatel dovezl na MP Roztoky – na‑
lezená taška s věcmi uložena na MP Rozto‑
ky, zjištěn majitel těchto věcí a  nalezená 
taška mu byla předána.
n�Dne 28. 1. oznámen odcizený plastový 
odpadkový koš a  rozsypané odpadky 
na rohu ulic Hálkova a Obránců míru – za‑
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku, 
oznámeno řediteli TS Roztoky.
n�Dne 30. 1. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen klíč od  vozidla s  přívěskem 
Škoda Favorit – nalezený klíč uložen 
na  MP Roztoky, zveřejněno na  webových 

stránkách MP Roztoky, města Roztoky 
a roztoky.com.
n�Dne 1. 2. v rámci hlídkové činnosti zadr‑
žena hlídkou MP Roztoky v prostoru ná‑
draží ČD v  Roztokách podezřelá osoba, 
která provedla posprejování odstavené vla‑
kové soupravy – na místo přivolána hlídka 
PČR Libčice, která si věc na místě převzala 
i s podezřelou osobou.
n�Dne 2. 2. oznámen nález peněženky 
s  doklady v  ulici Masarykova – nalezená 
peněženka uložena na MP, nález zveřejněn 
na  webových stránkách města Roztoky, 
MP Roztoky a roztoky.com, následujícího 
dne předány nalezené věci majiteli, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci. 
n�Dne 5. 2. oznámena ležící osoba v ulici 
Haškova – výjezd na místo, na místě 

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 27. 1. do 26. 2. 2017:

 ➔
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zjištěna zraněná osoba po  pádu, částečně 
při vědomí, přivolána rychlá lékařská po‑
moc, zraněná osoba na  místě osádkou 
ošetřena a převezena do nemocničního za‑
řízení, vyrozuměni příbuzní.
n�Dne 5. 2. oznámen střet vozidla ze zvěří 
na komunikaci silnice II/240 v k. o. Rozto‑
ky (směr na Velké Přílepy) – výjezd na mís‑
to, na  místě poškozené vozidlo a  mrtvá 
srna, přivoláni policisté skupiny doprav‑
ních nehod PČR Praha‑venkov, kteří si 
na místě věc převzali, na místo přivolán též 
člen mysliveckého sdružení, který si pře‑
vzal mrtvou srnu.
n�Dne 6. 2. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen doklad ZTP – vyrozuměna ma‑
jitelka, které byl nalezený ZTP průkaz pře‑
dán, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci. 
n�Dne 6. 2. ve schránce důvěry MP naleze‑
na svazek klíčů – nalezený svazek klíčů 
uložen na  MP, zveřejněno na  webových 
stránkách MP Roztoky, roztoky.com 
a města Roztoky. 
n�Dne 6. 2. v rámci hlídkové činnosti v uli‑
ci Lidická kontrolována osoba – provede‑
nou lustrací zjištěno, že jde o osobu, která 
prochází databází jako osoba hledaná poli‑
cií, během lustrace se dala kontrolovaná 
osoba na útěk, proběhla Tyršovým náměs‑
tím do serpentiny a v ulici Nádražní byla 
zadržena ve spolupráci se strážníkem MP 
Praha (v té době mimo službu), vyrozumě‑
na PČR, která si hledanou osobu převzala.
n�Dne 7. 2. oznámeno, že v kolejišti želez‑
niční tratě mezi železničním přejezdem 
U Šraněk a železniční stanicí Žalov v úrov‑
ni plavebních komor se nachází sražený 
mrtvý srnec – výjezd na místo, vyrozuměn 
člen mysliveckého sdružení, který si mrt‑
vého srnce převzal. 
n�Dne 7. 2. oznámen nález svazku klíčů 
v ulici Olbrachtova – nalezený svazek klíčů 
uložen na  MP Roztoky, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky, měs‑
ta Roztoky a roztoky.com. 
n�Dne 8. 2. oznámena krádež zboží v pro‑
dejně Rossmann v  Lidické ulici s  tím, že 
podezřelé osoby odešly z prodejny – výjezd 
na  místo, dle získaného popisu ze zázna‑
mového zařízení prodejny bylo provedeno 
místní pátrání s  negativním výsledkem, 
věc kvalifikována a šetřena jako podezření 
z přestupku proti majetku.
n�Dne 8. 2. oznámeno, že v prostoru benzi‑
nové čerpací stanice Pap Oil v  Přílepské 
ulici se nachází zmatený člověk, který dle 
obsluhy čerpací stanice neví, kde bydlí – 
výjezd na místo, na základě získaných čás‑
tečných informací od osoby, která se ztrati‑
la, se nakonec podařilo zjistit bydliště jeho 
příbuzných, osoba předána příbuzným, 

od příbuzných zjištěno, že jde osobu s Alz‑
heimerovou chorobou.
n�Dne 9. 2. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezena karta Lítačka – kontaktován 
majitel, majiteli nalezená karta vrácena, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po‑
ctivému nálezci. 
n�Dne 9. 2. ve schránce důvěry MP Rozto‑
ky nalezen průkaz zbraně – nalezený prů‑
kaz odeslán příslušnému útvaru PČR, kde 
je zbraně registrována.
n�Dne 10. 2. oznámeno znečištění ovzduší 
kouřem z komína domu v Jiráskově – vý‑
jezd na místo, na místě zjištěn hustý dráž‑
divý dým, zamořující okolí, zadokumento‑
váno, na  zvonění nikdo neotvíral, věc 
oznámena příslušnému oddělení životního 
prostředí jako podezření z přestupku.
n�Dne 10. 2. ve večerních hodinách ozná‑
meno posprejování vlakové soupravy ČD 
na nádraží v Roztokách.    
n�Dne 11. 2. oznámeno, že na Školním ná‑
městí leží na zemi muž – výjezd na místo, 
osoba nekomunikovala, jelikož nebylo 
možno vyloučit zranění této osoby, neboť 
vedle ní leželo na zemi jízdní kolo, byla při‑
volána rychlá lékařská pomoc, která pře‑
vezla osobu do nemocničního zařízení FN 
Motol, jízdní kolo zajištěno na MP. 
n�Dne 12. 2. oznámen volně pobíhající pes 
na  Tyršově náměstí u  prodejny Albert 
s  tím, že oznamovatelka dovedla tohoto 
psa na MP Roztoky – nalezený pes umístěn 
do  záchytného kotce MP, zjištěn majitel, 
majiteli pes předán v  pořádku, přestupek 
vyřešen domluvou.
n�Dne 13. 2. ve večerních hodinách ozná‑
meno narušení občanského soužití mezi 
druhem a  družkou v  bytě domu v  ulici 
Hálkova – výjezd na  místo, na  místě již 
klid, provedeným šetřením bylo zjištěno, 
že došlo pouze k verbálnímu napadání, věc 
kvalifikována jako návrhový přestupek 
proti občanskému soužití. 
n�Dne 15. 2. oznámeno, že na balkoně by‑
tového domu v Masarykově ulici se nachá‑
zí osoba, kterou zabouchlo na  balkoně 
dvouleté nezletilé dítě a osoba se nemůže 
dostat přes uzavřené balkonové dveře zpět 
do bytu – výjezd na místo, vyžádáni hasiči, 
kteří provedli otevření balkonových dveří 
ve  čtvrtém patře tohoto bytového domu, 
osoba uvězněná na  balkoně a  dvouleté 
nezletilé dítě v pořádku, využito ustanove‑
ní § 16 z. č. 553/1991 Sb. (oprávnění ote‑
vření bytu). 
n�Dne 16. 2. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těny otevřené balkonové dveře opuštěné 
vily v  ulici Horova – vyrozuměn majitel 
této nemovitosti, provedenou prohlídkou 
nemovitosti se zástupcem majitele zjištěno, 
že vše je v pořádku.

n�Dne 16. 2. oznámen volně pobíhající pes 
v oblasti Holého vrchu s tím, že oznamova‑
telka tohoto psa (rasa vlčák) dovedla 
na  MP Roztoky – nalezený pes umístěn 
do kotce, v následujících dnech zjištěn ma‑
jitel, kterému byl pes předán v  pořádku, 
přestupek vyřešen domluvou. 
n�Dne 24. 2. v rámci hlídkové činnosti zjiš‑
těn v ulici Plavidlo spadlý strom přes ko‑
munikaci – vyrozuměn ředitel TS Roztoky 
a hasiči, kteří provedli odstranění spadlého 
stromu z komunikace.
n�Dne 25. 2. oznámeno znečištění pozem‑
ku domu v ulici Šaldova – výjezd na místo, 
zjištěno, že nezjištěná osoba přes noc zne‑
čistila dlažbu na dvorku domu, a to naháze‑
ným bahnem, na místě provedeno šetření, 
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno 
jako podezření z přestupku proti občanské‑
mu soužití.
n�Dne 25. 2. oznámen nález odloženého 
opuštěného jízdního kola zn. Weltkrone 
v prostoru louky u přívozu v ulici Vltavská –  
výjezd na místo, nalezené jízdní kolo zajiš‑
těno na MP Roztoky, zveřejněno na webo‑
vých stránkách MP Roztoky, města Rozto‑
ky a roztoky.com.
n�Dne 26. 2. v nočních hodinách oznáme‑
no rušení nočního klidu hlasitou hudbou 
ze stanu, kde je pořádána akce Masopust 
2017 – výjezd na  místo, vyrozuměn zá‑
stupce organizátora, vyzván k  ukončení 
produkce, hudební produkce ukončena, 
přestupek vyřešen domluvou.
n�Dne 26. 2. oznámeno poškození oplocení 
domu na Tyršově náměstí, a to v důsledku 
provozu neznámého vozidla – výjezd 
na  místo, přivoláni policisté skupiny do‑
pravních nehod PČR Praha‑venkov, kteří 
si věc na místě převzali.
n�Dne 27. 2. ve večerních hodinách ozná‑
mena žádost PČR o součinnost při pátrání 
po  pohřešovaném seniorovi – provedeno 
místní pátrání s  negativním výsledkem, 
pohřešovaný senior nalezen na  území 
hl. města Prahy. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Rozto-
ky můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli po‑
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po‑
licie ČR Libčice (tel. 974  866  400) nebo 
na  Městskou policii Roztoky (tel. 
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě 
na e‑mail: info@mproztoky.cz).  Děkujeme 
předem za spolupráci.     l

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Děkujeme!
Dvacátý masopust 
podpořila svou prací 
neuvěřitelná spousta 
lidí s neuvěřitelným 
nasazením, bez které-
ho by to prostě nešlo, 
a mnozí další přispěli 
hmotnými či finanč-
ními dary.

Výsledkem byl největší a  nejvelkolepější 
masopust, jaký Roztoky zažily. Těžko spo‑
čítáme, kolik lidí se sem za  masopustem 
vydalo – šest tisíc? Osm? Devět? Jejich 
množství nám vyrazilo dech. A mezi nimi 
spousta masopustně krásných originálních 
a nevšedních masek a maškar. Vyzkoušeli 
jsme si toho letos hodně. Stavěli jsme s Be‑
rousky jejich obrovské šapito, dělali jsme 
na část nákladů projekt na Hithitu, sháněli 
do  šapito stoly, koberce, naftu, výzdobu, 
štěpku a mnoho dalšího, přes noc po ma‑
sopustní zábavě jsme ho vyklízeli a boura‑
li; organizovali jsme průvod mnoha tisíc 
lidí, secvičili jsme korunovační píseň pro 
výroční královnu, Davida Ramdana, i pro 
královny další. Oblékli jsme desítky až 
stovky lidí ze svého fundu a  podobné 
množství jsme nalíčili. To vše z velké části 
dobrovolnicky, což je, z  našeho pohledu, 

naprosto neuvěřitelné. Máme mnoho nad‑
šených reakcí a stovky nádherných fotek. 

Jsme rádi, že jsme si tohle všechno vy‑
zkoušeli, a je skvělý pocit vědět, čeho všeho 
jsme schopní. Těžko bychom možná něko‑
mu věřili, že takto velká akce lze dělat dob‑
rovolnicky... Do  masopustních příprav se 
zapojilo zhruba 200 lidí, dobrovolnických 
hodin jsme napočítali kolem tří tisíc – číslo 
naprosto neskutečné. 

Po  dvacet let masopust postupně rostl, 
aniž by ztratil svého ducha, své kouzlo 
a sílu, a to právě proto, že je akcí ze své pod‑
staty komunitní. Masopust a jeho přípravy 
jsou pro nás tím, co nás spojuje a drží do‑
hromady, co tvoří neviditelnou, ale důleži‑
tou síť mezi námi navzájem a mezi Rozto‑
ky – a vlastně i Úněticemi a Suchdolem… 
A jsme rádi, že tohle pouto s námi mohou 
sdílet a zažít i mnozí další. 

Máme za sebou výroční dvacátý roztocký masopust. Dvacet 
let maškary pod vedením nyní již emeritní královny kráče-
jí Roztokami. A protože to občas máme rádi horké, nadělili 
jsme si k výročí největší zateplené šapito, jaké je v Čechách 
možné sehnat.

Dvacet let roztockého masopustu

 ➔

Dobrovolníci 
Selma Al Jazairi, Jonas Alich, Lukáš Anton, 
Eliška Balcerová, Kačenka Balcerová, 
Renata Baxová, Petra Boháčová, Věra 
Bohdanecká, Laura Boráros, Milada 
Boraros, Szilard Boraros, Klára Bryndová, 
Zina Bumbálková, Dáša Caislová, Jana 
Čambalová, Elena Damasio, Šimon Dušek, 
Markéta Duží, Martin Elis, Pavel Frydrych, 
Alice Frydrychová, Petra Frydrychová, 
Petr Gubisch, Jaroslav Hadraba, Beník 
Hájek, Erika Härtelová, Kamila Havlíková, 
Matěj Heinzl, Aleš Hendlinger, Tadeáš 
Hendlinger, Alena Hendlingerová, Natálka 
Hendlingerová, Radka Hendlingerová, 
Bára Hlavičková, Michael Hošek, Petr 
Hošek, Lucie Hošková, Maruška Hošková, 
Štěpán Humpl, Monika Humplová, Ráchel 
Humplová, Ela Hyková, Elen Chytilová, 
Bee Jasko, Josef Javůrek, Iva Ježková, 
Jan Jirak, Gabriela Juhászová, Andula 
Kaucká, Jindřich Klega, Jiří Klimeš, Jitka 
Klinkerová, Magdaléna Klinkerová, Vojta 
Kočí, Adam Kolinger, Oxana Kolytcheva, 
Petr Komínek, Eva Komínková, Anežka 
Konečná, Petr Konečný, Kačka Korychová, 
Kosmo Nauty, Dorota Krátká, Martina 
Krátká, Adam Krátký, Jiří Krátký, Hanka 
Křístková, Jano Kula, Simona Kulhánková, 
Eva Kulová, Alena Kunová, David László, 
Viki Lašová, Tereza Lerche, Radek Lhoták, 
Klára Loukotová, Martina Macurová, 
Kateřina Machalická, Majda Machalická, 
Radka Machalická, Jakub Marek, Ondřej 
Marek, Magdaléna Marková, Pavel 
Měkota, Nataniel Milota, Samuel Milota, 
Zdenka Milotová, Jakub Mirovský, Martina 
Moravcová, Alexandra Narwa, Alma 
Narwa, Sofie Narwa, Jana Nováková, Petra 
Novotná, Tomáš Novotný, Tomáš Novotný 
(TOM), Irena Ošťádlová, Romana Packová, 
Tereza Palasová, Anna Pařízková, Daniela 
Pařízková, Romana Petřinová, Mirka 
Pokorná, Martin Poláček, Věra Procház-
ková, David Ramdan, Marcel Ramdan, 
Ema Ramdanová, Jitka Ramdanová, Kate 
Rogers, Filip Sedláček, Vojtěch Sedláček, 
Sára Sedláková, Hana Scholleová s Martou 
a Martinou, Antonín Skružný, Miluláš 
Skružný, Zuzana Slancová, Jaromír Sléha, 
Barbora Sléhová, Zuzana Sléhová, Jan 
Smutný, Martin Sochor, Jakub Souček, Alž-
běta Svobodová, Lenka Bráfka Svobodová, 
Karolína Šípalová, Martin Šmíd, Markéta 
Šoltysová, Zuzana Šrůmová, Jára Štěpá-
nek, Matěj Štěpánek, Alžběta Tichá, Jitka 
Tichá, Josefína Tichá, Jonáš Tichý, Pavel 
Tichý, Saana Tolonen, Veronika Trachtová, 
Marie Trefná, Anička Tučková, Tomáš 
Turek, Šárka Turková, Marie Uherková, 
David Valchař, Jan Vaško, Richard Veleta, 
Petr Venhauer, Irena Veselá, Pavel Vinkler, 
Anna Vítková, Michi Vítková, Zuzanka 
Vítková, Alena Vítová, Thea Voráčková, 
Anežka Votavová, Bára Votavová, Dita 
Votavová, Tomáš Zděblo, Tomáš Zedník, 
Pavel Žert, bubenický soubor Blabuburo, 
děti z kroužku Dramaťák, sbor Local Vocal, 
soubor Bouffon? Oui Oui!, žongléři Mix 
Trix, žongléři z žonglérského kroužku  l

Královna masopustu „Nejsladší Chlupatice“, David Ramdan (vlevo)
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Partneři masopustu
Středočeské muzeum v Roztokách, obec 
Únětice, městská část Praha-Suchdol, 
České dráhy – dopravní partner

Podpořili
Město Roztoky, MŠMT, Letiště Praha 
a.s., Prague Catering, Ing. Petr Komínek, 
Mgr. Pavel Tichý, RS maso CZ, Únětický 
pivovar, Bláha s.r.o., POHL cz, a.s., K2M 
reklama, s.r.o.

Přes hithit.com podpořilo stavbu šapito  
281 přispěvatelů: Libuše Adamczyková, 
Ridina Ahmedová, Zuzana Antošová, Petr 
Balcer, Iva Bartizalová, Petra Bartova, Rena-
ta Baxová, Katerina Bernova, Radek Bohata, 
Lukáš Brychta, Hana Čabelková, Tereza 
Čajková, Jitka Čechová, Kamila Dimova, Aleš 
Dvořák, Jana Ecksteinová, Balíková Eva, 
Anna Fasseová, Olga Fialová, Barbora Forto-
va, David Franta, Kateřina Frantová, Pavlína 
Freislebenová, Lucie Frejková, Anna Freund 
Lima, Jana Fridrichovská, Marie Havlová, 
Tomáš Holub, Marcela Horčičková, Lucie Ho-
šková, Eva Hrabalová, Martin Humpl, Monika 
Humplová, David Chlumský, Adam Janoušek, 
Štěpán Kadlec, Pavlína Kalandrová, Kateřina 
Kalinová, Miloslava Kašpárková, Anna 
Kaucká, Jitka Klinkerová, Petra Konecna, 
Monika Korychová, Kateřina Korychová, 
Libor Kramoliš, Pavla Kramolišová, Tereza 
Kratochvílová, Alena Kučerová, Miroslava 
Kuglerová, Ivan Kukla, Zuzana Kuklová, 
Daniela Kupsová, Martin Kusák, Barbora 
Lahodová, David László, Olga Leuner, 
Lukáš Liška, Jiri Macak, Lucia Mackovicova, 
Martina Macurová, Magdalena Machalická, 
Jana Mandlova, František Marčík, Frantisek 
Marek, Petr Marek, Magdaléna Marková, 
Sarka Marsikova, Eva Masáková, Václav 
Mašek, Jakub Mirovský, Zuzana Moravec, 
Petr Mudroch, Štěpánka Našincová, Lenka 
Nosková, Adéla Nováková, Tomas Novotny, 
Dana Obermajerová, Dana Olejárová, Tomáš 
Oremus, Petra Oremusová, Ivana Pařenicová, 
Daniela Pařízková, Zuzana Pávková, Romana 
Petřinová, Kateřina Phamová, Gabriela 
Pizlova, Ela Pokorná, Světlana Pospíšilová, 
Petra Potůčková, Michal Přikryl, Martina 
Raisrová, Marcel Ramdan, Vladimíra Rejlová, 
Jaroslav Richter, Kateřina Rodová, Alexandra 
Roubalová, Helena Rudá, Radek Rýda, Anna 
Řeháková, Vojtěch Sedláček, Michal Sedlá-
ček, Roman Sehak, Jirka Sirovátka, Jarmila 
Skružná, Jana Slaba, Hanka Sladkova, Martin 
Smid, Jakub Souček, Adelína Starostová, 
Lenka Sternal, Matus Straznicky, Martin 
Svášek, Jan Svoboda, Lucie Svobodova, Jitka 
Svobodová, Ondřej Šejtka, Jan Šimek, Karo-
lína Šípalová, Magdalena Šmídová, Jaroslava 
Špačková, Věra Štěpánková, Michal Tecl, 
Tereza Terezia, Šimon Tesař, Václav Tichý, 
Jonáš Tichý, Jakub Tlapák, Martin Tocháček, 
Marie Tomešová, Petra Tresnakova, Daniela 
Vaculíková, Petr Valenta, Markéta Valentová, 
Richard Veleta, Terézie Veselá, Vojtěch Vese-
lý, Alena Vítová, Katerina Werkman, Lenka 
Zlatníková, Jana Žemličková a dalších  
118 anonymních přispěvatelů l

Vometačky

fo
to

: V
ít 

Šv
aj

cr

Pštros Kvído v akci

fo
to

: V
ít 

Šv
aj

cr

Drezúra klibny

fo
to

: J
an

 H
ro

m
ád

ko

Emeritní královna masopustu Jitka Tichá

fo
to

: V
ít 

Šv
aj

cr



11BŘEZEN 2017

TÉMA MĚSÍCE

Novinkou bylo šapito. Berouskův stan byl 
krátce po  postavení plný, ba našvihnutý. 
V  něm skvělý program od  odpoledne 
do pozdních nočních hodin. To, co člověk 
může vidět na Letní Letné za velké peníze, 
přivezl v  tuzemském, možná vtipnějším 
(protože bezprostředním) provedení Roz‑
toč za sto padesát kaček do našeho malo‑
města. 

Skvěle, tleskám, za malé peníze velká zábava. 
Když k tomu připočteme fakt, že asi pětina 
obce pekla koláče, vyráběla masky a nejrůz‑
nější masopustní „vochcamprdlíky“, že se 
na šapito podařilo z velké části vybrat na Hi‑
thitu, pokroku nejpokrokovějším – tleskám 
znovu. To, že naší obcí ten den zněla anglič‑
tina, španělština, francouzština, že se ukázali 
Rusové – to už je jen samozřejmá nadstavba. 

Nemohu nevzpomenout, s  jakou nedůvě‑
rou se před dvaceti lety část zastupitelů 
i veřejnosti dívala na první či druhý ročník 
masopustu, či na  to, že tehdejší městská 
policie akci tak trochu šikanovala. 

Dneska je všechno jinak, chvála pánu. 
Policie pomáhá, dnešní starosta zdraví 
v cylindru davy a občané se na masopust 
těší. 

A nemohu nepřipomenout jeden z nej‑
pitomějších roztockých návrhů, který jsem 
četl či slyšel před pár lety od  někdejšího 
člena kulturní komise, Všakvyvítekoho. 
Totiž aby se na masopust dělalo co rok vý‑
běrové řízení, když už do něj dáváme tako‑
vé obecní peníze.

Rány do hlavy! Masopustu zdar a orga‑
nizátorům také.  l

Tomáš Novotný

Masopust nad jiné!
Dvacátý masopust byl velkolepý. Vším: nasazením organizátorů, majoritně 
organizátorek, z nichž některé by zřejmě po měsících příprav potřebovaly nej-
méně měsíc v lázních. Počasím, které bezvadně vyšlo. Datem – slavilo se v den, 
kdy v osmačtyřicátém uspořádali v Praze bolševici úplně jinou, děsivou show. 
Počtem účastníků. Je lhostejné, jestli se do masopustního průvodu a na zámek 
valilo šest nebo osm tisíc lidí. Roztoky měly každopádně bezpochyby jeden 
z největších a nejskvělejších masopustů v republice – a nepíšu to jen proto, že 
jsem z něj viděl spolu se svými třemi pomocnicemi hlavně jitrnice, jelita, klobá-
sy, zelí, jitrnice, buřty, hořčici, křen, jelita… a zklamané obličeje těch, na které 
se nedostalo, když jsme tu snad tisícovku uzenin vyprodali. 

Další dárci 
Jan a Magdalena Hallovi, Kateřina Vraná, 
Tomáš Novotný, Libuše Moresová, Martin 
Větrák

Firmy a organizace 
Lékárna Roztoky – paní Svobodová, 
Perfect cafe, Veterinární ordinace – paní 
Riedlová, Agathis s.r.o. – Chytilovi, AŽP 
Cyril Mikyška, Asociace turistických oddílů 
mládeže, Prokos, s.r.o., Renova, s.r.o., ABC 
academy, Magdala, Paspartování – paní 
Chvojková, Restaurace a penzion U Ko-
runy, Papírnictví a hračky Cyrani, Studio 
Flores – paní Kolářová, Cafe-bar Eiffel, 
Kavárna Kofííí, Kafírna ProVás, Restaurace 
U Šmucrů, Com Restaurace, Veterinární 
ordinace p. Šavrdy, Miroslav Kazimour, 
Sklenářka – meditační centrum, Vlasové 
studio – paní Uvarovová, Orbis Food s.r.o., 
Top one reality, Forinex service s.r.o. – 
Rynešovi, MH motor, Roztocká Vinotéka, 
Autodoprava Jiří Fibinger, Brudra s.r.o., 
Zemtechnika, spol. s r.o., Květiny a cho-
vatelské potřeby Husovo náměstí, Kolo-
běžky Roztoky, Elektro – domácí potřeby 
– p. Müller, Dary přírody, Chovatelské po-
třeby, Železářství – p. Gotschalk, Cafe del 
Rio, Stihl Štěpánek, MAVO-Marina Volšická 
, Restaurace Na Vrškách, Academic Hotel & 
Congress Centre a.s., Masáže a fyziotera-
pie Roztoky, Lékárna Tyršovo náměstí, CA 
AC, Butik Mariya Halats, Květiny – Lidická 
ul., Via Vestra, Obuv Textil Lišáček, MyRaw 
Café, Parfumerie-hračky, Preciosa, a.s., 
Preciosa Ornela, a.s., ALDIT s.r.o.

VŠEM VÁM ZA PODPORU MNOHOKRÁT 
DĚKUJEME!  l

Zuzana Šrůmová
Sdružení Roztoč

Tanec průvodů na Holém vrchu
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Josef (Joe) Hloucha
(4. 9. 1881 – 13. 6. 1957)
V  letošním roce uplyne 60 let od  smrti 
muže, jehož životní osudy a romanticky la‑
děné literární dílo svádí ke srovnání s vel‑
kým vypravěčem Karlem Mayem, jehož 
„indiánky“ působí tak autenticky, jako 
kdyby je sepsal skutečný znalec americké‑
ho západu, a  ne učitel z  německé strany 
Krušných hor.
Zdá se neuvěřitelné, že i  sladkobolný pří‑
běh o krásné japonské dívce Sakuře, jež si 
z  nešťastné lásky probodne hrdlo, který 
v období let 1905 až 1949 vyšel ve 12 vydá‑
ních, byl autorem zcela vymyšlen, možná 
někde v  tichu depozitáře Náprstkova mu‑
zea v Praze.
Spisovatel a  orientalista Josef (Joe) Hlou‑
cha, po němž je v Roztokách pojmenována 
krátká ulička v sousedství Tyršova náměs‑
tí, nepobyl v  našem městečku dlouho – 
spíše prolétl jeho historií jako meteorit, 
avšak zanechal zde jasnou a trvalou stopu.
„Na základě trhové smlouvy ze dne 1. dub‑
na 1924 bylo vloženo právo vlastnické 
domu čp. 81 na Josefa Hlouchu, spisovate‑
le, v Praze I, Jakubská 6“, říká archivní do‑
kument, dokládající koupi domu v Tichém 
údolí, bývalé viniční usedlosti U  Zlato‑

hlávků. Autor úspěšného bestselleru Saku-
ra ve vichřici koupil tento dům od tovární‑
ka Oscara Werfela. Hloucha, zcela 
okouzlen Japonskem a jeho kulturou, pře‑
stavuje tento dům v japonském stylu. Vžije 
se pro něj pojmenování Sakura, s přívlast‑
kem „malá“, neboť v sousedství záhy vyros‑
te luxusní hotel v japonském stylu stejného 
názvu (kolaudován v  roce 1929, dnes lé‑
čebna dlouhodobě nemocných).
Pobyt na maloměstě však zřejmě nevyho‑
voval Hlouchově neklidné povaze, zejména 
mu komplikovalo život dojíždění vlakem 
do pražských podniků. Proto již počátkem 
roku 1926, ještě před svou druhou cestou 
do  Japonska, prodává svůj roztocký dům 
Josefu Jirouškovi. Důvody, proč tak učinil, 
však mohly být i hlubší. Do Japonska odjíž‑
dí pln odhodlání najít si zde životní druž‑
ku, která by naplnila jeho romantické před‑
stavy o  křehkých a  oddaných japonských 
ženách. Není proto vyloučeno, že byl při‑
praven přesídlit do  „země vycházejícího 
slunce“ trvale. Realita se však ukázala jako 
mnohem prozaičtější...
Josef Hloucha se narodil v údolí Podkováně 
u Mladé Boleslavi jako syn místního pivo‑
varského sládka. Už jako kluk si krátil čas 
psaním povídek. Na  gymnáziu se mu do‑

stal do ruky populární cestopis pro mládež 
jeho strýce Josefa Kořenského Cesta kolem 
světa. Kapitola věnovaná „Žaponsku“ roz‑
hodla o jeho celoživotní zálibě. Důležitým 
krokem k naplnění jeho romantického snu 
bylo osobní seznámení se slavnými cesto‑
vateli té doby – J. Kořenským, E. Holubem 
a E. Stanko Vrázem, poté co rodina přesíd‑
lila do  Prahy, když se otec stal nájemcem 
malostranského pivovaru U  sv. Tomáše. 
Chodí v  té době čistit a  pořádat sbírky 
do Náprstkova muzea a  samostudiem zís‑
kává tak hluboké znalosti o Japonsku. Jeho 
román Sakura ve vichřici, který poprvé vy‑
šel v  roce 1905, byl v  té době považován 
za autentický příběh, založený na osobním 
prožitku autora. Ve  skutečnosti šlo o  sto‑
procentní fabulaci a až rok po vydání této 
knihy, v lednu roku 1906, odjíždí Hloucha 
do své vysněné „země vycházejícího slun‑
ce“. Smyslem jeho cesty není jen poznání 
japonských reálií, ale i  touha nalézt zde 
ženu svých snů. Jeho představy byly zřejmě 
silně ovlivněny Pucciniho operou Madama 
Butterfly, pojednávající o tragické lásce pat‑
náctiletého „motýlka“ Čo‑Čo‑San, která 
měla prémiéru v  únoru roku 1904. Stejně 
jako literární postava, námořní důstojník 
Pinkerton, si Hloucha v  Japonsku koupí 
za pouhých 30 jenů od dohazovačky dívku 
Tama‑San (česky Drahokam) a uzavře s ní 
manželství na zkoušku.  Brzy však dochází 
k vystřízlivění, když se ukáže, že velmi jed‑
noduchá Tama‑San není žádným drahoka‑
mem a už vůbec ne partnerkou na celý ži‑
vot. Po  třech měsících se rozcházejí 
a Hloucha se vydává do Tokia hledat nové 
štěstí. Zde potkává dívku jménem Aiko‑
‑San (Láska), do níž se skutečně zamiluje. 
Osud mu však zkříží vypočítavost matky 
jeho milenky, která vztahu své mladičké 
dcery s Evropanem využije jen jako rekla‑
my k tomu, aby ji uvedla na dobře placenou 
práci gejši – společnice a kurtizány...
Pozitivním výsledkem této trpké zkuše‑
nosti je Hlouchova novela Moje paní Chry-
santéma. Nelze v ní nespatřovat podobnost 
s knihou P. Lotiho Madame Chrisanthéme, 
v  níž tento spisovatel popsal svůj pokus 
o  sňatek s  japonskou dívkou – a  to s  po‑
dobně neúspěšným koncem jako v případě 
J. Hlouchy.
Zhrzený romantik se vrací do  Čech 
a v nově postaveném paláci Koruna ve Vo‑
dičkově ulici otevírá se svým bratrem Kar‑
lem stylovou čajovnu Jokohama. V  myš‑
lenkách je však stále v dalekém Japonsku. 
V okamžiku, kdy byl již připraven na no‑

4. část    
Roztocký uličník 
Tento díl seriálu o roztockých ulicích jsem věnoval dvěma osobnostem, které 
sice nepatřily mezi starousedlíky, ale přesto zanechaly v naší obci výraznou 
stopu. Joe Hloucha a Barbora M. Eliášová byli vášnivými cestovateli a oba zcela 
propadli kouzlu „země vycházejícího slunce“. I jejich životní osudy jsou podob-
né a jeví se přímo fatální, že oba zemřeli ve stejném roce 1957, jen dva měsíce 
po sobě.

Štít domu čp. 81, tzv. Malé Sakury, který vlastnil J. Hloucha.
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vou cestu, však vypukla 1. světová válka.  
Na svou druhou cestu do Japonska tak od‑
jíždí až v květnu roku 1926 – již jako popu‑
lární spisovatel a  věhlasný sběratel Joe 
Hloucha. Seznamuje se zde s Janem Letze‑
lem, architektem známého domu v Hiroši‑
mě. Stále se nevzdává svého cíle – najít si 
v daleké zemi životní lásku. Přestože využil 
i  diplomatických kontaktů, ani tentokrát 
neuspěl. Po tomto neúspěchu, se stoickým 
klidem vyznavače buddhismu, přijímá 
úděl „starého mládence“.  Na  tom zřejmě 
mnoho nezměnilo ani jeho krátké neú‑
spěšné manželství v  letech 1937 až 1939 
s herečkou Bělou Tringlerovou.
V roce 1929 již uznávaný orientalista Hlou‑
cha uspořádal výstavu mimoevropských 
umění v právě dokončeném pražském Ve‑
letržním paláci. Kromě exponátů z  Japon‑
ska a Číny zde byla vystavena umělecká díla 
z Indočíny, Persie, Oceánie a Afriky. Výsta‑
va měla velký ohlas, a to nejen mezi širokou 
veřejností, ale i  mezi odborníky. Unikátní 
sbírku nabídl Hloucha státu za 1,5 milionu 
korun, stát však neprojevil zájem. Zřejmě 
proto již v následujícím roce prodává sběra‑
tel její část na aukci v Berlíně. V roce 1936 
vystavuje v pražském Mánesu, kde orientál‑
ní exponáty tvoří kontrapunkt kubistickým 
obrazům a plastikám Emila Filly. Za války 
část jeho sbírky přece jen koupí Náprstkovo 
muzeum. Po  komunistickém převratu 
v roce 1948 mu nezbývá než z existenčních 
i politických důvodů darovat svou jedineč‑
nou sbírku státu, který mu za to zajistil sluš‑
nou penzi. Josef Hloucha umírá téměř za‑
pomenut 13. června 1957 v  Praze a  je 
pohřben na Olšanských hřbitovech.

Barbora Markéta Eliášová
(2. 11. 1885 – 27. 4. 1957)
Po  této nevšední ženě jsme ulici v  Solní‑
kách pojmenovali teprve nedávno a  bude 
to na jaře 60 let, co zemřela. Barbora Mar‑
kéta Eliášová byla první česká cestovatelka, 
spisovatelka a obdivovatelka japonské kul‑
tury. Svůj pestrý život spojila načas též 
s  Roztoky, podobně jako i  Joe Hloucha. 
Mezi osudy obou je pozoruhodné množství 
paralel – oba obdivovatelé japonské kultury 
šli životem jako nezávislí sólisté, bezdětní, 
zemřeli osamoceni a  téměř zapomenuti, 
a to ve stejném roce 1957. Joe Hloucha pře‑
žil B. M. Eliášovou o necelé dva měsíce.
Barbora M. Eliášová měla velmi těžké dět‑
ství. Narodila se v Jiříkovicích u Brna z ne‑
manželského vztahu. Otce nikdy nepozna‑
la, její matka byla navíc vážně nemocná 
a zemřela, když byla Barbora ještě čtyřleté 
děcko. Po  skončení obecné školy odešla 
pracovat do továrny v Brně a po večerech se 
učila německy. Díky tomu získala místo 

společnice v německé rodině, která posléze 
přesídlila do Vídně. Zde se naučila další cizí 
jazyky – angličtinu a  francouzštinu. Když 
se v jazycích zdokonalila, odjela hledat prá‑
ci v  Praze. Složila zde státní jazykovou 
zkoušku z angličtiny, posléze i  z němčiny, 
a  začala učit na  vyšší dívčí škole. Napsala 
i několik učebnic, ale poklidné zaměstnání 
ji však zcela neuspokojovalo – chtěla po‑
znat svět. Ve školním roce 1912/13 si vzala 
roční neplacenou dovolenou a  vydala se 

na svou první cestu osamocené cestovatel‑
ky (přes Rusko) do dalekého Japonska, a to 
s minimálním finančním zajištěním.
Rozhodla se, že v Tokiu nebude žít po ev‑
ropsku, ale že přijme místní životní styl 
i  způsob oblékání. Jedla hůlkami, chodila 
v  kimonu, dodržovala místní zvyky, žila 
s místními pospolitým životem. Brzy se na‑
učila japonsky a  stala se první evropskou 
absolventkou kurzu ikebany. Učila zde ang‑
ličtinu a do Čech posílala své články a foto‑
grafie, které se později staly základem její 
knihy Rok života mezi Japonci a kolem ze-
měkoule. Po ročním pobytu v Japonsku se 
vrátila přes USA do vlasti. Její další cestova‑
telské plány zhatila 1. světová válka. Již 
v  roce 1920 však opět vycestovala do  Ja‑
ponska a  nastoupila jako administrativní 
pracovnice na  Československém velvysla‑
nectví v Tokiu. Stala se zde velkou propagá‑
torkou nové samostatné republiky. Práce 
na  naší ambasádě ji však velmi zklamala, 
intriky a  dusné české poměry jako by se 
přenesly i do této země na opačném konci 
zeměkoule (pozn. 1). Své zážitky z této prá‑
ce opět vtělila do  své knížky. Její život 
po  návratu do  republiky naplnily desítky 
přednášek o „zemi samurajů“. Potřetí odje‑
la do Japonska (přes Afriku, Cejlon a Sin‑

gapur) v roce 1923. Dne 1. září tohoto roku 
však zažila v  Jokohamě katastrofální ze‑
mětřesení, které si tehdy vyžádalo asi 
150  000 lidských obětí. Přišla zde úplně 
o  všechno, zachránila jen holý život. Přes 
Kanadu se vrátila domů, když mezitím ještě 
málem přišla o  život při železničním ne‑
štěstí. Čtvrtou cestu kolem světa podnikla 
v letech 1925 až 1926, kdy navštívila i Aus‑
trálii a  jižní Afriku. O  této cestě napsala 
knížku Rok života na  jižní polokouli. Její 

poslední velká cesta v roce 1929 vedla opět 
do milovaného Japonska, Mandžuska, Ko‑
reje a Ruska. Po návratu do ČSR si zakoupi‑
la v Roztokách nevelký dům čp. 213 v Jung‑
mannově ulici. Přesné souřadnice jejího 
pobytu v  Roztokách nejsou k  dispozici. 
Dům čp. 213 byl postaven v  roce 1920 
a  v  roce 1939 již měl prokazatelně jiného 
majitele. Až do  roku 1939 pracovala jako 
překladatelka na  ministerstvu zahraničí. 
Vydala ještě několik knížek o Japonsku, kte‑
ré byly ve své době velmi populární. Tradu‑
je se, že to byla právě B. M. Eliášová, která 
začala vysazovat v Roztokách růžové japon‑
ské sakury a založila tak tradici, která trvá 
dosud. Na konci života zůstala úplně sama, 
trpěla kloubním revmatismem, upoutána 
na invalidní vozík, odkázána na cizí pomoc. 
Přes tyto neduhy se dožila 72 let.  l

Pozn. 1)
Vzájemné neshody mezi pracovníky našeho zastupitelské-
ho úřadu v Japonsku tehdy přerostly v politický konflikt 
a vyústily nakonec v odvolání velvyslance K. Perglera 
z jeho postu.

Stanislav Boloňský

Dům čp. 213 si dodnes zachoval tvář z doby, kdy zde bydlela B. M. Eliášová.
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Rudolfe, oslavy tvých 80. narozenin 
v září 2016 se zúčastnil i Ing. Ivan Mach, 
CSc., předseda asociace výživových po-
radců, aby ti předal pohár časopisu 
Muscle & Fitness. Získal jsi ho jako suve-
rénně nejstarší účastník soutěže ve změ-
ně postavy za tři měsíce, který splnil její 
kritéria. Podobný pohár jsi získal již  
v 77 letech. Proč jsi letos znovu nesl svou 
kůži na trh? 
Soutěže s mnohem mladšími soupeři se zú-
častňuji kvůli motivaci. Intenzivně cvičit 
není v mém věku vždycky zábava. Střídám 
sice posilování jednotlivých svalových sku-
pin s kardiotréninkem, ale ani tak se často 
nevyhnu únavě, někdy i bolesti svalů a klou-
bů. Potěšitelné však je, že:
n��výsledky jsou vidět, což se před létem 

hodí; 
n��sníží se mi váha, přičemž se exaktně změ-

řeno zvýší svalová hmota, takže shodím 
jen tuk (to se mně samotnému zdá téměř 
neuvěřitelné);

n��sníží se mi krevní tlak na normální hod-
notu, takže nemusím brát prášky;

n��a navíc mě to baví.

A právě to mě udivuje. Jak to, že na sobě do-
kážeš tak „makat“, když většina tvých vrs-
tevníků chodí maximálně na procházky?
I  procházky jsou mnohem lepší než nic. 
O  stáří je mnoho vědeckých teorií, které si 
vzájemně odporují, takže všechny vědecké 

být nemohou. Snižuje se imunita, pružnost 
a síla svalů, zvyšuje se procento tuku. Teore-
ticky například síla svalů nohou dosahuje 
v 80 letech jen 27 procent síly stejných svalů 
v  mládí. Já jsem na  legpressu (přístroji 
na posilování nohou) cvičil v mládí s maxi-
mem, tedy s 200 kg, a dnes to ještě dokážu. 
Běžně však cvičím nejčastěji se 150 kg, abych 
mohl rytmicky dýchat a nezvyšoval si krevní 
tlak. Určitě jsem ztratil dynamiku a  pruž-
nost, ale pokles síly se dá vhodným cvičením 
výrazně zpomalit. Víš, který sval v  těle vě-
kem prakticky neslábne? Jazyk. Málokdo je 
totiž tak líný, aby přestal jíst a mluvit. Na-
opak ten, kdo ztratil zuby, ho namáhá ještě 
víc. Jisté je, že existuje kalendářní a biolo-
gický věk, který se může u téhož jedince až 
o  20 let lišit. Mně naměřili biologický věk 
o 17 let nižší. Kéž by se tomu dalo stopro-
centně věřit! Myslím, že je to :
n��pravidelným a přiměřeným pohybem;
n��jakž takž dobrou životosprávou;
n��velmi mírným pitím alkoholu (malé pivo 

nebo 2 dcl vína denně);
n��a tím, že jsem nekuřák.

Mimochodem, žádný z  mých spolužáků 
ani z  mých prvních žáků, který kouřil, už 
nežije.

Režim, o  něm jsi hovořil, dodržuješ 
po celý rok?
Víceméně ano. Nikomu bych neradil, aby se 
devět měsíců v roce válel a najednou začal 

intenzivně makat. Cvičím celý rok dvakrát 
až třikrát týdně a v březnu až květnu, v pří-
pravě na  soutěž, intenzivně pětkrát týdně. 
Důležitá je právě soustavnost a  přiměře-
nost. Přiměřenost zátěže je u každého jiná, 
závislá na  zdravotním stavu a  předchozí 
přípravě.

To jistě, ale kde k tomu bereš vůli?
Lidské tělo je velmi přizpůsobivé, do určité 
míry si zvykne i  na  jedy. Při konzumaci 
drog, včetně tabáku a alkoholu, cítí lidé eu-
forii a při jejich absenci mají absťák. Mezi 
drogy se dají počítat i cukr a výrobky z bílé 
mouky. Já patřím mezi ty, pro které byl celý 
život drogou pohyb. Ještě dnes, když jsem 
dva dny bez pohybu, protože například prší, 
začnu být nervózní. Tak si pustím televizi, 
sednu si na rotoped a za 30 minut už jsem 
z  toho venku a mám chuť vytáhnout zpod 
lavice činky.

Máš činky doma, tak proč preferuješ po-
silování ve fitnesscentru?
Roztocká Via Vestra není jen posilovna, ale 
moderní wellness centrum, kde lze pečovat 
o  tělo mnoha způsoby. Cvičení ve  fitku je 
velmi efektivní a přitom bezpečné. Posilova-
cí stroje jsou opravdu nesrovnatelně bezpeč-
nější než těžké činky, o jiných sportech, které 
jsem preferoval v  mládí, ani nemluvě. 
A mezi dalšími cvičenci, často o dvě genera-
ce mladšími, vždycky omládnu. Už tam pat-
řím k inventáři. Navíc jsem od majitelů do-
stal jako dárek k osmdesátinám neomezenou 
permanentku. Tak ji musím pořádně využít, 
dokud to jde, a nemusím roztahovat činky 
doma v  kuchyni. Vzpomínám přitom 
na heslo mého otce: „Všechno v životě, kro-
mě smrti, přichází pozdě!“   l

Rozhovor vedla 
Vlaďka Drdová

Rozhovor s panem Rudolfem Šimkem jsem uskutečnila krát-
ce po Novém roce, kdy si mnozí z nás dávají předsevzetí, že 
letos už opravdu něco udělají se svojí kondicí a s nadbyteč-
nými kily. To vše s jasným vědomím, že to dopadne stejně 
jako každý rok. Najdeme si tisíc a jeden důvod, proč nám 
to nejde a proč nemůžeme. Pojďme se tedy alespoň trochu 
inspirovat...

Necvičte ve stáří jen svůj jazyk

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Reality nás baví !
Mgr. Filip Tretiník

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

www.makler-filip.cz

Mgr. Olga Tretiníková
602 946 990

olga.tretinikova@re-max.cz
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Odkdy je člověk seniorem a proč ve stáří 
tloustneme?
V průběhu doby se pohled na to, kdy začíná 
stáří, výrazně změnil. Komenský psal o dvou 
etapách stáří: starý muž – 35 až 42 let, kmet 
– od 42 let výše. A ještě když bylo básníku 
Vrchlickému 50 let, oslovovali ho četní gra-
tulanti „velebný kmete“. To bychom je dnes-
ka hnali! Dnes se používá různé dělení, nej-
častěji se mluví o raném stáří (60 až 74 let), 
vlastním stáří (75 až 89 let) a dlouhověkosti 
(90 let a více).

Kromě mnoha jiných příznaků stáří dochází 
v této souvislosti k úbytku svalové hmoty. Již 

mezi 30. až 60. rokem ztratí muž v průměru 
10 kg svalů, žena 8 kg. Tento proces se dá 
zpomalit, případně i  na  čas zvrátit, pouze 
zvýšenou tělesnou aktivitou. Jak jsme si řekli 
minule, přijatou energii nemůžeme vydat ji-
nak než udržováním základních tělesných 
funkcí a pohybem, který je v důsledku zmí-
něného úbytku svalů čím dál méně intenziv-
ní. Takže i když si ve stáří udržíte svoji váhu 
z dospělosti, máte v těle menší podíl svalové 
a větší podíl tukové tkáně. A pokud neomezí-
te kalorický příjem a budete neustále jen sni-
žovat pohybovou aktivitu, nevyhnete se ani 
nadváze, ani pohybové nedostatečnosti.  l

Vlaďka Drdová

Odpovídá náš odborný poradce pan Rudolf Šimek

Kondice a zdraví v seniorském věku

Postupující stáří přináší tři 
typy funkčních změn:  
n��úbytek funkcí na úrovni molekulár-

ní, tkáňové, orgánové a systémové;
n��úbytek buněčných rezerv, což se 

projevuje při reakci organismu na 
zátěž;

n��zpomalení většiny funkcí lidského 
těla. 

Svatá Ludmila měla několik tváří. Byla svě‑
ticí, matkou, babičkou a panovnicí. Stejně 
tak i  náš projekt má několik cest. Svatou 
Ludmilu uctíváme v projektu jako historic‑
kou postavu, světici a jako patronku místní 
komunity. Věříme, že každý jednotlivec si 
díky našim snahám může nalézt tu „svou“ 
svatou Ludmilu.

Nečekáme však na výroční rok 2021 a již 
od  roku 2016 pořádáme dílčí kulturní 
a společenské akce. V roce 2016 se nám po‑
dařilo zorganizovat konferenci pod ná‑
zvem Kněžna a světice Ludmila: Lokalita –  
region – svět, díky spolupráci s  farnostmi 
oživit a  sjednotit poutě ke  svaté Ludmile 
na  svatoludmilských místech, uspořádat  
1. celosvětový sraz Ludmil a  společnou 
akci obyvatel Českolipska a Lužickosrbska 
pod názvem Odkaz kněžny Ludmily I. a II. či 
fotografickou výstavu na Praze 2. Projektu 
bylo umožněno díky sponzorům vytvořit 
celosvětový geoportál svatoludmilských 

míst na webu projektu. Spolek Svatá Lud‑
mila 1100 let za  necelý rok své existence 
získal i četné institucionální zaštítění. Svou 
záštitu nám udělila například hejtmanka 
Středočeského kraje, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo školství, Univerzita Karlova, 
Arcibiskupství pražské či Pravoslavná cír‑
kev. Všechny udělené záštity jsou pro nás 
velkou poctou a  zároveň zodpovědností, 
abychom důvěru nejen výše jmenovaných 
nezklamali. 

V roce 2017 plánujeme s naším spolkem 
například zapojení projektu do Noci koste‑
lů, pochod pátera Karla Dvorského ve spo‑
lupráci s obcí Svatý Jan pod Skalou, diva‑
delní hru o  svaté Ludmile, účast 
na svatoludmilských poutích či další ze sé‑
rie svatoludmilských konferencí. Uchází‑
me se o dotaci Středočeského kraje na pu‑
tovní výstavu po  muzeích kraje pod 
názvem Střední Čechy, kolébka národních 
patronů, jejímž odborným garantem je 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečko‑
va vlastivědného muzea v Kladně. 
Akcí pro tento rok je skutečně mnoho 
a nutno přiznat, že značná část z nich vzni‑
ká tzv. „zdola“, tedy díky nadšení a dobro‑
volnické práci místní komunity. Entuzias‑
mus, jež projektu přinášejí dobrovolníci 
a  lidé, kteří z  vlastní iniciativy přinášejí 
nápady na  akce spojené se svatoludmil‑
skou tematikou, jsou pro nás všechny ze 
spolku tím pravým zdrojem síly a energie 
pro další pokračování v projektu. 

Za  spolek Svatá Ludmila 1100 let bych 
ráda poděkovala všem, kteří nás podporu‑
jí, ať aktivně, či pasivně. Ráda bych však 
také připomněla, že projekt je dílem míst‑
ní komunity, a  proto uvítáme nápady či 
iniciativu od vás všech, kteří máte zájem se 
do našeho díla zapojit. Jste vítáni na  jed‑
nání spolku, které se koná každý měsíc, či 
mě můžete kontaktovat prostřednictvím 
e‑mailu nina.weissova@svataludmila.cz. 

� l

Za spolek Svatá Ludmila 1100 let

Nina Weissová
projektová manažerka

Takto tomu bylo i  na  konci minulého 
roku, kdy jsme jako zastupitelé na zákla‑

dě předloženého materiálu souhlasili 
s  cenou vodného 32,15 Kč bez DPH 

za m3 a stočného ve výši 31,07 bez DPH 
za m3.

Z materiálu „Změna ceny předané vody“ 
projednávaného Radou města vyplývá, že 
kalkulace předané vody byla založena 
na  předpokladu zvýšení ceny předávané 
vody o  13,61 procenta, tj. 1,67 Kč za  m3, 
ke  kterému ale nakonec nedošlo, protože 
Praha vyšší cenu neakceptovala, a tím 

Rok existence spolku Svatá Ludmila 1100 let

ODS žádá snížení vodného o 1,67 Kč

Rok se s rokem sešel a blíží se nám první výročí založení 
spolku Svatá Ludmila 1100 let. Spolek si klade za cíl uctít 
mučednickou památku svaté Ludmily a vrcholem našich snah 
má být rok 2021, kdy uplyne 1100 let od její smrti. 

Cena vodného a stočného patří mezi věcně regulované ko-
modity a jako takovou ji nemůže vyhlašovat obecní ponoc-
ný prostřednictvím tlampače v ulicích, ale musí vycházet 
z kalkulace nákladů a přiměřeného zisku pro provozovatele. 
Kalkulace je každoročně schvalována zastupitelstvem města. 

 ➔
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nedošlo ani ke  zvýšení předávané vody 
v Roztokách. Jak se vypořádat s penězi, kte‑
ré jsou navíc vybírány od občanů města?

Rada města přijala usnesení, kterým si 
formou pachtovného (nájmu) vyšší výnos 
ponechává městu, a  nesnížila cenu pro 
koncové uživatele, byť pachtovné je přesně 
dáno koncesní smlouvou.

Usnesení RM 48-2/17 
ze dne 8. 12. 2017:
RM souhlasí s  tím, aby kalkulace ceny 
předané pitné vody byla přepracována 
tak, aby odpovídala současně platné ceně 
pitné vody přebírané od  PVK, a. s., to je 
12,24 Kč/m3 + DPH. RM souhlasí s pone‑
cháním výše schváleného vodného s  tím, 
že finanční prostředky, které bude genero‑
vat nižší nákupní cena, budou městu odve‑

deny ve zvýšeném nájemném za vodohos‑
podářskou infrastrukturu.
Pro: Chržová, Jakob, Kubečka, Richter, Štif-
ter, Šlancarová (6), proti: 0, zdržel se: 0

Tento postup je podle mého názoru ne‑
zákonným zdaněním obyvatel města Roz‑
toky. Jedná se o možná „jen“ necelý milion 
korun, tedy cca 300 až 400 Kč na jednu roz‑
tockou domácnost, ale svědčí to o směřo‑
vání roztocké politiky, o přístupu radních 
i většiny zastupitelů. 

Město navíc nedokáže proinvestovat ani 
finanční prostředky, které už od  obyvatel 
na  vodohospodářskou infrastrukturu vy‑
bírá. V minulém roce město proinvestova‑
lo v rámci kapitol rozpočtu voda, kanaliza‑
ce a ČOV pouze 2,46 mil. Kč z plánovaných 
výdajů ve výši 7,1 mil. Kč, tedy necelých 
35 procent z peněz, které byly připraveny 
v  rozpočtu! Ani argument plánované in‑

tenzifikace ČOV není relevantní, protože 
občané města platí už teď více než dost. 
Stačí pouze odpovědně hospodařit.
Jsem přesvědčen, že město nemá na tyto fi‑
nanční prostředky nárok, proto jsem 
na únorové jednání zastupitelstva předložil 
materiál a návrh na  snížení ceny vodného 
o 1,67 Kč bez DPH za m3. K mému návrhu 
se bohužel kromě zastupitelů za ODS přida‑
li pouze Zelení a tuším ještě jeden zastupi‑
tel, jehož jméno si teď bohužel nevybavím. 

Přestože návrh neprošel, mám nadále vážné 
pochybnosti o zákonnosti zvoleného postupu, 
proto jsem podal stížnost na město Roztoky 
k nadřízenému orgánu a budu i nadále poža‑
dovat snížení vodného zpětně od 1. 1. 2017.  l

Ing. Roman Jandík
zastupitel města za ODS 

předseda Finančního výboru 
města Roztoky

Soutěž na rekonstrukci příslušného objektu 
vyhrála společnost AMIKA FIRST s.r.o., a to 
za  nabídnutou cenu 1  970  098,50 Kč bez 
DPH (tj. 2 383 819, 20 Kč vč. DPH). Z hledis‑
ka městského rozpočtu relativně drobné, 
zdálo by se. Jenže hned vedle, doslova ve stej‑
né budově, sídlí dětské středisko, které až 
do  loňska provozovala naše rodina. V roce 
2005 se moje maminka rozhodla, že s ohle‑
dem na počet pacientů a růst města potřebu‑
je větší prostory, než jaké užívala do té doby 
v Jungmannově ulici. A naskytl se objekt bý‑
valé autoškoly pana Rambouska. Podotý‑
kám, že šlo o minikancelář, strohou učebnu 
a garáž. Jak asi laskavý čtenář uzná, rekon‑
strukce garáže na dětské středisko s ohledem 
na  veškeré normy a  hygienu jistě nebude 
snazší než rekonstrukce klubovny důchod‑
ců, ledaže by ji snad důchodci při bujarých 
mejdanech totálně vybydleli, rozsekali palicí 
a  podpálili. Za  rekonstrukci „našeho“ stře‑
diska jsme zaplatili 623 000 Kč vč. DPH (ve‑
dle toho dalších necelých 400 000 Kč za vy‑
bavení). Jistě, ceny v roce 2017 a v roce 2005 
jsou jiné, existuje inflace. Podle Indexu cen 
stavebních děl ČSÚ mezi rokem 2005 a 2015 
stouply ceny staveb o  12,4 procenta. Čers‑
tvější data nejsou, ale nešť, nechme 20 pro‑

cent. Dnes by to tedy stálo 747 600 Kč. Jenže 
rekonstruovaná budova je i menší. V našem 
případě šlo cca o 365 m3, podle katastrálního 
snímku by měla nová ordinace mít výměru 
zhruba kolem 65 procent vedlejší budovy. 
Nechme velkorysých 75 procent a vycházejí 
nám srovnatelné náklady 560 700 Kč. Tak‑
že to máme více než čtyřikrát dráž! My re‑
konstruovali za cca 2000 Kč/m3, město nyní 
za  8700 Kč/m3, obé v  cenách roku 2017, 
vč. výměny oken a bez vybavení.

Buď jde o úplnou trosku a je nutno jí po‑
stavit z gruntu znova. K dokonalosti má ta 
budova vskutku daleko, ostatně vznikla 
jako „dočasná“ někdy v  70. letech, a  jak 
známo, dočasné záležitosti tehdy trvaly 
dost dlouho. Nebylo by pak ale hospodár‑
né zamyslet se koncepčně a postavit objekt 
úplně nový (za  sumu, troufám si tvrdit, 
srovnatelnou) místo lití prostředků do jed‑
né části totální ruiny?

Anebo to někdo nezvládl. Pak je otázka, 
jestli je kompetentní sedět na  jedné z  vr‑
cholných seslí města s rozpočtem 130 milio‑
nů. Navíc, proč by zrovna tohle mělo být 
výjimkou? Jak můžeme vědět, že ostatní 
stavby, kde je město investorem, se nedějí se 
stejnou péčí? Jenom do nich není tolik vidět.

Další možnost: město staví špatně a draze, 
protože prostě jinak stavět neumí. My 
jsme se pochopitelně při výběru dodavate‑
lů nemuseli zabývat ptákovinami, jako 
jsou třeba „kvalifikační předpoklady“ 
ve  výběrovém řízení. Tím netvrdím, že 
město nemá postupovat podle zákona. Ale 
proč – když už – si to paní doktorka Malá, 
pro kterou se to celé dělá, nezrekonstruo‑
vala na  své náklady a  své riziko sama 
a město jí to následně neodpouštělo z ná‑
jmu, tak jako tomu bylo u naší společnos‑
ti? S velkou pravděpodobností by to zvlád‑
la za  obnos výrazně podobnější tomu 
našemu.

Zato můžeme jistě vyloučit, že na radni‑
ci někdo krade. Pravda, pozoruhodných 
akcí bylo poslední dobou víc: dětská skupi‑
na, obavy budí škola, školka za  úřadem, 
která se přesouvá do  Palackého za  Kaštá‑
nek… A ta zakázka na optimalizaci tlako‑
vých pásem vodovodů také rozhodně ne‑
byla „cinklá“…

Pro naše nadšené budovatele mám ale tip, 
kde mohou svůj brilantní smysl pro busi‑
ness uplatnit ještě lépe. Hned vedle před‑
mětného střediska je školka, přezdívaná fa‑
miliárně „Azbesťáček“. Je narvaná až 
po střechu populárním nehořlavým mate‑
riálem, jak je vedení radnice už nějakou 
dobu dobře známo. Bez obav, pro děti je stav‑
ba bezpečná a nezávadná, jenom pro zatluče‑
ní obrázku na  zeď je podle norem potřeba 
protichemický oblek. Tohle se rozhodnout 
zrekonstruovat, panečku, to by byla zakázka! 
Hodí to někomu aspoň sto mega?  l

Tomáš Šalamon

Radost stavět aneb jak si někdo mastí kapsu
Město se rozhodlo, že jistému podnikatelskému subjektu 
přímo na míru zrekonstruuje část objektu čp. 713 v Havlíč-
kově ulici a udělá tam dětské trucstředisko. Jakým způsobem 
k tomu dochází a jak se jde jedné firmě na ruku, je samostat-
nou kauzou, o kterou se bude časem asi zajímat někdo jiný. 
Pro roztockého daňového poplatníka je ale určitě tématem 
vynakládání veřejných peněz. A to je příběh věru nosný.
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Čekal jsem trest – tradičně v  úvodníku 
pana starosty (to asi ještě přijde) nebo 
v nějakém článku pana místostarosty No‑
votného, který je za výběrová řízení odpo‑
vědný. Smeč ale přišla nečekaně od měst‑
ské rady. 

Rada města statečně po  mém odchodu 
na závěr jednání přijala toto usnesení:

RM schvaluje následující změnu jednací‑
ho řádu RM: v článku 3 odst. 7 se v 1. větě 
vypouští slova „a předsedům výborů ZM“ 
a v čl. 4 se vypouští odst. 2, následující od‑
stavce budou přečíslovány.

Jako předsedovi finančního výboru mi 
jednací řád Rady města umožňoval navště‑
vovat jejich jednání coby nehlasující příse‑

dící, čehož jsem využíval, abych aspoň ně‑
jakým způsobem mohl kontrolovat to, co 
se na radnici děje. Viděl jsem koalici do ka‑
ret, a to jim vadilo tolik, že mi přístup za‑
pověděli. Až se radniční trio bude zase ně‑
kde ohánět transparentností, tak já už jim 
osobně nevěřím ani slovo. Jestli si manage‑
ment radnice myslí, že mě takto umlčí, tak 
se velmi plete. Budu se snažit o to víc.  l

Na konci minulého roku jsem napsal člá‑
nek, ve  kterém jsem kritizoval koalici 
za nízkou úroveň investic v roce 2016. Čís‑
la byla průběžná, a protože Finanční výbor 
investice roku 2016 projednával, přijde mi 
pro čtenáře zajímavé zveřejnit finální čísla 
za  uzavřený rok. Čísla prošla i  jednáním 
zastupitelstva.

V rozpočtu města bylo na investice v loňském 
roce celkem 41 mil. Kč a proinvestovat se po‑
dařilo 19,4 mil. Kč, což je pouze 47 procent 
plánu. V  případě, že bychom brali v  potaz 
i adresnou rezervu rozpočtu na rekonstrukci 
vily, bylo by procento bohužel ještě nižší. 
Jaké bylo rozložení investic v rámci jed‑
notlivých kapitol, vidíte v  přiložené ta‑

bulce, a pro porovnání vidíte i roky pře‑
dešlé.  
 l

Ing. Roman Jandík
zastupitel města za ODS 

předseda Finančního výboru  
města Roztoky

V minulém čísle časopisu Odraz jsem zveřejnil článek o tom, jak město organi-
zuje soutěže. Profláklo se totiž, že výběrové řízení na projektanta na tlaková 
pásma v Žalově za město organizoval ten, kdo výběrko později vyhrál, což 
ve svém vyjádření k mému článku de facto přiznává i městský úřad – abych 
byl přesný, píše mi, že to bylo „mimořádně“ a není to běžnou praxí. To mi je 
hned lépe – ještě že tak.

Jandík persona non grata

V roce 2016 se investovat nedařilo 

Nový plot na školní zahradě
MÚ informuje občany, že na začátku břez‑
na byly v areálu ZŠ Roztoky započaty prá‑
ce související s výstavbou nového oplocení 
mezi školní zahradou a přilehlým pozem‑
kem, který je v  soukromém vlastnictví. 
Nutnost výstavby nového oplocení vychá‑
zí z požadavku majitelky tohoto pozemku 
na  odstranění stávajícího plotu ze strany 
Havlíčkovy ulice tak, aby jí byl umožněn 

volný přístup na  její pozemek. Jelikož by 
odstraněním plotu vznikla „díra“ v oplo‑
cení školního areálu a tím by byla ohrože‑
na bezpečnost dětí, muselo město přistou‑
pit na  toto řešení. Nový plot bude 
pletivový, uchycený na  kovových sloup‑
cích zabetonovaných v zemi. Práce prová‑
dějí Technické služby města Roztoky. Pro 
doplnění uvádíme, že se současnou maji‑

telkou tohoto pozemku vedlo město dlou‑
hou dobu soudní spor o  vlastnictví po‑
zemku. Konečný verdikt soudu však 
předmětný pozemek přiřkl současné maji‑
telce.   l

Pavel Schill
referent Odboru správy, rozvoje města  

a životního prostředí MÚ Roztoky

Ing. Roman Jandík
zastupitel města za ODS 
předseda Finančního 
výboru města Roztoky



DOVOLTE, ABYCHOM VÁM 
PŘEDSTAVILI NOVOU 
NABÍDKU POKRMŮ 
RESTAURACE ACADEMIC.
OD 27.2. SI U NÁS MŮŽETE 
VYBRAT ZE ZBRUSU NOVÉHO 
JÍDELNÍHO LÍSTKU, KTERÝM 
BYCHOM RÁDI POTĚŠILI 
VŠECHNY Z VÁS, KTEŘÍ MÁTE 
RÁDI DOBRÉ A KVALITNÍ JÍDLO.

NOVĚ NABÍZÍME TAKÉ 
ÚNĚTICKOU 10°, 0,5 L ZA 29 KČ. 

ZE STÁLÉHO JÍDELNÍHO LÍSTKU 
MŮŽETE VYBÍRAT KAŽDÝ DEN 
PO 17. HODINĚ. OD 11 HODIN 
PODÁVÁME DENNÍ MENU, 
JEHOŽ AKTUÁLNÍ NABÍDKU 
NAJDETE NA WEBU.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
KAŽDÝ DEN 11:00–22:00

STUDENÉ PŘEDKRMY
Hermelín Academic v zavařovací sklenici  80 Kč
Tatarák z lososa s nakládanou 
salátovou okurkou a pečenou bagetou 140 Kč
Krůtí prsa v sous-vide s hořčicovo-medovou 
omáčkou a lístky čerstvé rokety 110 Kč

POLÉVKY
Silný drůbeží vývar s vařenou 
kuřecí paličkou a kořenovou zeleninou 50 Kč
Kulajda s houbami a zastřeným vejcem 50 Kč

QUESADILLAS
Quesadillas se špenátem, 
kuřecím masem a kozím sýrem 115 Kč
Quesadillas s tomatovo-olivovou 
tapenádou, chorizem a chedarem 115 Kč
Quesadillas s grilovanou zeleninou 
a chedarem 95 Kč

SOUS-VIDE MASA
Steak z vepřového karé na černé 
čočce s omáčkou z lesních hub 150 Kč
Kuřecí supreme s pečenou paprikou, 
ochuceným merlíkem chilským 
a citronovou omáčkou 210 Kč
Steak z lososa s wakame salátem  
a zázvorovou pěnou 370 Kč
Flank steak obalený v pepřové krustě 
s pečenou bramborou, plněným 
portobello a pikantní majonézou 270 Kč

ČESKÁ KUCHYNĚ
Svíčková na smetaně s houskovým 
knedlíkem a brusinkovým přelivem 150 Kč
Smažený vepřový řízek s bramborovou 
terinou a pečeným citronem 140 Kč

SALÁTY
Caesar salát s ančovičkami, 
krutony a zastřeným vejcem 120 Kč
Caesar salát s ančovičkami, 
krutony a kuřecím masem 135 Kč
Wakame salát z mořských řas 170 Kč

DEZERTY
Pudink z kokosového mléka 
s chia semínky a mangovým chutney 75 Kč
Palačinka s banánem a čokoládou 
nebo s malinami a zakysanou smetanou  60 Kč
Palačinka s medem a ořechy 60 Kč

PŘÍLOHY
Pečená brambora 40 Kč 
Máslový kukuřičný klas 40 Kč 
Hranolky 40 Kč 
Tatarská omáčka 20 Kč

www.academic.cz 
+420 242 448 111

Tyršovo náměstí 2222
252 63 Roztoky

 NOVĚ ÚNĚTICKÁ 10°

20160220_ACA_odraz.indd   1 23.02.17   8:20
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Business & Profesional Women Praha II

Spolupracujeme s:

MÌSTO
ROZTOKY

Zveme vás

Fungující životopis aneb jak se 
dostat na pohovor

Pøednášející: Kamila Rottová

20. 4. 2017, od 18 do 20.00 hod.

ROZTOCKÉ MATEØSKÉ CENTRUM

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

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

Vstup zdarma

Jak životopis pøipravit pro personalisty. Zmìòte 
svùj životopis, mùžete zmìnit svùj život. 

na semináø

Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Roztoky
Oznámení!
Klub důchodců v Havlíčkově ulici je vzhledem  
k rekonstrukci dočasně uzavřen.
Přihlášky, placení známek a zájezdů můžete uskutečňovat 
v zavedených hodinách, tj. každé úterý a čtvrtek od 14 ho‑
din do 16 hodin, v Městské knihovně (paní Manhartová).

Aktivity: Rukodělné dílny budou probíhat 
na adrese Masarykova 1597.
►Měření tlaku a cukru je dočasně přerušeno.
►Cvičení rukou a nohou je dočasně přerušeno.
►Cvičení paměti a mozku je dočasně přerušeno.

O znovuzahájení provozu Klubu důchodců a našich 
aktivit vás budeme informovat na vývěsních tabulích 
a v Odrazu.

Vladimíra Drdová
předsedkyně ZO SPCCH Roztoky

POZVÁNKA
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.,  
základní organizace Roztoky pořádá

ČLENSKOU SCHŮZI
v úterý 11. dubna 2017 od 16.00 hodin
v jídelně Základní školy Roztoky

Program:    
1. Zahájení
2. Slovo mají hosté
3. Zpráva členů výboru o činnosti v roce 2016
4. Plán činnosti na rok 2017, nové a připravované akce
5. Ozdravné pobyty a výlety v roce 2017
6.  Zpráva o hospodaření za rok 2016  

a zpráva kontrolní komise
7. Návrh rozpočtu na rok 2017
8. Usnesení  
9. Diskuse (návrhy, podněty a připomínky)

Účast přislíbili vrcholní představitelé města  
a pracovnice sociálního oddělení MÚ Roztoky.

Za výbor SPCCH Roztoky vás k účasti zve

Vladimíra Drdová
předsedkyně SPCCH Roztoky

Pokud jste si letos nenechali skautský ples 
ujít, věříme, že se vám líbil, a  těšíme se 
na setkání zase za rok. Děkujeme všem na‑
šim laskavým sponzorům a  partnerům. 
Jsou to: ZŠ Roztoky, Únětický pivovar, 
město Roztoky, Penzion Spálený mlýn, Pe‑
kara, Warmpeace, Lanové centrum Proud, 
Čerstvé maso, Maso Koubek, Dary příro‑
dy, Dětský klub Pohádka, taneční pár An‑

tonín Vyhňák a Jana Brandejsová, pan Ho‑
las, Autoservis Čermák. 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

Letošní ročník postavil před pořadatele i návštěvníky velkou výzvu. Skautský 
ples s téměř sedmdesátiletou tradicí se konal v nových prostorách – v žalovské 
škole. Změna přinesla novou výzdobu sálu i prostorové uspořádání. Osvěd-
čené ale zůstalo. V programu nechybělo oblíbené předtančení, pivní štafeta 
nebo tombola plná zajímavých cen. Velké popularitě se těšil fotokoutek, který 
nabízel množství rekvizit pro tvůrčí vyjádření a originální fotografie s přáteli. 
Na stěně tělocvičny si mohl každý prohlédnout promítané výjevy ze skaut-
ských akcí. Stále více rodičů také využívá naši nabídku hlídání dětí.

Skauti tentokrát roztančili Žalov

fo
to
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  Klub železničních modelářů, Nádražní 89, 252 63 Roztoky u Prahy, z.s. 
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Pozvánka
ZO SPCCH v Roztokách zve své členy 
na zájezd do zámku a jízdárny v Tacho-
vě, který se bude konat dne 27. 4. 2017,  
cena 400 Kč, prodej dne 20. 4. 2017 
od 14.00 do 16.00 hod. v klubu důchodců.
Přihlásit se můžete u pí. Pařízkové na  
tel. 732 217 507.
Seznam zájezdů pro rok 2017 bude ze 
zdravotních důvodů do konce března vy-
věšen ve vývěskách a uveřejněn v příštím 
čísle časopisu Odraz.

Děkuji za pochopení. � l

J. Pařízková

Humanitární sbírka šatstva 
v Husově sboru
Církev československá husitská v Roz-
tokách – Husitská diakonie organizuje 
v pátek 17. března od 15 do 17 hod. 
sbírku šatstva, obuvi, hygienických a dro-
gistických potřeb, dek, povlečení, ručníků 
apod. pro humanitární pomoc (Domov pro 
seniory, Dětský domov na Ukrajině) a pro 
Diakonii Broumov. Prosíme, noste věci 
čisté, použitelné, v pytlích či krabicích. Dě-
kuji vám všem, kdo jste přispěli v loňském 
roce do našich sbírek, že jste se rozdělili 
a mysleli na ty, kteří zažívají těžké životní 
situace a chvíle. Bůh vám za to žehnej!  l

Jarmila Kučerová 
farářka CČSH

V  dubnu proto vyrazí na  pastvu v  okolí 
Roztok malé stádo ovcí, aby poskytlo ohro‑
ženým druhům nějakou tu konkurenční 
výhodu. Za úkol má kosit trávy na stepích 
a podpořit obnovu vřesovišť.

Pro některé je pastva stále trochu ne‑
zvyklá, a opravdu přináší (zvlášť pro pejs‑
kaře) jistá omezení. Ta se snažíme co nejvíc 
omezit – paseme po malých plochách, ne‑
cháváme průchozí cestičky a  pěšiny. 
Na místo, kde se stádo pase, upozorňujeme 
na facebooku a přímo v terénu informač‑
ními tabulemi.

Příroda byla k Roztokám opravdu štěd‑
rá, krásná krajina by ale bez péče zarostla 
a mohli bychom se těšit leda z procházek 

mezi nekonečnými lány řepky a  křovina‑
mi. S trochou trpělivosti v ní najdeme mís‑
to všichni – výletníci, pejskaři, vřes i  ty 
ovce. Doufáme, že roztocké stepi, vřesoviš‑
tě i vás čekají letos dobré vyhlídky.  l

Spolek Jestřábník
www.spolek-jestrabnik.cz

První pupeny odstartovaly 
jarní závod o prostor v pří-
rodě. Závod, kde silnější 
rostliny převálcují ty slabší 
a zarostou, co se dá. Ty nej-
cennější potřebují pomoc, 
aby vůbec v naší krajině 
zůstaly.

Pastva pro oči
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ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

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

Záruka 36 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

SLEVA 30 % z montáže.
Po předložení 
tohoto inzerátu

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR A6_Roztoky.indd   2 10.12.15   12:35
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Srdečně vás zveme na dobrovolnickou akci 

V sobotu 8.4.2017 
 

    Ukliďme Roztoky                   Ukliďme Žalov   
 Sraz: 8:00 v nádražní hale 
roztockého nádraží 

8:00 -10:00 okrašlování okolí 
Serpentiny  

 

 
Jiří Macák 604242959, 
info@roztoky.cz, www.osroztoky.cz 

Sraz: 9:00 u hřiště (křižovatka 
ulic U hřiště x Souběžná) 

9:00 – 12:00 poklízení svahů 
Levého Hradce a pod Řivnáčem 

 
 

Jestřábník,  
spolek pro ochranu přírody a krajiny 
 
Tomáš Zděblo, tel: 608 106 643 
www.spolek-jestrabnik.cz 
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Na  konci roku 2016 se sešla naše první 
ustavující schůze a  4. února 2017 jsme 
v roztocké knihovně uspořádali první val‑
nou hromadu, na které jsme se shodli, že 
naší nejpodstatnější okrašlovací činností 
bude obnova kulturního a přírodního dě‑

dictví našeho města a péče o něj. A je nás 
pět!

Obracíme se na vás s prosbou o náměty 
na obnovování a pečování o místa, která 
si takové okrašlování zaslouží.

Vím, že v Roztokách již okrašlovací spolky 
nějakou dobu působily, a to hned dvakrát 
po  sobě. Poprvé někdy po  roce 1900 
(1932?) a  druhý celkem nedávno, zřejmě 
od konce roku 2002 pod názvem „Roztoc‑
ký okrašlovací spolek“. Rád bych se tedy 
o  nich dozvěděl více a  našel něco, v  čem 
bychom navázali na jejich okrašlovací čin‑
nost.  l

S přáním šťastných domovů
Jiří Macák

www.osroztoky.cz
info@osroztoky.cz

Některé nekrology se píší obtížně. Je to 
v případě, když život zemřelého nebyl pří‑
močarý a při jeho líčení nevystačíte s čer‑
nobílým viděním. To byl i případ Iva Svo‑
body – přesto považuji za svou povinnost 
na  něj vzpomenout, protože ve  vztahu 
k našemu městu mu nelze nic vytknout.

Ivo Svoboda byl absolvent Matematicko‑
‑fyzikální fakulty UK a  k  jeho kvalifikaci 
patřila i  znalost jazyků. Kromě němčiny 
ovládal i maďarštinu.

Poslancem za Občanské fórum
Do revolučního dění se zapojil hned v listo‑
padu 1989, kdy ještě nic nebylo jisté. Byl 
jedním z řečníků na prvním setkání roztoc‑
kého  Občanského fóra ve  školní jídelně  
1. prosince 1989. V  období od  prosince 
1989 do února 1990 mě nejčastěji doprová‑
zel na pravidelných setkáních Koordinační‑
ho centra OF v  Černošicích, v  době, kdy 
probíhala klíčová vyjednávání “u  kulatého 
stolu“ o předání moci od úrovně obcí, okre‑
sů, krajů až po republiku.  Na základě těchto 
dohod byl také kooptován do  Okresního 
národního výboru Praha‑západ a  posléze 
navržen na kandidáta do ČNR. K tomu se 
váže humorná historka, na kterou nemohu 
zapomenout. Na jaře 1990 jsme se oba do‑
stavili na  fotografování kandidátů pro vo‑
lební materiály. Bylo dosti vedro, a tak Ivo 
na  rozdíl ode mě přišel jen v  košili. Dost 
jsem mu vyčinil, neboť bez saka snímek ne‑
připadal v úvahu. Proto jsem mu půjčil své 
sako, přestože měl nejméně o číslo větší ve‑
likost. To se ale na fotografii nepoznalo, jen 
bylo zvláštní, že jsme byli jak „bratři v tri‑
ku“. Podle staré pověry mu to přineslo štěstí, 

na rozdíl ode mě ve volbách uspěl a získal 
poslanecký mandát.  I druhá má vzpomín‑
ka na  něho je humorná. Na  prvním plese 
OF v Roztokách se strhla regulérní hospod‑
ská rvačka, do níž se zapojili i místní „vaš‑
nostové“, včetně Iva Svobody. Někteří míst‑
ní chasníci evidentně toužili dát panu 
novopečenému poslanci „na budku“. 

Členem městského zatupitelstva
V  listopadu 1990 byl Ivo Svoboda prefe‑
renčními hlasy zvolen do zastupitelstva na‑
šeho města. Po rozpadu OF se stal členem 
Občanského hnutí, kde měl na  starost fi‑
nanční záležitosti. Po prohraných volbách 
v červnu 1992, kdy OH propadlo, se naše 
politické cesty rozešly. Ivo záhy vstoupil 
do sociální demokracie, stal se náměstkem 
ministra financí ČR,  finančním garantem 
ČSSD a  posléze (1997) místopředsedou 
ČSSD. Jeho politická hvězda stoupala. 

Vzestup a pád
Když ve  volbách v  roce 1998 zvítězila 
ČSSD, stal se ministrem financí ve  vládě 
Miloše Zemana (do  poloviny roku 1999, 
kdy byl ze své funkce odvolán).

V té době už jsme se vídali málo, neb kromě 
politické funkce také podnikal. A tehdy do‑
šlo k bodu zlomu. Podle pozdějšího rozsud‑
ku soudu z roku 2005 se  podílel na vyvede‑
ní části finančního kapitálu z  mělnické 
firmy Liberta do vlastní firmy a dostal za to 
tvrdý nepodmíněný trest 5 let odnětí svobo‑
dy (po třech letech byl podmíněně propuš‑
těn).  Nechci a  ani nemohu zpochybňovat 
rozhodnutí soudu, který ovšem Ivo Svoboda 
vždy považoval za  nespravedlivý. S  odstu‑
pem času je zřejmé, že ČSSD tehdy potřebo‑
vala exemplárně předvést, že to s potíráním 
korupce a dalších nepravostí, které byly pro 
90. léta tak typické, myslí “upřímně“. Zatím‑
co přehmaty jiných byly tolerovány, Ivo Svo‑
boda byl v  rámci akce „Čisté ruce“ použit 
jako odstrašující případ. Zřejmě opravdu 
udělal chybu, ale nikdo z těch, kteří ho tlači‑
li nahoru, se ho nezastal, naopak.

Podaná ruka CČSH
„Nápravné zařízení“ Ivo Svobodu spíše zlo‑
milo, než napravilo. Když jsem s ním  mlu‑
vil při jeho „vycházkách“ při výkonu trestu, 
pozoroval jsem, jak se změnil. To tam bylo 
jeho sebevědomí, s nímž dával k dobrému 
historky o  sestavování státního rozpočtu. 
Byl najednou úplně na dně. Některé jedin‑
ce, byť jsou třeba křehké tělesné konstituce, 
kriminál nezlomí a vyjdou z něj psychicky 
silnější. Ivo, přestože byl statný muž, se vrá‑
til z  vězení jako jiný člověk.  Pomocnou 
ruku mu tehdy podalo ústředí Církve čes‑
koslovenské husitské, které mu nabídlo prá‑
ci.  Jeho zdravotní stav se však začal zhoršo‑
vat, odstěhoval se z Roztok a žil v ústraní. 
Teď mi leží na stole parte, že 23. února 2017 
zemřel. Jeho životní příběh rozhodně stojí 
za  zamyšlení, protože fatální chybu může 
udělat každý z  nás. Jak je psáno v  Písmu  
(1 Kor., 10, 12 ): „A proto ten, kdo si myslí, 
že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“  l

Stanislav Boloňský

Když mě v létě roku 2011 život naplavil do Roztok, tak jsem si s sebou, z Jílo-
vého u Prahy, přinesl i chuť do pokračování okrašlovací činnosti. Postupně jsem 
tu našel obdobně naladěné duše, s kterými jsem načrtl první plány a stanovy 
a na druhý pokus i úspěšně naplnil všelijaké požadavky úředního šimla. Zrodil 
se tak Okrašlovací spolek Roztoky a my můžeme říci: „Jsme tu!“ 

Dne 6. března 2017 jsme se v úzkém kruhu pozůstalých ve sboru Církve čes-
koslovenské husitské v Roztokách rozloučili s Mgr. Ivem Svobodou, roztockým 
občanem, bývalým poslancem České národní rady a ministrem financí ČR, kte-
rý zemřel ve věku nedožitých 69 let. V období 1990 až 1994 byl také členem 
našeho městského zastupitelstva za Občanské fórum. 

Okrašlovací spolek Roztoky – jsme tu!

Za Ivem Svobodou

Ivo Svoboda a St. Boloňský na setkání Občanského fóra 
v roce 1990
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a město Roztoky

Vstup volný

ROZTOKY

Neděle 9. dubna 2017 od 13 do 17 hod.   
prostranství u  MÚ Roztoky

stánky s řemeslným zbožím, kytičky, velikonoční věnce, 
perníčky, koření, med, medovina, palačinky,šperky, 

 pletení pomlázek, výtvarná dílna,  malování na obličej
pro děti překážková „Cesta za velikonočním perníčkem”

Akce je podpořena grantem města Roztoky

si Vás dovolují pozvat na tradiční

Po 14 hodině doprovodný program:
Lidové tance - Taneční skupina ZUŠ Roztoky
"Hej, hej, koleda!" - velikonoční pásmo - Roztocké děti
"Červená karkulka aneb poslední vlk v Čechách" 
                      - představení pro děti - divadlo Inkognito

INZERCE

BRATŘI V TRIKU 70
Průřez tvorbou nejúspěšnější-
ho a  nejstaršího českého stu-
dia kresleného filmu

Velká výstavní síň Středočeské‑
ho muzea v Roztokách u Prahy 
bude v  čase od  24. února do   
9. července 2017 (od  středy 
do neděle 10 až 18 hodin) mís‑
tem setkání nejrůznějších ve‑
černíčkových postav. Výstava 
BRATŘI V TRIKU 70 předsta‑
ví tvorbu nejúspěšnějšího 
a  nejstaršího českého studia 
kresleného filmu, které od své‑
ho vzniku v roce 1945 vytvořilo 
více než 1600 filmů různých 
výtvarných stylů a žánrů…   

Výstava jistě potěší nejen mi‑
lovníky animovaných českých 
filmů. Vždyť třeba krteček, 
Mach a  Šebestová, Rákosní‑
ček, Bob a  Bobek, Křemílek 
a  Vochomůrka nebo víla 
Amálka ovlivnili celé generace 
diváků. Prostřednictvím foto‑
grafií, scénářů, výtvarných ná‑
vrhů a  modelů se návštěvníci 
seznámí rovněž s  hlavními 
osobnostmi studia, kterými 
jsou např.: Jiří Trnka, Eduard 
Hofman, Zdeněk Miler, Jiří 
Brdečka, Zdeněk Smetana, 
Stanislav Látal, Jiří Šalamoun, 
Václav Mergl, Petr Poš, Adolf 
Born nebo Pavel Koutský. 
„Chceme toho ze zákulisí stu‑
dia poodhalit co nejvíce,“ říka‑
jí autorky výstavy Jana So‑
mmerová a Maria Axamitová. 
„Studio vždy spolupracovalo 

s řadou významných výtvarní‑
ků, muzikantů a  speakerů. Je 
proto pro nás velkou ctí být 
této výstavy součástí,“ dodává 
Maria Axamitová. Většinu ori‑
ginálních exponátů půjčili 
na  výstavu sami autoři nebo 
jejich dědicové, mnohé se do‑
stanou na veřejnost vůbec po‑
prvé. 

Výstava je koncipována do ně‑
kolika historických momentů 
studia. Návštěvníci uvidí ul‑
trafány (čirá fólie, která se 
ve  filmové technice používá 
jako podklad pro kreslení ti‑
tulků a  v  kresleném filmu 
na  zhotovení kreseb jednotli‑
vých pohybových fází anima‑
ce – čerpáno z Wikipedie) Jiří‑
ho Trnky i  původní fáze 
na  pauzovacím papíře 
od  Zdeňka Smetany. Předsta‑
víme rovněž zakázkovou 
a programovou tvorbu pro do‑
spělé diváky. Neodmyslitelnou 
částí výstavy jsou ukázky z Ve‑
černíčků, které studio vyrábělo 
pro Českou televizi mnoho let.

V neposlední řadě se mohou 
návštěvníci seznámit s expozi‑
cí, jež představuje jednotlivé 
profese výroby animovaného 
filmu.

Součástí výstavy se stane in‑
teraktivní koutek s  tvůrčí díl‑
nou. V ní si mohou návštěvníci 
vyzkoušet jednotlivé fáze výro‑
by kresleného filmu. 

KLOBOUKY, HISTORIE 
I SOUČASNOST 
MÓDNÍHO DOPLŇKU
9. 3. – 30. 7. 2017 Malá výstav-
ní síň (zámek)

Uchovávání tradice řemeslné 
výroby a  originální realizace 
autorských nápadů při vytváře‑
ní klobouků jsou Magdaleně 
Kopotové vlastní, i když se pro‑
fesně věnuje právnickému po‑
volání.

O  sbírání klobouků a  forem 
projevila systematický zájem 

teprve před několika lety, ale 
za tu dobu si stačila osvojit pro‑
fesionální zdatnost a  řemesl‑
nou zručnost. 

Na  výstavě představuje au‑
torskou kolekci dámských spo‑
lečenských klobouků v mnoha 
případech oživenou originální 
bižuterií. Magdalena Kopotová 
se rozhodla návštěvníkům 

představit také svou sbírku ori‑
ginálních dobových pokrývek 
hlavy převážně datovanou ob‑
dobím 1. republiky včetně pů‑
vodních kloboukových forem.

K výstavě se chystají také dvě 
komentované prohlídky s  au‑
torkou a dílny pro děti. Pro je‑
jich termíny prosím sledujte 
webové stránky muzea. 

Roztoky, Zámek 1, 
tel. 233 029 011, e-mail: 
muzeum@muzeum-roztoky.cz,
Není-li uvedeno jinak, otevře-
no celoročně: st–ne 10–18 hod.
V návštěvní době je otevřena 
kavárnička „Pro Vás“.
Knihovna muzea otevřena: 
st 8.00–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Vstupné: Výstavy, Zámek – zá-
kladní 50 Kč, snížené 30 Kč, 
rodinné (2 dospělí + max. 
4 děti) 130 Kč.

 l

Eva Koktová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy vás zve na výstavy

Klobouky
HISTORIE I SOUCASNOST MÓDNÍHO DOPLNKU 
9. 3. - 30. 7. 2017
Středočeské muzem v Roztokách u Prahy

ˇˇ
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MŇAU!
ROZTOKY

a uvádějí pohádkový muzikál

Neděle 26. 3. 2017 od 15 hodin

Hootel Academic, Tyršovo nám., Roztoky

Akce je podpořena grantem města Roztoky

Vstupné 80 Kč

Rezervace na tel 606 893 292

 - pí Drdová

Předprodej v recepci hotelu

INZERCE

Rosa Coeli v březnu a dubnu
Vážení příznivci našich pořadů, sděluji 
vám podrobnější informaci k programům 
v příštích měsících: 

17. 3. Galerie Academic, 19 hod.
Nokturno s poezií Vladimíra Holana.  
S organizačním přispěním Rosa Coeli 
vychází v nakladatelství Vyšehrad nový 
výběr poezie V. Holana. 
Kniha má název Být milován, milovat… 
a bude uvedena poprvé v pořadu  
v Roztokách. 
V programu zazní výběr z Holanovy 
poezie.
Účinkují: Michala Břízová, Rudolf Kvíz, 
Václav Pavlík, M. Křehnáč – kytara
Vstupné: 100 Kč. 

2. 4. Atelier Zdenky Braunerové,  
Středočeské muzeum 10 hod., 14 hod.
Pořad z korespondence Zd. Braunerové, 
J. Zeyera a F. X. Šaldy v rámci zahájení 
letošní sezony v Atelieru Z. B.
Účinkují: P. Boloňská, R. Kvíz, V. Pavlík,  
V. Soldán, Eva Kubrová – klavír
Vstupné: 100 Kč
Rezervace míst nutná na tel. 233 029 060 
nebo pokladna@muzeum-roztoky.cz  l

Na setkání s vámi se těší 
Václav Pavlík

BELETRIE

Bauer, J., Evangelium Máří Magdalény
Becková, K., Dotknout se duhy
Cram, C. M., Toskánské věže
Crippa, L., Onnis, M., Fotograf z Osvětimi 
Chadwick, E., Podzimní trůn

DETEKTIVKY

Bannalec, J‑L., Bretaňská pýcha
Grisham, J., Osamělý střelec

PRO DĚTI

Schwab, V., Můj anděl strážný.. Nové začátky
Thorpe, K., Víly Nevíly 3.–7. díl
Moje pestrá knížka o princeznách. Ilustro‑
vala Stefanie Klassen

NAUČNÁ

Bárta, J., Maršál Radecký : od  vojevůdce 
k pomníku
Bělina, P., Generál Laudon : slavný vojevůd-
ce a pán na Bečvárech
Kuna, M., Počátky raného středověku 
v  Čechách : archeologický výzkum sídelní 

aglomerace kultury pražského typu v Roz-
tokách 
Zibura, L., 40 dní pěšky do  Jeruzaléma: 
o pouti bez cukrové vaty

V BŘEZNU BUDE:

n��8. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n��9. 3. Na co by každá máma měla myslet 

především, seminář z  cyklu BPW ČR 
(10.00–12.00), přihlášení na  lenka.
svecova@bpwcr.cz

n��22. 3. Hravé čtení s Adélou 
(16.15–17.15)

Informace o programu a mnoho další-
ho můžete zjistit osobně v  knihovně, 
na  plakátovacích plochách města či 
na webu knihovna.roztoky.cz.

� l

Za městskou knihovnu 
Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během 
měsíce února 2017.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – BŘEZEN–DUBEN

Jaroslav Šonský patří k  předním českým 
houslistům, žije již řadu let ve  Švédsku, 
ale má svůj druhý domov opět i v Praze. 
Jako sólista i  vynikající komorní hráč 
koncertoval ve více než 20 zemích celého 
světa, také pro švédského krále nebo při 
poslední zahraniční návštěvě Václava 
Havla v Německu. Je nositelem ceny Gra‑

tias Agit za dlouholetou propagaci české 
hudby ve  světě (udělovanou ministrem 
zahraničí ČR). Sylvaine Wiart je vynikají‑
cí francouzská pianistka, která miluje 
české publikum a ráda u nás koncertuje. 
Duo spolupracuje již 10 let a jeho nevšed‑
ní souhru oceňují posluchači i kritiky.  l

Martina Fialková

Jarní sonáta pro housle a klavír – Jaroslav Šonský a Sylvaine Wiart 
Na zámku v Roztokách 29. dubna od 18.00 vystoupí mezinárodní duo vynikají-
cích hudebníků. V jarně laděném programu přednese díla Johannese Brahmse, 
Ludviga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. 

9. 12. – 26. 3. 
2017

Marie Fischerová-Kvěchová – tvorba české malířky, ilustrátorky, oděvní návrhářky.
Středočeské muzeum Roztoky,  
Galerie/Kabinet

26. 1. – 30. 4. 
2017

Výstava Transport smrti – Litoměřice-Velešín Půda Středočeského muzea, Roztoky

24. 2. – 9. 7. 2017
Bratři v triku 70 – unikátní výstava Studia Bratři v triku. 
Nejúspěšnější a nejstarší české studio kresleného filmu

Středočeské muzeum Roztoky

Pá 17. 3.
Husitská diakonie organizuje sbírku šatstva.  
Od: 15.00–17.00 hod.

CČSH, Jeronýmova 515, Roztoky

Pá 17.3.
Nokturno s poezií Vl. Holana.  
Od: 19.00 hod

Galerie Academic, Roztoky

Pá–So  
17. 3. – 18. 3.

Dobročinný bazárek dětských věcí. Více na www.blesak-roztoky.cz   
Pá: 14.00–18.00, So: 9.00–12.00 hod.

Ateliér Plechárna, Sdružení Roztoč, 
Jungmannova 92

Ne 19. 3.
O princi z knížky – Dřevěné divadlo.
Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Ne 26. 3.
Pohádkový muzikál Mňau. 
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Čt 30. 3.
Vernisáž karikaturisty Radovana Rakuse. 
Od: 18.00 hod. 

Galerie v domě U Korychů, Velké 
Přílepy

Pá 31. 3.
Hledá se Dory – film pro děti. Od: 15.00 hod. a 17.00 hod. 
Bezva ženská na krku – česká komedie s O. Vetchým.  Od: 19.00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

Ne 2. 4.
Budulínek – spolek roztockých loutkařů Kvítko. 
Od: 15.00 hod.

TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Ne 2. 4.
Zdenka Braunerová korespondence – 
Braunerová, Zeyer, Šalda.  Od: 10.00 hod, 14.00 hod.

Středočeské muzeum,
Ateliér Z. Braunerové

Pá 7. 4.
Koncert houslového virtuosa Jakuba Junka. 
Od: 19.00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

Pá 7. 4.
Jarní slavnost v Rožálku s Beruška Bendem. 
Od: 15.30 hod.

Mateřské centrum Rožálek, Roztoky

Ne 9. 4.
Slepička a kohoutek a kuře Cupity – divadlo Před branou z Rakovníka.  
Od: 16.00 hod.

Divadélko, CVA Velké Přílepy

Ne 9. 4.
Velikonoční jarmark.   
Od: 13.00 hod.

Prostor u budovy MÚ, Roztoky

Čt 20. 4.
Fungující životopis aneb jak se dostat na pohovor – seminář.   
Od: 18.00–20.00 hod. 

Městská knihovna, Roztoky

Ne 23. 4.
Řemeslo má zlaté dno – dílničky, výstavba ptačích krmítek, divadélko, Muzička.   
Od: 10.00 hod.

Zahrada ZŠ Roztoky

Ne 23. 4.
6. ročník celorepublikových závodů kočárků Strollering v Horoměřicích.   
Od: 15.00 hod.

Restaurace Chotol, ul. Bílá, Horoměřice

Pá 28. 4.
Lichožrouti.  Od: 15.00, 17.00 hod.  
Strnadovi – dokument režisérky H. Třeštíkové. Od: 19.00 hod.

CVA kino Velké Přílepy

Pá 28. 4. Čarodějnice – pro děti bohatý program, soutěže, hudba, pálení čarodějnic, občerstvení. Roztoky, Žalov – hřiště
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Jarní 
slavnost 

   
 s Beruška Bandem

Pátek 7. 4. 2017 od 15:30 v Rožálku (pod školní jídelnou)

Vstup děti 50 Kč, dospělý doprovod zdarma

Akce je podpořena grantem města Roztoky

v Rožálku

INZERCE

13. dubna 2017

Posezení u cimbálu s Muzičkou

KDE: Zasedací síň městského úřadu.
KDY: Čtvrtek 13. 4. 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. 

Vystoupení je pořádáno 
za přispění města 
pro roztocké seniory 
a jejich doprovod.

V  listopadu loňského roku jsme se mohli 
zaposlouchat do veršů básníků Českomo‑
ravské vysočiny, jmenovitě Halase, Demla 
či Skácela, vždy v citlivém doprovodu hud‑
by Smetanovy, Sukovy či Bohuslava Marti‑

nů. V  lednu vystoupil v  Academicu pod 
hlavičkou Rosa Coeli Richard Kvíz s básní‑
ky blízkými jeho srdci, totiž s  Holanem, 
Shakespearem, Sovou, Demlem či Jarosla‑
vem Seifertem. 

Naposledy uspořádal 19. února Václav Pav‑
lík koncert Komorního orchestru Dvořáko‑
va kraje v Historickém sálu našeho zámku. 
Koncert to byl velký a parádní v tom nejlep‑
ším slova smyslu. Kvalita mistrovských děl 
Vivaldiho, Stamice, Telemanna či Brittena se 
pravda nedá poměřovat počtem přítomných 
v sále, ale jména interpretů a dobré jméno, 
které Komorní orchestr Dvořákova kraje 
provázejí, to obé zaručilo plný, ba přeplněný 
Historický sál, kde pozdní příchozí jen ob‑
tížně hledal volnou židli a několik návštěv‑
níků dokonce rádo vyslechlo koncert vstoje. 

Ušlechtilý podnik proběhl pod taktovkou 
Václava Mazáčka, k  sólistům patřili Anna 
Mazáčková, Veronika Sedláčková a  Viktor 
Mazáček. 

Václav Pavlík má dar sdružit kolem sebe 
lidi, kteří vysoký kumšt hudební a verše takří‑
kajíc z čítanek přednášejí srozumitelně, s ra‑
dostí a  se zaujetím. Má své stálé publikum, 
které si možná stejně jako já říká, že citlivý 
a s obrovským zaujetím nabídnutý přednes li‑
terárních skvostů (a že jich v českých a morav‑
ských zemích máme!) se v dnešní elektronické 
a uspěchané době rovná tak trochu zázraku.�l

Tomáš Novotný

Rosa Coeli přivezla v zimě do Roztok výtečné verše a skvělou hudbu
O tom, že Václav Pavlík a jeho sdružení Rosa Coeli „přivážejí“ do Roztok umění, 
psal Odraz již mnohokrát. Vendovi, jak řada přátel Václavu Pavlíkovi říká, se 
na tomto poli daří a cítí se zde evidentně jako ryba ve vodě, a tak přidává plyn, 
vystupuje se svými přáteli v Salmovské literární kavárně v Praze, v Kralupech, 
dalekých Františkových Lázních či v kavárně Náš bar v Praze 4.

Komorní orchestr Dvořákova kraje pod řízením prof. Václava Mazáčka se sólistou Viktorem Mazáčkem, členem ČF
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Zápisy do prvních tříd 
na školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
ve  dnech 5. 4. a  6. 4. 2017 se bude konat 
zápis do prvních tříd. 

Na zápis se přihlašujte v odkazu: http://
zapisy.zsroztoky.cz/ Budova zápisu nemusí 
být totožná s  budovou možného nástupu 
od 1. 9. 2017. K zápisu se přihlašujte celým 
jménem dítěte na den a hodinu. Možné při‑
hlášení je do 31. 3. 2017. Formuláře k zápi‑
su naleznete na webové stránce školy /for‑
muláře ke stažení/, s sebou si přineste rodný 
list dítěte a  váš OP, kde je uvedeno místo 
pobytu. Pokud již máte potvrzení potřebná 
k odkladu školní docházky /tj. doporučení 
SVP a odborného lékaře/, doručte do školy 
co nejdříve. Dotazy můžete zasílat na   
e‑mail: dita.blechova@zsroztoky.cz.
Těšíme se na Vás a na naše budoucí žáky. 

D. Blechová

Bruslení a 2. D 
Ráda bych touto cestou poděkovala „Soko‑
lům“ za  práci a  péči o  kluziště, které nám 
všem, hlavně tedy dětem, dělalo v mrazivých 
dnech velkou radost. Po několika teplých zi‑
mách se nám, bruslařům, opět zadařilo. Pro‑

to jsem se radovala z ledu u Sokola a mož‑
nosti ho užít i  dopoledne, domluvila se se 
Sokoly a vyrazila se třídou 2. D na led. Byli 
jsme natěšeni a nešlo couvnout, i když den 
předtím notně nasněžilo. „Děti se těší, tak 
budeme hrabat,“ myslela jsem si, ale nezůsta‑
li jsme v tom sami, na pomoc nám přišel pan 
Malý, který nám obětavě pomohl sníh odkli‑
dit, velice děkuji. Kluziště jsme si náramně 
užili, nakonec i  odklízení sněhu, bruslení, 
závody, kličkování a honěnou. Děti to mohly 
prožít všechny spolu a to je vždycky větší zá‑
bava. Bylo to krásné dopoledne. Škoda že už 
nemrzne, tak snad zase příští zimu.  

Petra Zwinzová

Matematická olympiáda –  
okresní kolo
Úspěšní řešitelé školního kola matematické 
olympiády z pátých tříd se dne 24. 1. 2017 
zúčastnili okresního kola matematické 
olympiády v  Černošicích. Velkým úspě‑
chem se stal výkon Františka Marka, který 
obsadil 1. místo s  plným počtem bodů. 
Dalším úspěchem je 9.–12. umístění Luká‑
še Franty ze 4. ročníku s třetím nejvyšším 
počtem dosažených bodů. Je škoda, že 
okresní kolo je pro tuto kategorii vrcho‑

lem, kam mohou úspěšní řešitelé postou‑
pit. Všem moc gratulujeme a  děkujeme 
za výbornou reprezentací naší školy. 

Pythágoriáda – školní kolo 
Ve dnech 31. 1. a 1. 2. proběhlo školní kolo 
matematické soutěže Pythágoriáda pro 
žáky 5. až 8. ročníků a nadané žáky čtvrtých 
ročníků. Nejvíce jsme pyšní na výsledky Lu‑
káše Vrány a Elišky Adamczikové z pátých 
ročníků, kteří obsadili sdílené první místo. 
Velká gratulace patří také žákyni čtvrtého 
ročníku Rozálce Tučkové, která ve  stejné 
kategorii získala 10 bodů a  stala se tak 
úspěšným řešitelem soutěže. Všem zúčast‑
něným děkujeme a vítězům gratulujeme. 

Tereza Náhlovská 

Okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce – II. stupeň
Hned 1. února jsme vyjeli do Dolních Bře‑
žan na  okresní kolo Olympiády v  českém 
jazyce. Pěkně mrzlo, ale spoje naštěstí jely 
podle plánu, tak jsme se již po osmé hodině 
ranní zapisovali do seznamu účastníků, kte‑
rých se nakonec sešlo 32. Za naši školu se 
účastnily dvě nejúspěšnější řešitelky školní‑
ho kola OČJ z  9. B – Kateřina Hykešová 
a Eliška Panenková. Řešilo se 7 úkolů z gra‑
matiky a stylistiky a pak následovala sloho‑
vá práce na dané téma. Děvčata si se vším 
rychle poradila a ve dvě hodiny odpoledne 
jsme již byli zpět v Roztokách a čekali na vý‑
sledky. Jsme velmi rádi, že máme ve  škole 
tak skvělé a nadějné „češtinářky“ a můžeme 
gratulovat Kačce Hykešové k  nádhernému 
2. místu (o  1 bod) a  Elišce Panenkové ke   
4. místu, kdy jí jen o ½ bodu uniklo to třetí. 

Kateřina Hykešová byla úspěšná i v okres‑
ním kole dějepisné olympiády na téma Ma‑
rie Terezie, kde obsadila 1. místo.  l

Gratulujeme!
Věra Zelenková

Školní okénko

NOVĚ: DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI  
PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Po skončení čtvrteční a páteční přípravky 
z češtiny a matematiky na víceletá gymná‑
zia nabídneme kurz doučování:
Čtvrtky: doučování pro 1. st. ZŠ (matema‑
tika a čeština) 14.30–15.30

Čtvrtky: doučování pro 2. st. ZŠ (matema‑
tika a čeština) 16.00–17.00
Začínáme po Velikonocích, tj. 20. dubna 
2017.

Rodiče jsou v práci a škola ani školka ještě 
nezačíná. Ideálním řešením je příměstský 

tábor pro školáky či program pro malé po‑
tomky. Od rána do odpoledne, od pondělí 
do pátku. Se spoustou legrace a zajímavých 
aktivit.

LETNÍ NOVINKA: Z POHÁDKY  
DO POHÁDKY

Nově připravujeme celodenní (nebo půl‑
denní) program pro předškoláky 

Léto v Lexiku
Lexik – Letní aktivity v Lexiku začínají před koncem školního roku a běží až 
do konce prázdnin a jsou určeny pro děti i dospělé. 
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Krok za KrokemKrok za Krokem

ČÁSTEČNÁ VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE, 
FORMOU HRY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
A PRIMA KOLEKTIV

VYHOVÍME VAŠIM POŽADAVKŮM

FINANČNĚ DOSTUPNÉ

PŘIJĎTE SI NÁS ZDARMA VYZKOUŠET
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK DOPOLEDNE

WWW.KROK-ZA-KROKEM.CZ

ŠKOLIČKA - ROZTOKY

INZERCE

Rýznerova 1181/4
Praha 6 – Suchdol
www.ptacata.info 
e-mail: ptacata@post.cz 
Tel: 724 587 747

Co školička nabízí: 
• hlídání dětí od 1 – 5 let
• dopolední – odpolední – celodenní docházka
• příjemné prostředí v rodinném domě se zahradou
• individuální přístup
• každodenní vycházky po lese
• možnost skupinového plavání
• maximálně 10 dětí ve školce

U nás se vaše děti budou cítit jako doma

od 3 do 7 let.  Z pohádky do pohádky po‑
běží po dobu tří týdnů v srpnu.  
Nejedná se o „pouhé“ hlídání, ale rozvojo‑
vý program s profesionály, který bude za‑
měřen na rozvoj pozornosti, řeči, grafomo‑
toriky a socializace... 

Začínáme 14. srpna a  končíme 1. září 
2017, po  tři týdny vždy od  pondělí 
do pátku.
V týdnech: 14.–18. 8., 21.–25. 8., 
28. 8 – 1. 9. 2017

PŘÍMĚSTSKÝ NOVINÁŘSKÝ TÁBOR 

Letos čeká naše mladé novináře opět něco 
nového.  Týdenní novinářský tábor bude 
odkrývat taje redaktorské práce „okolo“ 
cestovního ruchu. Opět se podíváme 
do zákulisí různých míst, budeme pořádat 
improvizované tiskové konference, bude‑
me fotografovat a  dělat fotodokumentaci 
a opět vytvoříme náš Roztocký lexikon.
Tábor není určen jen pro „psavce“, ale učí 
děti vědět více o médiích, aktivně se dívat 
kolem sebe, fotografovat, přemýšlet, psát...

V týdnu od 21. do 25. srpna 2017.

ROZJEZDY PŘED ŠKOLOU

Koncem prázdnin se bude zkušená peda‑
gožka věnovat „nastartování“ dětí před za‑
čátkem školy. Kurz je určen i pro děti s po‑
ruchami učení, pro děti nepozorné či 
neposedné.

Od 21. do 25. srpna 2017, 15.00–16.30, 
1. stupeň ZŠ (matematika, čeština), 
Od 21. do 25. srpna 2017, 
od 17.00–18.30, 2. stupeň ZŠ (matemati-
ka, čeština)

INTENZIVNÍ NĚMČINA NA CESTY  
PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Tento kurz je zaměřen na mírně pokročilé 
němčináře, kteří potřebují rychlou inten‑
zivní „nalejvárnu“.

Od 10. do 14. července 2017, 16.00–17.30.

NOVÉ PŘÍPRAVY KE ZKOUŠKÁM 
A ZKOUŠKY NA PROFESNÍ CHŮVU

Březnový běh přípravného kurzu 
ke zkoušce na rekvalifikaci Chůva pro děti 
do  zahájení povinné školní docházky již 

začal, opozdilci ještě mohou rychle při‑
stoupit. Pro ty, kteří nestíhají nyní, bude 
od června zahájen další kurz.  

Poslední zkoušky byly náročné, tak jako 
jindy. Všichni, kdo podcenili přípravu 
a  neuspěli, se mohou znovu přihlásit 
na červnové zkoušky. Termín je třeba si re‑
zervovat včas, neboť již nyní, ve všech třech 
termínech, zbývá jen několik míst.

Zkoušky:  10., 17. a 18. června 2017

Na  všechny aktivity se můžete hlásit již 
nyní. Více najdete na našem www.lexik.cz
 
V případě jakýchkoli dotazů pište na 
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000. 

Těšíme se na vás!   l

Za kolektiv Lexiku 
Mgr. Lenka Červenková
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Tenisová škola VV (www.tenis-skola.cz), Tenisový areál 
Žalov (www.tenis-zalov.cz)  a Jan Šrámek (sramek@tenis-

skola.cz, 602457867) pro Vás připravili: 

TENISOVÝ KEMP V RAKOVNÍKU 6.-12.8.2017 
Tradiční akce nejen pro závodní hráče. Až 5 hodin tenisu denně. 
Kolo, beachvolejbal a beachtenis, fotbal, florbal, koupání, bowling. 
Strava 5x denně. Hlaste se u Jana Šrámka a na webu TŠ. 

LETNÍ TÁBOR SE SPORTEM 
Pro všechny živé děti od 5 let - týden plný zábavy, sportu 
(tenis, beachvolejbal a další), výletů i tradičních táborových 
dovedností. Samozřejmostí je celotáborová hra o ceny. 
Krásné prostředí na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. 

Kdy: 16. - 22.7.2017 

Kde: Rekreační areál Pecka (u Nové Paky) 

Informace a přihlášky u Jana Šrámka a na webu TŠ 

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY NA ŽALOVĚ – PŘÍMĚSTSKÉ 
 

Denně 8:30 – 16:00. 3x strava, pitný režim, celodenní program (tenis, další 
sporty, odpočinek), bazének, trampolína, zkušení trenéři a instruktoři. 

 

Termín 1: 10.-14.7.2017 klasik         Termín 6: 14.-18.8.2017 klasik     
Termín 2: 17.-21.7.2017 klasik         Termín 7: 21.-25.8.2017 + florbal   
Termín 3: 24.-28.7.2017 + kolo        Termín 8: 28.8.-1.9.2017+míčovky 
Termín 4: 31.7.-4.8.2017+míčovky  
Termín 5: 7.-11.8.2017 klasik 
 
Cena:  
od 2800,- při včasném přihlášení (na sourozence sleva 10%)                    Cena za 1 den: 700,- Kč 
 

Veškeré informace a přihlášky u Jana Šrámka. Těším se na vás! 

INZERCE
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Přes zimu se stalo několik 
zajímavých událostí
Především stále doplňujeme naší členskou 
základnu hlavně o malé fotbalisty. Podařilo 
se nám stabilizovat tým trenérů žáků i pří‑
pravek. Všichni trenéři mají trenérskou 
kvalifikaci, což je zárukou výkonnostního 
růstu těchto našich mladých fotbalistů.

Uskutečnila se další 
valná hromada 
S přibývajícím počtem hráčů je nutno neu‑
stále doplňovat tréninkové pomůcky. Že 
máme stále více hráčů, nás nesmírně těší, 
současně to s  sebou přináší jeden velký 
problém. Tím je nedostatečná kapacita zá‑
zemí. Budeme s  tím muset do  budoucna 
něco udělat.  

Dalším problémem jsou tréninkové plo‑
chy. Na hřišti jsme spolu s atletikou Sokola. 
Místní Sokol se nám snaží vyjít všemožně 

vstříc a  spolupráce s  ním je výborná, ale 
i přesto, hřiště není nafukovací a zejména 
v  zimních měsících by se ještě jedna tré‑
ninková plocha hodila. Snad se dočkáme 
a tento problém brzy vyřešíme.

 Všechna mužstva se poctivě připravova‑
la na  jarní část, děti formou jednotlivých 
halových turnajů, dospělí společně s  do‑
rostem absolvují tradiční Zimní ligu.

A 25. 3. 2017 vše opět vypukne naplno.

Chtěl bych vás proto pozvat na  všechny 
jarní zápasy našich mužstev. Data jejich 
konání si můžete přečíst na našich webo‑
vých stránkách (www.skroztoky.cz), na in‑
formační tabuli v  kabinách oddílu nebo 
na plakátech, které budou pravidelně roz‑
mísťovány na plakátovacích plochách MÚ 
Roztoky. 
 l

Ing. Tomáš Novotný
prezident SK Roztoky

Vážení přátelé, jarní část fotbalové sezony 2016/2017 je tady. 

Fotbal v Roztokách, jaro 2017

Zimní radovánky v Pohádce 
Letošní sníh si pohádkové děti 
s nadšením užívaly. Hlavně bobování 
na naší zahrádce. Týdenní témata ten-
tokrát byla: vesmír, třídění odpadů, 
dobrodružství s krtkem a sv. Valen-
týn (podarovali jsme maminky kytič-
kou z lásky vyráběnou). Opět jsme 
úspěšně přespali ve školce a čeká 
nás další spinkání v pátek 31. 3. již 
s velikonoční tématikou a vynášením 
Morany. Mohou se zúčastnit i dětičky, 
které nenavštěvují naši školku, cena 
500 Kč/dítě. Přivítali jsme nové děti, 
ale ještě několik míst zbývá. Přijďte 
se k nám podívat, těšíme se na vás. 

Janičky z Pohádky. Tel. Jana Buštová 
777 977 244    l
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Zima nám pomalu ukazuje svá záda a tím 
se blíží i  konec tenisové halové sezony 
a s ní spojené zimní turnajové série – finá‑
lové turnaje všech dětských kategorií i ka‑
tegorie mužů se uskuteční první dubnový 
víkend 1. a  2. 4., kdy budou dekorováni 
i  celkoví vítězi. Týden poté sundáváme 
halu, což je impulz pro všechny, kteří by 
chtěli od jara s tenisem začít, aby se hlásili 
na sramek@tenis‑skola.cz.

V květnu a červnu budou opět probíhat 
utkání družstev. Letos máme přihlášená tři 

družstva – minitenis (ročníky 2010 a mlad‑
ší), babytenis (ročníky 2009 a  2008) 
a mladší žactvo (ročníky 2007–2005) – zá‑
pasy probíhají vždy o víkendu, tak můžete 
přijít zafandit, třeba se sklenkou Únětické‑
ho piva v ruce.

Pokud už plánujete svým ratolestem let‑
ní prázdniny, tak s námi můžete jako vždy 
počítat – letní tábor 16. až 22. 7. v Pecce, 
tenisový kemp 6. až 12. 8. v  Rakovníku 
i letní intenzivní příměstské kurzy 10. 7. až 
1. 9. na  Žalově jsou pro děti připraveny 

s nabitým programem a stačí se jen přihlá‑
sit na www.tenis‑skola.cz/sportovni‑akce. 

Jsme tu pro všechny, kteří chtějí aktivně 
trávit svůj volný čas, zejména pak pro děti, 
které se snažíme zábavnou formou nad‑
chnout pro jeden z  nejkomplexnějších 
sportů a  vůbec jim ukázat, že hýbat se 
může být fajn a že zahrát si s kamarádem 
napínavý zápas může přinést stejnou dáv‑
ku adrenalinu jako mise v  oblíbené hře. 
Tož sportu zdar. 

 l

Jan Šrámek

V neděli 23. dubna 2017 v 15 hodin (regist‑
race od  14.00) odstartují v  Horoměřicích 
v ul. Bílá u restaurace Chotol Strolleringové 
závody – závody ve sportovní chůzi s kočár‑
kem. Touto akcí se připojujeme k meziná‑
rodní akci Závody kočárků, která proběhne 
ve stejný den na cca 50 místech po celé ČR, 
na  Slovensku a  v  Polsku. Bližší informace 
o akci také na www.zavodykocarku.cz. 

„Cílem akce je motivovat maminky 
na mateřské dovolené k pravidelnému po‑
hybu a sportu. Chceme ukázat, že sporto‑
vat lze i  s  kočárkem“, vysvětluje Kristýna 
Strakošová, instruktorka programu Strolle‑
ring®. „Zároveň pravidelné sportovní akti‑
vity maminek probouzejí u dětí od raného 
dětství přirozený vztah ke  sportu. Děti se 
tak od  svých rodičů učí, že sport patří 
ke každodennímu rytmu života,“ dodává.

Podstatou samotných závodů je CHŮZE 
s  kočárkem na  cca 100 kroků dlouhé trati 
v  co nejkratším čase. Na  každý „rozchod“ 
budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je 
kontrolovat především regulérnost stylu 
chůze, jelikož právě ta je předmětem závodů. 
Zcela záměrně je kladen důraz na chůzi, ne‑
boť sportovní chůze je základem každé lekce 

programu Strollering® – outdoorového fit‑
ness programu pro maminky (a  tatínky) 
na MD. Pro soutěžící jsou připraveny 3 hlav‑
ní kategorie závodů: pro maminky, pro tatín‑
ky a  pro celé rodiny, kdy je třeba, aby se 
dva členové rodiny drželi madla kočárku 
současně.  

Výtěžek ze startovného bude předán ne‑
mocnému 11letému Vojtovi Procházkovi 
z Horoměřic, který trpí spastickou kvadru‑
parézou a  dalšími zdravotními problémy. 
Peníze použije na doplatek závěsného zve‑
dacího systému a jako příspěvek na operaci, 
kterou musí pravidelně podstupovat a po‑
jišťovna ji v ČR nehradí (cena je 50 000 Kč). 
Součástí akce bude také doprovodný pro‑
gram, jehož součástí budou sportovní a ta‑
neční vystoupení, ukázka cvičení STRO‑
LLERING® – fitness program pro maminky 
s  dětmi, soutěže a  výtvarné dílničky pro 
děti, malování na obličej, maminky se mo‑
hou nechat nalíčit od profesionálek, tatínci 
se mohou občerstvit pivem a něčím na zub 
atd. Účast přislíbila také zpěvačka Jana 
Rychterová. Zároveň zde budou mít mož‑
nost se prezentovat místní podnikatelé for‑
mou stánků a dárků pro vítěze. Celou akci 

bude moderovat hlasatelka a dramaturgyně 
Českého rozhlasu Eva Kličková, obyvatelka 
Horoměřic. 

V  předchozím ročníku se závodilo 
na 51 místech ČR a 15 místech v Polsku, 
závodů se zúčastnilo více než 1500 kočárků. 
V Horoměřicích závodilo přes 60 kočárků 
a  díky všem zúčastněným se podařilo vy‑
brat částku 18 937 Kč na podporu nemocné 
5leté Elišky Kamzíkové z Horoměřic, která 
trpí oboustrannou mozkovou obrnou.

„Srdečně vás tedy zveme na letošní roč‑
ník Závodů kočárků, věříme, že si s námi 
užijete odpoledne plné zábavy, sportu 
a nečekaných výkonů“, uzavírá tak pozván‑
ku na letošní závody organizátorka Kristý‑
na Strakošová se svým týmem. 

  Horoměřice, únor 2016

6. ROČNÍK CELOREPUBLIKOVÝCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ VE SPORTOVNÍ CHŮZI

Tenisové okénko

STROLLERING® ZÁVODY KOČÁRKŮ v Horoměřicích
Co je to Strollering®?
Strollering® je určen všem ženám, ale 
i mužům na mateřské či rodičovské 
dovolené, kterým chybí pravidelné spor-
tování, nebaví je každodenní monotónní 
procházky s kočárkem a rádi by tento 
čas využili trochu víc pro sebe. Zároveň 
je úžasnou příležitostí pro maminky 
sportovkyně, kterým se nabízí možnost 
absolvovat intenzivní dvoudenní školení 
a začít pak s vedením vlastních lekcí 
prakticky kdekoli. 

Právě podpora žen na mateřské dovolené 
k chuti podnikat, sebevzdělávat se a jít 
si za svým snem je jedním z primárních 
cílů, kterého chce zakladatelka programu 
Edita Berková prostřednictvím Strolle-
ringu® dosáhnout. „Když jsem zakládala 
Strollering®, přála jsem si v ženách-ma-
minkách probudit lásku k pravidelnému 
pohybu. Přála jsem si, aby se stal jejich 
každodenní součástí i v době, kdy na nás 
samotné nezbývá téměř žádný čas. I dnes 
je mým cílem motivace žen. Aby věřily 
samy sobě, aby měly vlastní sny a aby 
věřily, že je dokážou uskutečnit. I proto 
pořádáme Závody kočárků. Chceme 
maminky přesvědčit, že s dětmi lze dělat 
téměř cokoli. Jenom musíte chtít a věřit 
tomu, co děláte!“
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e-shop tisku

INZERCE

n�Koupíme byt v  Roztokách 
a  okolí 3+kk/3+1 s  balkonem 
do 4 mil. Tel. 725 179 965
n�Pronajmu byt 2+1 v Olbrach‑
tově ulici, od dubna 2017. 
Tel. 602 345 700
n�Prodám rozestavěnou chatu 
k  trvalému bydlení s  pozem‑
kem 450 m v  Roztokách, ulice 
Potoky. Tel. 736 674 553  
n�Hledám spolehlivou a  pečli‑
vou paní na  občasný úklid ro‑
dinného domu v Žalově. 
Tel. 724 270 592
n�Prodám motocykl KEN‑
TOYA Twin Cup 50  4T, nový, 
nepoužívaný, zakoupený v roce 
2016 za 18 000 Kč. Nutné vidět, 
cena dohodou. Tel. 607 547 200, 
723 909 806

n�Prodám dětská kola Rock 
Machine Surge, vel. 24, barva 
zeleno‑stříbrná a  fialovo‑bílá 
(možno i  jednotlivě). Cena 
5000 Kč/ks. Tel. 602  607  196 
n�Hledám k pronájmu travnatý 
pozemek k  ustájení 2 poníků. 
Postaráme se i  o  údržbu po‑
zemku. Nabídky prosím na 
tel. 736 721 313 nebo e‑mail:
jantar2002@centrum.cz
n�Jsme čtyřčlenná rodina, která 
by si v Roztokách u Prahy, nebo 
na Levém Hradci chtěla koupit 
půl domku nebo byt v osobním 
vlastnictví, cihlový, od  50 m2, 
do 2 700 000 Kč. Vážné nabídky 
prosím posílejte na e‑mail: fak‑
tor.gr@seznam.cz 

 l

Soukromá inzerce

Omluva
V minulém čísle se nám „podařilo“ otisknout starou verzi inzerátu 
společnosti Powerprint. Váženému inzerentovi se timto hluboce 
omlouváme.  l

  Redakce



LETNÍ PNEU

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

PNEUSERVIS: +420 220 911 128 AUTOSERVIS:  +420 233 910 042 PRODEJNA: +420 220 515 853

Economic PROGRAM
  Výběr nejlepších pneu za cenu nejlevnějších

Nabídka letních pneu premiové značky PIRELLI 
ve vybraných rozměrech za cenu pneumatik BARUM  
(např. 195 / 65 R 15, 205 / 55 R 16, 225 / 45 R 17)

VYBERE SI KAŽDÝ

Garance PROGRAM
  100 % pojištění pneu 

V případě nákupu pneumatik PIRELLI - 15” a větší 
získáváte bonusový program TYRELIFE  
(bezplatná výměna poškozených pneu).
více informací na: www.pzeroclub.cz    

Bonus PROGRAM
  4 x pneu 17” a větší včetně montáže 
  změření GEOMETRIE - ZDARMA  

Nakupte 4 ks pneumatik PIRELLI 17” a větší včetně 
montáže a získáte  ZDARMA - změření vašeho vozu 
na laserové 3D geometrii.  Více informací na servisních 
místech AUTO HOUSER .s.r.o.    
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