3/2018

Jaro je za dveřmi,
ledy pukají

Téma:
kapacita školy

Doba
trezorová

Doznívání
masopustu

(str. 8–11)

(str. 14)

(str. 20)

03_2018_Odraz_01_32.indd 1

13.03.18 8:07

9७Sě¯MHPQ«P७SURVWěHG¯७QDģ¯७XN£]NRY«७]DKUDG\७X७Q£V७
QDOH]QHWH७NRPSOHWQ¯७VRUWLPHQW७SUR७YDģL७]DKUDGX௵७
EDONRQ७L७RNHQQ¯७SDUDSHW௷७
1DE¯]¯PH७]GUDY«७D७VLOQ«७URVWOLQ\७SěHY£ŀQÝ७RG७ÏHVN¿FK७
SÝVWLWHOı७ఓ७RNUDVQ«७NHěH७L७VWURP\௵७EDORY«७URVWOLQ\௵७
SURVWRNRěHQQ«७UıŀH७D७RYRFQ«७GěHYLQ\௵७WUYDON\७D७E\OLQN\௵७
EDONµQRY«७URVWOLQ\௵७VDGEX७]HOHQLQ\௵७VH]µQQ¯७FLEXORYLQ\७
D७KO¯]\௵७YRGQ¯७URVWOLQ\௷௷௷७
6DPR]ěHMPRVW¯७MH७QHPDO¿७Y¿EÝU७SRPıFHN७SRWěHEQ¿७
N७]DKUDGQLÏHQ¯७ఓ७VXEVWU£W\௵७GHNRUDÏQ¯७REO£]N\७D७GUWÝ௵७
KQRMLYD௵७RFKUDQQ«७D७SRGSıUQ«७SURVWěHGN\௵७WUXKO¯N\७
D७NYÝWLQ£ÏH௵७]DKUDGQLFN«७Q£ěDG¯௵७VHP¯QNDఙ७
5£GL७Y£P७SRUDG¯PH७V७Y¿EÝUHP७URVWOLQ७GR७MDUQ¯FK७
WUXKO¯Nı७L७GR७]DKUDG\७D७SRY¯PH७Y£P௺७MDN७VH७R७QÝ७
VSU£YQÝ७VWDUDW७
1DE¯]¯PH७SURIHVLRQ£OQ¯७Sě¯VWXS௺७]£MHP७D७UDG\७
]NXģHQ¿FK७]DKUDGQ¯Nı७3ěLMÑWH७VH७N७Q£P७LQVSLURYDW௱

-$51७8'/267,७9७=$+5$'Ü
OD SOBOTY 21. DUBNA
352'(-1७967$9$७6.$/1,Î(.
3DWě¯WH७N७PLORYQ¯NıP७VNDOQLÏHNఈ७1HQHFKWH७VL७XM¯W७
QDģL७WUDGLÏQ¯७SURGHMQ¯७Y¿VWDYX௬७6NDOQLÏN\७MVRX७WUYDON\७
]७KRUVN¿FK७REODVW¯௵७NWHU«७PDM¯७U£G\७QHSRKRGO¯௷७9¯PH௵७
FR७SRWěHEXM¯७D७U£GL७Y£P७SRUDG¯PH७V७RV£]HQ¯P७YDģ¯७
VNDON\७ÏL७]DKUDGQ¯७Q£GRE\௷

OD SOBOTY 28. DUBNA
PRODEJNÍ VÝSTAVA BYLINEK

0£WH७U£GL७RSUDYGRYRX७YıQLఈ७5£GL७YDě¯WHఈ७&KFHWH७P¯W७
SR७UXFH७ÏHUVWY«७E\OLQN\७RG७MDUD७Dŀ७GR७SRG]LPXఈ७7DN७
QHY£KHMWH७D७SěLMÑWH७N७Q£P७SUR७SRYLQQRX७MDUQ¯७Y¿EDYX७
D७QDÏHUSHMWH७LQIRUPDFH௵७MDN७R७E\OLQN\७VSU£YQÝ७
SHÏRYDW௷७'ÝWL७YH]PÝWH७V७VHERX௵७Y\]NRXģ¯७VL७Y¿UREX७
Sě¯URGQ¯७NRVPHWLN\௷

WWW.TREES.CZ
७७७७७७७SURGHMQL]DKUDGDWUHHV७७
7UHHV௵७V௷U௷R௷७
QÝWLFN£७௺௵७७७6WDWHQLFH७ÎHUQ¿७9ıO
7ఈ७௹ంఀ७ఀఀ७ఇఅ७అఇ௺७(ఈ७FHUQ\YXO#WUHHVF]

03_2018_Odraz_01_32.indd 2

OTEVÍRACÍ DOBA
ZAHRADNICTVÍ
NDŀG¿७GHQ७ం ఓ௺ఁ
RYBÁRNA
VRERWD७ం ఓ௺ఁ७
RG७௺௷७EěH]QD

13.03.18 8:07

ÚVODEM
OBSAH:

Vánoce přijdou zase o něco dřív

ÚVODEM
Vánoce přijdou zase o něco dřív | J. Drda

3

INFORMACE Z RADNICE
Slovo starosty | J. Jakob

4

Z jednání únorového
zastupitelstva | J. Drda

4

O čem jednala únorová rada | J. Jakob

5

Vzpomínka na únor 1948 | T. Novotný

5

Vitání dětí v Roztokách | I. Korunková

5

Z deníku Městské policie
Roztoky | P. Vevera

6

TÉMA MĚSÍCE
Téma měsíce – kapacita základní
školy | J. Drda

8

Naše škola si zaslouží koncepční řešení
namísto provizoria | M. Šlancarová

8

Zahradní nostalgie zvítězila
nad ráciem | E. Frindtová

9

Školní zahrada zachráněna –
krize trvá | R. Jandík

10

Poděkování | M. Holý

10

Odkud přijde koncepce? | M. Štifter

10

Školy + školky = priorita? | E. Sodomová

11

J. Kándl: karikatura J. Masaryka

HISTORIE MĚSTA

Jejda. Sotva trochu utichly vášně kolem prezidentské volby, začínají se vzdouvat vody komunální politiky. Do obecních voleb je
sice ještě dost daleko, víc než půl roku, ale tak jako předvánoční
slevy nastupují každý rok o něco dřív, začíná dřív i aktivita
místních kandidátů. V Odrazu se to pozná tak, že začne přibývat příspěvků, u nichž autor v podpisu uvede svou funkci nebo
politickou příslušnost.
Pravda, ona v Odrazu tak trochu probíhá volební kampaň
permanentně, i když si tak neříká. S blížícím se datem voleb (které je ovšem zatím tak
daleko, že ještě ani není určeno) však nepochybně bude stoupat frekvence i údernost
jednotlivých článků. Strana A bude poukazovat na to, co všechno se povedlo, strana B
se bude chytat za hlavu, jak je vše v rozvratu a troskách a že to všechno říkala už dávno.
Strana C to shrne, že za nic nestojí ani A, ani B, zatímco nově vzniklá strana D upozorní, že voliči si přejí změnu.
Tenhle folklor je asi nezbytný a celkem nic proti němu, pokud se bude opírat o fakta.
Skvěle to kdysi napsal Karel Čapek. Ať je v čele kdokoli, stejně je to hlavně o práci
a vždycky na konci volebního období jsou věci, které se povedly, i sliby, které nebyly
naplněny, a pár menších či větších průšvihů.
Lidi, kteří působí ve veřejných funkcích, je třeba ocenit už jenom za tu odvahu vzít
na sebe odpovědnost. Dnes je to ještě vylepšeno o veřejně přístupná majetková přiznání veřejných činitelů, kvůli nimž řada starostů rezignovala nebo už nechce kandidovat.
A to nemluvím o tom, že se do vás na sociálních sítích může beztrestně, libovolně
lživým a hnusným způsobem strefovat kdejaký anonym. Je jasné, že volební kampaň
nemůže být jenom racionální. Kdyby ale tak šlo zařídit, aby se do ní zapojovaly jen
pozitivní emoce. Nadšení a zapálení pro věc, touha vše zlepšit, soucit s potřebnými.
Někdy mi to připadá, že vůdčími emocemi v našich volebních kampaních jsou závist,
podezíravost a nenávist.
Přitom v komunální politice nemohou být věcné cíle příliš odlišné, potřeby obce či
města jsou víceméně dané. Mohou se jenom lišit představy, jak dosáhnout jejich naplnění. Jenže stále si neumíme naslouchat, respektovat odlišný názor, pořád je nepřítel
ten, kdo se opováží myslet si něco jiného.
Už kdysi jsem v Odrazu citoval T. G. Masaryka: „Tak demokracii už máme. Teď ještě
nějaké demokraty.“
A že jsme se za těch sto let od vzniku republiky posunuli, všechna čest.
Tak snad aspoň na ty imigranty v Roztokách nedojde. A po volbách začnou předvá●
noční slevy.
Jaroslav Drda
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v době, kdy píši tento článek, nám
poněkud přituhlo. Věřím, že nyní, když tyto řádky čtete, již
nemrzne a je hezké, neřkuli jarní počasí. I v roztocké politice občas přituhne a občas je hezky. Co se dělo v Roztokách
v mrazivém únoru?

Rekordní koupě pozemku
Je neblahým českým zvykem, že se obce
a města zbavují svých pozemků, což se jim
mnohdy v budoucnu nevyplatí. Jsem velmi rád, že se my chováme opačně. Schválili jsme koupi pozemku pod polovinou
areálu tzv. Barumu v Žalově. Pozemek je
cca 8500 m2 velký a bude zde v příštích letech postavena nová budova základní školy
a tělocvična. Letos jsme již jako město nabyli pozemek u roztocké školy, o čemž
jsem psal minule. Jsem přesvědčen, že se
jedná o nebývalý počin, kdy město oproti
všeobecným zvyklostem pozemky neprodává, ale kupuje. Jsem rád, že mohu být
pod tímto počinem podepsaný, a je mi velkým závazkem, že mám výstavbu zmíněné
žalovské školy, obdobně jako před lety velkou dostavbu roztocké školy, na starosti.
Zdá se, že i případná dotace na její stavbu
vypadá nadějně. Držme si palce.

rátily se na mě v září loňského roku paní
ředitelka a paní místostarostka Šlancarová,
která má operativní chod školy na starosti,
s tím, že bude potřeba vyřešit kapacitu školy na mezidobí. Proto jsem začal usilovně
pracovat na projektu malé budovy, kde
měly být čtyři regulérní třídy. Tato budova
měla stát na nově koupeném pozemku vedle školní jídelny, kde je „trafačka“. V únoru již bylo zažádáno o stavební povolení
a vypsána soutěž na dodavatele stavby tak,
aby nová budova mohla v září tohoto roku
stát. Zastupitelstvo ovšem rozhodlo jinak
a tuto stavbu zastavilo s tím, že se příští
školní rok bude učit v družině, na následující školní rok si patrně koupíme dočasný
kontejnerový objekt s menšími třídami
a mezitím budeme hledat komplexní řešení. Většinové rozhodnutí zastupitelstva samozřejmě plně respektuji, ačkoli mám názor odlišný.

Stavba čtyřtřídky zastavena

Investice

Protože výše zmíněná nová škola v Žalově
bude postavena přibližně za dva roky, ob-

V letošním roce máme v plánu rekordní
objem investic. Proto se na příchod příz-

nivých klimatických podmínek pilně připravujeme. Od začátku roku jsme vypsali
bezmála dvě desítky výběrových řízení. To
je historický roztocký rekord. Patří za to
velké poděkování všem úředníkům, kteří
se na přípravě podkladů podíleli, v čele
s pány Skřivanem a Gollem. Navíc se nám
daří soutěžit pro město výhodné finanční
podmínky. Týká se to například rekonstrukce Braunerovy ulice (mezi ulicemi
Haškova a Obránců míru), díky čemuž
budeme patrně schopni opravit více silnic.
Další na řadě je prašná část Horovy ulice.
Studii jsme již představili tamním obyvatelům. Snažíme se, aby bylo stavební povolení vydáno co nejrychleji. Zdá se, že by
k rekonstrukci mohlo dojít možná ještě
letos.
●

Se srdečnými pozdravy

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Z jednání únorového zastupitelstva
Ústředním tématem zasedání městského
zastupitelstva v poslední únorový den
bylo krátkodobé řešení momentálních
kapacitních potřeb základní školy. K překlenutí příštího školního roku jsou potřeba čtyři učebny. Původně měl situaci
řešit nový pavilon vedle trafostanice
na školním pozemku, o který město
soudním rozhodnutím přišlo a který právě s cílem využít jej pro výstavbu budovy
koupilo zpět. Většina zastupitelů se nakonec v souladu s přáním vedení školy
rozhodla pro jinou variantu. Pro dosažení potřebného počtu učeben budou
v příštím školním roce využity místnosti
školní družiny. V dalším roce, kdy opět
budou potřeba čtyři učebny, je navrhovaným řešením využití pozemku na školní
zahradě k umístění dočasné modulové
stavby (definitivní řešení by měla
do konce června předložit paní místostarostka Šlancarová). Tím a výstavbou bu-
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dovy v Žalově by měl být získán čas pro
nalezení trvalého a komplexního řešení
kapacit základní školy (nebo škol) v Roztokách.
Zásadním krokem v souvislosti s navýšením kapacity školy bylo schválení nákupu části pozemku v bývalém areálu
Barumu, který bude využit k výstavbě
nové školní budovy. Tento výdaj ve výši
21,5 milionu Kč schválilo zastupitelstvo
patnácti hlasy, tři zastupitelé se zdrželi
hlasování.
Se školou souvisel i další bod jednání,
jímž byl spor školy s dodavatelskou firmou, která provedla stavební práce
na školním dvoře za budovou žalovské
školy. Vedení školy je toho názoru, že práce nebyly provedeny v požadované kvalitě, a proto firmě práci nezaplatila. Místostarostka má za úkol navrhnout firmě
řešení tohoto sporu tak, aby nemuselo
dojít k soudnímu jednání.

Zastupitelstvo dále přijalo krajskou dotaci
ve výši 750 000 Kč na poskytování sociálních služeb, schválilo několik věcných břemen pro vedení komunikačních či elektrických vedení a rozhodlo o prodeji malé
části (8 m2) zastavěného pozemku. Naopak
záměr prodeje jiného pozemku v Žalově
u Vltavy schválen nebyl.
Na programu byl i podnět kontrolního
výboru k ověření souladu časopisu Odraz
s tiskovým zákonem. Prověření žádné pochybení ve statutu neodhalilo, nicméně
předsedkyně redakční rady má za úkol navrhnout jeho aktualizaci.
●

Jaroslav Drda

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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O čem jednala únorová rada
Únorové jednání rady města se neslo zejména v duchu schvalování celé řady
výběrových řízení. Rada schválila výběr dodavatele na rekonstrukci Braunerovy ulice v rozsahu od ulice Havlíčkovy k ulici Obránců míru. Tu se podařilo
vysoutěžit za výrazně nižší cenu, než byla stanovena cena limitní. Samotná
rekonstrukce by měla být hotova do června tohoto roku.

Rada dále vypsala výběrová řízení na nový
přístřešek u přívozu, vybavení MŠ v Palackého ulici, likvidaci nebezpečného odpadu
a na stavbu nového objektu se čtyřmi třídami pro školu. Tu ovšem následně zasedání zastupitelstva zrušilo. Rada také vzala
na vědomí mnou předkládanou zprávu
o stavu investičních akcí na tento rok.
V tomto roce je plánován rekordní počet
investic, proto je dobře, že příprava na ně
zdárně pokračuje.

Rada dále na můj podnět (po připomínce
ze strany školy) rozhodla o úpravě projektu
rozšíření školní jídelny tak, aby bylo rozšíření ve stejné výšce jako stávající jídelna
(bez schodů).
Radní schválili záštitu akce Roztocký
Drsoň Junior a podpořila drobným darem
mladého roztockého sportovce.
Byl schválen pronájem nebytových prostor v Nádražní čp. 21 a záměr pronájmu
pozemku č. 2529.

Rada se zabývala podněty občanky, které
se týkaly stavu ulice Plzeňská a nebezpečného stavu stromů kolem „Myší díry“. Obě
věci ještě před jednáním řešili úředníci.
Majitel ohrožujících porostů (společnost
Ekospol) byl kontaktován, aby je uvedl
do řádného stavu. Rekonstrukci Plzeňské
ulice bohužel blokuje tatáž firma, rada
proto přijala usnesení alespoň k dočasné
úpravě.
V neposlední řadě byla projednána celá
řada informačních zpráv, mimo jiné i ta, že
organizátoři akce vybudování „opičí“ dráhy od svého záměru odstoupili. Bohužel.
Za jejich snahu a nasazení jim patří velké
●
poděkování.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Vzpomínka na únor 1948
Osmdesát spoluobčanů včetně několika přímých účastníků tehdejších událostí
se sešlo 25. února 2018 na Školním náměstí. Dva dny předtím sem, před pomník padlým první a druhé světové války, umístil restaurátor Václav Mašek novou kamennou desku, která připomíná období totality v letech 1948 až 1989.

Na desce jsou dvě lakonická slova a dva letopočty, tak významné pro naše novodobé
dějiny. O nich i o dnešních souvislostech
promluvili ke shromážděným pánové Stanislav Boloňský a Jiří Plachý a také páter
Petr Bubeníček. Jako červená – či spíše
smutně rudá nit – vedla jejich proslovy
společná linka: obava ze současnosti, kdy
dnešní nástupci únorových komunistů
zpochybňují demokracii, kdy se komunisté vracejí do významných pozic v parlamentu.
Jiří Plachý zasvěceně hovořil o roztockých spoluobčanech, kteří byli po komunistickém puči pronásledováni a týráni.
Na závěr zazpívali žáci a učitelé umělecké školy českou hymnu a spolu s kolegou J. Kubečkou jsme k uctění památky

obětí nesvobody položili k pamětní desce věnec.
Děkuji všem, kdo se krátké vzpomínky
zúčastnili, díky patří zejména rodičům,
kteří přivedli i v mrazivém počasí své
●
děti.
Tomáš Novotný
místostarosta

Vitání dětí v Roztokách

Vážení rodiče, dne 17. 5. 2018 se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní
akt vítání dětí, které se narodily v období od 1. července 2017 do 31. prosince 2017.
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 korunkova@roztoky.cz, osobně u paní Korunkové,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 30. 4. 2018.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Ivana Korunková
matrika

BŘEZEN 2018

03_2018_Odraz_01_32.indd 5

5

13.03.18 8:07

INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 31. 1. do 28. 2. 2018:
■ Dne

1. 2. oznámeno narušení občanského soužití mezi matkou a dcerou v bytě bytového domu v ulici Masarykova – výjezd
na místo, na místě v době příjezdu hlídky
již klid, došlo k dohodě mezi matkou
a dcerou, kvalifikováno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
■ Dne 2. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na Školním náměstí vozidlo tov. zn.
Ford Focus, bez registračních značek – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k sjednání nápravy nebo odstranění
vozidla z pozemní komunikace, dle VIN
zjištěn poslední majitel vozidla, v evidenci
vozidel též zjištěno, že vozidlo je vyřazeno
z provozu na pozemních komunikacích,
oznámeno OSRM MÚ Roztoky.
■ Dne 2. 2. oznámen nález peněženky
s doklady v prostoru papírnictví na Tyršově náměstí – vyrozuměn majitel, kterému
byla nalezená peněženka s doklady předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci.
■ Dne 5. 2. oznámeno, že na Husově náměstí upadla na zem osoba a zůstala ležet –
výjezd na místo, kde byl nalezen senior, při
vědomí, který uvedl, že se mu zamotala hlava a upadl na zem, na hlavě měl odřeninu
a stěžoval si na bolesti v oblasti žeber, převezen k MUDr. Dvořákové, která jej ošetřila a přivolala rychlou lékařskou pomoc,
pacient odvezen na kontrolu do nemocničního zařízení FN Motol.
■ Dne 8. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena žákovská průkazka PID – zjištěn majitel, kterému byla průkazka předána, majitel by tou cestou chtěl poděkovat
poctivému nálezci.
■ Dne 8. 2. oznámeno cestou PČR, že
na parkovišti vedle prodejny Orbis (prodejna zdravé výživy) v Nádražní ulicí stojí
vozidlo tov. zn. BMW a v něm je žena,
která se bojí o své zdraví, neboť z Prahy jí
v červeném vozidle Škoda Fabia pronásledoval muž, jenž zaparkoval na parkovišti
vedle jejího vozu, žena se ve vozidle zamkla – výjezd na místo, kde se nacházela
výše popisovaná vozidla, každý s řidičů
seděl ve svém vozidle, provedeným šetřením bylo zjištěno, že žena se svým vozidlem na území Prahy 6 při odbočování
dvakrát neměla dát znamení o změně
směru jízdy, na což jí měl muž jedoucí
ve vozidle za ní upozornit troubením, pak
jel za ní až do Roztok do ulice Nádražní
a ještě na silnici mezi Prahou 6 a Roztoky
měl z vozidla na ženu jedoucí v BMW dě-
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lat neslušná gesta, k napadení nedošlo,
na místo se dostavila hlídka PČR Libčice,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití
a dále přestupku v dopravě.
■ Dne 9. 2. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá s odcizeným zbožím utekla až do ulice Legií, kde byla zadržena ostrahou
prodejny, která podezřelou osobu pronásledovala – výjezd na místo, zjištěno, že
podezřelá osoba v prostoru prodejny odcizila celou krabici čokolád, ke krádeži se
doznala a odcizené zboží bylo navráceno
na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku,
vzhledem k tomu, že provedenou lustrací
v evidenci přestupků bylo zjištěno, že během posledního roku jde u této podezřelé osoby o opakované spáchání přestupků
proti majetku, byla krádež oznámena
příslušnému správnímu orgánu k projednání.
■ Dne 11. 2. oznámeno v pozdních nočních hodinách rušení nočního klidu z prostor šapitó – akce roztocký masopust 2018
v Lederově ulici – výjezd na místo, kontaktován pořadatel akce, po opakovaném
upozornění na rušení nočního klidu hudební produkce ukončena, na místě i hlídka PČR Libčice, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.
■ Dne 11. 2. oznámen nález platební karty
a finanční částky v bankomatu České spořitelny v Lidické ulici, které oznamovatel
donesl na MP Roztoky – nalezené věci uloženy na MP Roztoky, vyrozuměn majitel,
kterému byly v následujících dnech nalezené věci předány.
■ Dne 12. 2. oznámen nález peněženky
s doklady v autobuse PID – nalezená peněženka uložena na MP Roztoky, vyrozuměna majitelka, které byly nalezené věci předány, majitelka by touto cestou chtěla
poděkovat poctivému nálezci.
■ Dne 11. 2. v nočních hodinách oznámena žádost PČR o součinnost při narušení
občanského soužití mezi matkou a synem
v domě v ulici Husova – výjezd na místo,
v době příjezdu hlídky zde již byl klid,
na místo též hlídka PČR Libčice, která si
přestupek proti občanskému soužití převzala k jejich realizaci.
■ Dne 13. 2. oznámen nález mobilního telefonu iPhone 6s plus v ulici Lidická v místě U Rybníčku ze dne 11. 2. – nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky,

zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky a města Roztoky.
■ Dne 14. 2. oznámena dopravní nehoda
v ulici Nádražní, kde došlo ke střetu chodce s vozidlem – výjezd na místo, na místě
sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci,
které po ošetření převezlo zraněnou chodkyni do nemocničního zařízení, na místo
též hlídka skupiny dopravních nehod PČR
Praha-venkov, která si nehodu na místě
převzala k jejich realizaci, na místě usměrňování dopravy.
■ Dne 15. 2. oznámeno poškození skleněné výplně vchodových dveří objektu ZŠ
Roztoky na Školním náměstí – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
■ Dne 15. 2. oznámeno v nočních hodinách rušení nočního klidu prací na staveništi stavební firmy Bláha v Lederově
ulici – výjezd na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.
■ Dne 16. 2. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru před prodejnou Albert a v Nerudově ulici (za prodejnou Albert) – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes
umístěn do záchytného kotce MP Roztoky,
zjištěn majitel, kterému byl pes v pořádku
předán, přestupek vyřešen uložením pokuty příkazem na místě.
■ Dne 16. 2. oznámen nález OP a InKarty
ČD v prostoru prodejny Albert na Tyršově
náměstí – nalezené doklady uloženy na MP
Roztoky, zjištěn majitel, kterému byly doklady předány.
■ Dne 20. 2. oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
s tím, že podezřelá osoba byla zadržena
zaměstnanci prodejny – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba vzala v prodejně zboží, uložila
si je do tašky a pronesla jej přes pokladny,
aniž by zaplatila, u východu z prodejny
byla zadržena zaměstnanci prodejny,
ke krádeži se doznala a odcizené věci vrátila, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, vyřešeno
uložením pokuty příkazem na místě.
■ Dne 20. 2. ve večerních hodinách oznámeno cestou PČR Libčice, že v prostoru
benzinové čerpací stanice MOL v Přílepské
ulici dvě osoby kouří marihuanu a jedna
z osob je nezletilá – výjezd na místo, zjištěno, že dospělá osoba kouřící marihuanu
nabídla a poskytla druhé osobě, která je
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v nezletilá, kouření marihuany, ustanoveny
obě osoby a svědci celé události, na místo
přivolána hlídka PČR Libčice, která si
na místě věc převzala k jejich realizaci.
■ Dne 21. 2. oznámena sražená mrtvá srna
na okraji komunikace silnice II/242 v k. o.
Roztoky (směr Velké Přílepy) – výjezd
na místo, mrtvá srna předána členu mysliveckého sdružení.
■ Dne 21. 2. oznámen nález peněženky
s finanční částkou a doklady Na Panenské – zjištěn majitel, kterému byla nalezená peněženka s obsahem předána, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
■ Dne 22. 2. oznámeno znečištění prostoru
altánu u DPS na náměstí 5. května a poškození dřevěného stolku v tomto altánu –
výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku.
■ Dne 23. 2. oznámeno volné pobíhání psa
v ulici Mjr. Kašlíka – výjezd na místo, proveden odchyt psa, zjištěn majitel, kterému
byl pes v pořádku předán, přestupek vyřešen napomenutím.
■ Dne 24. 2. oznámeno fyzické napadení
poškozené manželem v bytě bytového

domu v ulici Lederova – provedeným šetřením bylo zjištěno, že ji manžel několikrát udeřil pěstí a otevřenou dlaní a způsobil jí drobná poranění, lékařské ošetření
poškozená odmítla s tím, že si zajde
k ošetřujícímu lékaři následujícího dne,
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití,
u něhož je k zahájení řízení potřeba souhlas osoby přímo postižené spácháním
přestupku, který byl spáchaný mezi osobami blízkými, poškozená byla o tomto
poučena.
■ Dne 25. 2. oznámena žádost o asistenci
rychlé lékařské pomoci na pozemku Zámečku, kde se nachází pacient, který vůbec
nespolupracuje s osádkou sanitního vozidla – výjezd na místo, zjištěna osoba s podezřením na intoxikaci alkoholem, osoba
převezena do nemocničního zařízení FN
Motol.
■ Dne 26. 2. oznámeno, že v bytě v ulici
Čapkova zadržuje domácí osoba řemeslníka a nechce ho pustit proti jeho vůli
z bytu – výjezd na místo, na místě zastiženy obě osoby, vzhledem k podezření
z trestného činu omezování osobní svobody na místo přivolána hlídka PČR,

která si na místě věc převzala k jejich
realizaci.
■ Dne 26. 2. oznámen nález mobilního telefonu Samsung v ulici U Školky – nalezený mobilní telefon uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli
pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní
oddělení policie ČR Libčice (tel.
974 866 400) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 602 666 458, 730 511 988
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail:
info@mproztoky.cz) Děkujeme předem
za spolupráci.
●

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

INZERCE

LITTLE ENGLAND dvojjazyčné vzdělávání

Úholičky
Roztocká 6

Soukromá mateřská škola • Jesle
Chcete, aby Vaše dítě mluvilo anglicky?
Nabízíme vzdělávání v anglickém jazyce intenzivní formou, tj. minimálně 5 hodin denně. Vaše dítě
bude tedy anglickému jazyku nejen rozumět, ale bude jej schopno i aktivně používat.
Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě zároveň rozvíjelo i český jazyk?
Naše dvojjazyčné prostředí toto umožňuje a českému jazyku se věnujeme stejně intenzivně jako
jazyku anglickému. Klademe důraz na řečovou prevenci, rozvoj slovní zásoby atd.
Co dále nabízíme našim malým klientům?
Lekce dětské jógy, výuka hry na flétnu, plavání, logopedie. Dále MENSA NTC Learning, rozvoj
polytechnického vzdělávání (Malý vědec), využití moderních technologií, pravidelné výlety,
workshopy…
Co nabízíme našim velkým klientům?
Profesionální přístup, praxí ověřený vzdělávací program, kvalifikované pedagogy a rodilé mluvčí.
Flexibilita v docházce, otevírací doba od 7.00 - 18.00. Jsme otevřeni celoročně, vč. pestrého
letního programu (pro léto 2018 si prohlédněte webové stránky - sekce Aktuality)
Cena?
Little England Vám nabízí nejlepší poměr ceny a kvality v oblasti předškolního vzdělávání v okolí.
LITTLE ENGLAND využívá bohaté zázemí obce Úholičky, které nabízí procházky do zámeckého parku,
lanové centrum Švestkovna, dětská hřiště, obří houpačka atd. Děti také pravidelně navštěvují místní
tělocvičnu. Navštivte nás osobně nebo virtuálně na fcb stránkách: Little England – dvojjazyčné vzdělávání
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TÉMA MĚSÍCE

Téma měsíce – kapacita základní školy
Téměř všechny obce v okolí Prahy se potýkají s nedostatkem
míst ve školkách a ve školách. Dětí zkrátka přibývá rychleji,
než je v silách obcí tvořit nové kapacity.
Ani Roztoky nejsou výjimkou. Vydařená
přístavba školní budovy v Roztokách vyřešila problém jen na několik let. V současnosti se připravuje projekt nové školní budovy s deseti učebnami v bývalém areálu
Barum v Žalově. Kromě toho, že ani tato
budova nebude definitivním řešením problému, je třeba překlenout období, než
bude postavena. Podle výpočtů školy budou ve školním roce 2018/2019 chybět čtyři učebny a v roce 2019/2020 další čtyři
učebny.
Původní představa vedení města byla, že
pro řešení části problému bude postaven
školní pavilon na pozemku vedle trafostanice. O ten město před několika lety soudním rozhodnutím přišlo a nyní ho koupilo

zpět, protože jinak by na něm vyrostl soukromý komerční objekt.
S tímto řešením souhlasila škola i školská komise, dokonce od nich vzešel požadavek na zvýšení pavilonu o jedno
podlaží. V souladu s tím byl připraven
i projekt.
Na lednovém zasedání zastupitelstva ovšem zaznělo, že je škoda tento pozemek
zastavět a že by bylo vhodné najít jiné překlenovací řešení.
To rozpracovala a předložila paní místostarostka Šlancarová. Pro školní rok
2018/2019 je v plánu využít jako učebny
prostory ve školní družině, pro další rok by
se na zmíněném pozemku měla postavit
kontejnerová škola. Mezitím se bude hle-

dat dlouhodobé řešení, patrně v podobě
další velké školní budovy.
Po dlouhé diskusi se k tomuto řešení přiklonila většina zastupitelů i s vědomím
mnohých úskalí, která skrývá. Využití družiny pro výuku není ideální a musí ho nejprve schválit příslušné správní úřady. Kontejnerová škola nebude levná, učebny v ní
jsou malé. I když v budoucnu nebude potřeba a odveze se, zůstanou po ní betonové
základy a přivedené inženýrské sítě, takže
je otázka, zda se podaří pozemek vrátit
do podoby zahrady. Také je možné, že se
v budoucnu bez pavilonu na tomto pozemku neobejdeme.
Pozitivní na celé situaci je, že všichni zastupitelé, ať už mají jakýkoli názor, se snaží
najít řešení a jsou si vědomi závažnosti
problému. A kde je vůle, tam se řešení najde.
●

Jaroslav Drda

Naše škola si zaslouží koncepční řešení namísto provizoria
Je tomu už téměř rok, kdy jsem si vzala na starost řešit
provozní záležitosti naší školy, úzce spolupracovat s vedením školy, školskou komisí a radou, komunikovat a předávat
informace ze strany zřizovatele, i opačným směrem. (Výstavba dalších budov spojená s navýšením kapacity prostor pro
výuku zůstala v gesci pana starosty).
Roztocká i žalovská budova čítá bezmála
900 žáků a 130 zaměstnanců. Žáků, stejně
jako personálu, každoročně přibývá. Budovy praskají ve švech, a tak stále zajišťujeme pro učitele, žáky i další personál nové
prostory.
Zhruba před sedmi lety jsme přistavěli
dvě třídy „dřevěnky“ ke stávající budově
roztocké školy. Dva roky poté jsme dokončili přístavbu roztocké budovy s deseti třídami. Záhy se ukázalo, že to nestačí. Pustili jsme se tedy do realizace další budovy,
která se brzy začne stavět vedle plánovaného VTP Žalov a ve školním roce 2020/2021
by měla rozšířit stávající kapacitu o dalších
deset tříd.
Nyní musíme zajistit nové prostory pro
následující dva roky. Pro výuku v tomto
roce využijeme upravené prostory školní
družiny. V příštím roce bude chybět dalších pět tříd. Kde je vezmeme? Máme dvě
řešení: do části školní zahrady (vedle trafostanice u jídelny) postavíme dvoupatrovou budovu se čtyřmi třídami. Předpoklá-
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daná cena je 15 mil. korun. Druhou
možností je nákup modulové budovy se
čtyřmi třídami (přibližně za 6 mil. korun),
kterou můžeme po překlenutí dané doby
prodat.
Proč o tom píšu? Copak nemáme vystaráno?
Nemáme. Už teď totiž víme, že nová škola
vedle žalovských VTP zanedlouho po svém
otevření opět nebude stačit.

Koncepce je jediným
správným řešením
Zadali jsme demografickou studii zaměřenou na vývoj dětí a potřebnou kapacitu
mateřských a základních škol. Na základě
této studie začneme pracovat na koncepci,
do které bude aktivně přizvána a zapojena
odborná i širší veřejnost. Na koncepci, která bude promyšlená, která bude zohledňovat potřeby školy s ohledem na demografický vývoj obyvatel našeho města i novou
výstavbu.

Škola je tlukoucím srdcem našeho města.
Vyrůstají v ní a vzdělávají se ty nejcennější
osoby našeho života – naše děti. Cestou
poznávání je provázejí pedagogičtí i další
pracovníci. Naše děti jsou naše budoucnost.
Přeji si, abychom pro roztocké a žalovské žáky, pedagogy i další pracovníky školy vytvořili důstojné podmínky, které jim
poskytnou dostatek prostoru a zázemí pro
kvalitní vzdělávání. Plně vybavené odborné učebny nebo kabinety, kde bude mít
každý učitel své pracovní místo, musejí být
samozřejmostí.
Děkuji zastupitelům Petře Kazdové, Oldřichovi Mirtesovi, Martinu Holému, Jitce
Tiché, Martinu Matasovi, Jitce Šrejberové,
Romanu Jandíkovi, Jardovi Hukovi, Michalu Hadrabovi, Janě Chržové a místostarostovi Tomáši Novotnému, kteří zvedli
ruku pro pozastavení výstavby trvalé budovy na školní zahradě a dali mi zelenou
k tomu, abych na další jednání zastupitelstva připravila bližší podklady k možnému
odkupu prozatímní modulové školy.
V modulové škole jsem se byla podívat –
mají ji ve Velké Chuchli. Děti, učitelé i rodiče jsou tam velmi spokojeni.
Věřím, že se nám podaří zrealizovat dočasnou variantu modulové školy (namísto
trvalé stavby) a zachováme tak zahradu,
na které budou žáci trávit přestávky i jiný

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

13.03.18 8:07

TÉMA MĚSÍCE
čas. Slyším volání učitelů, veřejnosti i řady
zastupitelů po tom, abychom rozšiřování
tříd v roztocké budově školy zastavili a namísto toho naplánovali výstavbu další prostorné školy. Na otázku, kde a jak velkou
školu bychom měli stavět, nám odpoví plánovaná koncepce. Těším se na spolupráci
s vámi všemi – vedením školy, odbornou
veřejností, rodiči a dalšími občany našeho
města, které rozvoj naší školy zajímá.

Za necelý rok, kdy se škole intenzivně věnuji, musím z celého srdce poděkovat paní
ředitelce Olze Janouškové, zástupkyním
Marii Kubánkové a Petře Červinkové,
předsedkyni školské rady Lucii Čelikovské, předsedkyni školské komise Dáše
Caislové, učitelům a členům školské komise a rady za jejich otevřenou komunikaci,
spolupráci, díky níž se nám daří věci posouvat správným směrem. Děkuji za jejich

neuvěřitelné pracovní nasazení a ochotu
pracovat po večerech, na úkor osobního
života.
●

Marie Šlancarová
místostarostka

Zahradní nostalgie zvítězila nad ráciem
Ekonomicky i provozně nevhodné provizorium zvolilo
na svém únorovém zasedání zastupitelstvo města. Místo zděné budovy v areálu školy se čtyřmi regulérními třídami bude
stát patrové kontejnerové monstrum s poloviční plochou. Jen
nikdo neví, jak dlouhá tato dočasnost bude, zda tři, pět nebo
klidně i deset let.
Na jedné straně bojuje vedení města s developery a pod stálým tlakem soudních
sporů reguluje výstavbu, aby počtu obyvatel stačila infrastruktura. Na straně druhé se snaží v rámci možností a časového
tlaku držet krok se zajištěním volných
míst ve školách i školkách. Populační vlna
spolu se zájmem o bydlení v Roztokách
nutí hledat neustále nová řešení.
Za posledních sedm let byly postaveny
4 nové třídy v roztockých školkách, minimálně další 3 mají být otevřeny letos.
Další školka má vzniknout po rekonstrukci vil v Tichém údolí a také spolu
s výstavbou areálu v ulici Nádražní. V témže období se otevřelo 12 nových tříd,
tělocvična, odborné učebny s knihovnou
a sborovnou v základní škole, a to díky
její dostavbě i přístavbě. Připravuje se
stavba zcela nové školy v Žalově. Přesto
to bude stále málo.
Problém je, že město nedisponuje dostatečně velkým pozemkem na další velkou
školu. Musí se domluvit s developery. Ale
domluvte se někým, komu na druhé straně
svými regulačními plány kazíte možnost
stavět obrovské bytové domy, které by přivedly do Roztok další tisíce lidí, jejichž děti
by neměly místa ve školkách, školách,
o dopravní infrastruktuře nemluvě.
A tak je nutné hledat dílčí kroky zapadající do celkové koncepce města. Do nedávné doby bylo vedení města ve shodě
a připravovalo projekt zděné školní budovy se čtyřmi třídami v komplexu školy.
Jedná se o část bývalé školní zahrady, která městu nepatřila a pro tyto účely ji muselo odkoupit od soukromého investora,
jenž by tam jinak postavil jiný komerční
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Toto jsou kontejnery, které by se po demontáži (možná
někdy v příštím roce) měly převézt do Roztok. Jeden
z nedořešených detailů kontejnerové varianty provizorní
školy – odpady a voda jsou vedeny po vnějším plášti. Co se
stane, když přijdou takové mrazy jako letos v únoru?

projekt. Opět pod velkým tlakem, ale vedení města dělalo vše proto, aby tyto čtyři
třídy byly k dispozici na podzim 2018.
Mohu se jen domnívat, co vedlo paní
místostarostku Marii Šlancarovou k tomu,
aby se zasadila o to, že se příprava zděné
budovy se 4 třídami pozastavila. Skvělé je,
že dokázala přesvědčit ředitelku školy,

aby po dobu dočasnou sloužily k výuce
i prostory školní družiny. Ještě donedávna
škola tuto možnost odmítala. Bude to náročné, ale je to dočasné řešení.
Místo pevné budovy, která mohla být
v budoucnu propojena koridorem s družinou a hlavní budovou, bude stát dočasná
patrová kontejnerová stavba. V zimě vytápěná elektrikou, v létě s nutností chlazení.
S velkostí tříd 42 m2, místo standardních
70 m2. Tedy celkově s menší kapacitou než
zděný objekt.
Mělo by se jednat o kontejnery, které
momentálně používá na svoji provizorní
školu Chuchle. Tedy překoupené bez jakékoli záruky za základní cenu 5,5 milionu
plus další náklady, které se dostávají
do cca stejné výše, celková investice za dočasnost minimálně 9 milionů. Navíc
do budoucna téměř neprodejná, neboť
po roce 2020 nebudou kontejnery splňovat zpřísněné normy. Realizace provizoria
v o jeden rok pozdějším termínu než budova zděná.
A proč to všechno? Aby někdy v budoucnu zůstal u školy zachován kus zahrady. Chápu. Kdy ale budou moci být kontejnery odstraněny, když město nemá zatím
žádný pozemek na stavbu velké školy? Jaká
je skutečná životnost těchto již použitých
kontejnerů? Co nastane, když po roce
2020, kdy budou s největší pravděpodobností ještě potřeba, nebude možné je pro
školu využít z již zmíněných důvodů zpřísněných norem? Kolik budou město stát po
mnoha letech náklady na jejich likvidaci?
A to jsou jen některé z nezodpovězených
otázek. Snad na ně najdeme odpovědi
v koncepci, kterou má paní místostarostka
●
předložit v červnu.

Ing. Eva Frindtová
zastupitelka města
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Školní zahrada zachráněna – krize trvá
Posledního února bylo večer tak deset pod nulou, přesto velké množství lidí
pracovalo s opoceným čelem na roztocké školní zahradě – rozumějte – na její
záchraně při jednání městského zastupitelstva.

Školství se ukázalo jako zajímavý tmelicí
i dělicí prvek v mnohobarevné roztocké
komunální politice. Situace, do které se
Roztoky dostaly, je opravdu krizová. Výstavba ZŠ Žalov se posouvá a nedostatečná
kapacita na školní rok 2018/2019
a 2019/2020 se začala řešit pozdě, a navíc
způsobem, proti kterému se ozvala velká
část zastupitelů i odborné veřejnosti.
Mnozí z nás si jistě pamatují, jak vypadá
školní zahrada a které části jdou nejlépe
využívat k dětským hrám a radovánkám.
Právě tato část zahrady u „trafačky“ měla
být podle návrhu pana starosty zastavěna
kostkou pro 100 dětí, čímž bychom si mož-

ná na rok dva vyřešili problém, ale navždy
bychom přišli o velkou část školní zahrady.
Opakující se bezkoncepční hašení požárů
a krizové varianty s vizí tak maximálně
na rok dopředu se ale už velké skupině lidí
zajídají, takže 12 zastupitelů napříč politickým spektrem zastavilo výběrové řízení
na výstavbu zděné budovy s vidinou nějakého lepšího řešení vzešlého z odborné
diskuse a tvrdých dat. Kapacita školy
na příští školní rok snad půjde vyřešit. Bohužel to bude na úkor družiny, ale lepší řešení v termínu do dubnových zápisů asi
nalézt nešlo. Je to ostuda zřizovatele, nikoli
školy.

Únorovým zastupitelstvem krize zažehnána není a vše teprve začíná. Je třeba nalézt
místo, kde postavit velkou školní budovu,
která pokryje aktuální potřeby školy s rezervou pro budoucí výstavbu. To vše na základě relevantní demografické studie a diskusí se školou. Nejedná se jen o kmenové
učebny, ale i o speciální třídy a hlavně kabinety, na které se doposud příliš nemyslelo.
Paralelně je třeba prověřit i možnou vestavbu v půdních prostorách školní budovy.
Moc děkuji všem, kteří trávili únorové večery na koordinačních schůzkách, a všem
ostatním, kteří přiložili ruku a hlas k dílu. ●

Ing. Roman Jandík
zastupitel,
předseda ODS Roztoky

Poděkování
Na zastupitelstvu dne 28. 2. se opět, tak jak se již stalo tradicí v poslední době,
řešila kapacita školy a možné varianty aktuálního řešení nastalého kalamitního
stavu.

Na mnoha předchozích zastupitelstvech
jsem si při projednávání školského tématu
připadal jako rukojmí. Byl nám vždy předložen návrh, který se nám mohl či nemusel
líbit, ale věc byla postavena tak, že když se
daná věc neprohlasuje, tak nebude škola,
kapacita se naplní, a až přeteče, tak bude
malér. To samozřejmě žádný soudný člověk
nechce. Takže jsme v takovém tlaku přijali
například návrh na stavbu nové žalovské
školy, za podmínek nadiktovaných developerem, kdy mu budeme platit nesmyslné
částky za přípojky, dovolíme mu stavět to,
co jsme nechtěli, ale za to budeme mít alespoň nějakou školu. Ta sice patrně ani náhodou nebude tehdy, kdy ji potřebujeme
(a kdy ji pan starosta sliboval mít hotovou),
a už vůbec nám nebude její kapacita stačit.
Ale alespoň se v tom směru něco děje.
Na toto zasedání jsme byli předem vybaveni materiálem paní místostarostky Šlancarové, který nám po dlouhé době ukazoval
alespoň nějakou analýzu stavu a možností,
které máme. Optimistické čtení to nebylo.
Ale ukazovalo nám, jaké jsou potenciální
směry a možné postupy zvládnutí nastalé-

ho maléru, kdy nemáme pro další školní
rok dostatečný počet učeben. O dalších letech ani nemluvě. Materiál naznačoval, že
bychom se mohli začít chovat smysluplně
a že by se z nás konečně místo zastupitelstva jako stroje na automatické hlasování
o nekoncepčních návrzích mohlo stát zastupitelstvo, kde se snažíme naslouchat
skutečným potřebám a kde je prostor pro
zamyšlení a rozhodování se, co vlastně má
smysl a co ne z pohledu delšího horizontu.
Diskuse nad tímto bodem zabrala dlouhou dobu a většina zastupitelů, zástupců
školy a ostatní veřejnosti se snažila zodpovědně hledat pro i proti návrhu paní místostarostky. Rozhodnutí, které jsme nakonec přijali, bylo, že se zatím zastaví
rozpracované řešení, jež by definitivně zastavělo část školní zahrady. Místo toho se
připraví provizorní řešení kontejnerové
školy, které by nám umožnilo získat čas pro
hledání nějaké opravdové koncepce dalšího a nebylo by jen věčným látáním záplat.
Pomoci by nám mělo i zadání skutečné demografické studie, jež by ukázala další očekávaný vývoj školní populace a nahradila

domácí amatérské výpočty pana starosty,
na základě kterých jsme byli dosud chlácholeni, že 10 tříd v nové budově žalovské
školy bude stačit až do aleluja, a které nás
mimo jiné dovedly na práh tohoto stavu.
Chtěl bych za sebe moc poděkovat zástupcům školy, školských orgánů a veřejnosti za trpělivou práci a vysvětlování nám
zastupitelům, jaké jsou skutečné potřeby
a možnosti školy, zastupitelům, kteří se
snažili naslouchat, a hlavně paní místostarostce Marii Šlancarové, jež myslím ukázala, že jí opravdu záleží na hledání skutečně
dobrého řešení. Jí také děkuji za to, že si
dala práci s tím, abychom dostali informace opravdu relevantní, abychom mohli rozhodnout zodpovědně. Také bych jí moc
chtěl poděkovat za to, že z ní bylo cítit, že
jejím hlavním úmyslem je skutečné řešení
této katastrofy, a hlavně že se nesnažila
na tom celém honit žádné body pro svoji
potencionální krajskou či poslaneckou ka●
riéru, ale že jí jde skutečně o věc.
Martin Holý
zastupitel
P. S. Také bych chtěl poděkovat ostatním zastupitelům –
i těm, kteří měli opačný názor, než byl ten, jenž se
nakonec prosadil, ale kteří ho zastávali z věcných důvodů,
dokázali ho obhajovat (jako např. pan Kubečka) a nebylo
z nich cítit žádné ublíženectví z toho, že jejich vize zrovna
nevyhrává.

Odkud přijde koncepce?
V posledních měsících probíhá poměrně
rozsáhlá diskuse o budoucnosti školy nebo
škol v Roztokách, respektive o zajištění po-
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čtu míst pro naše děti, neboť vývoj předbíhá
očekávání. Nutno přiznat, že nejen v Roztokách, ale v řadě obcí kolem Prahy. Společ-

nost je živý celek, který se nějak vyvíjí, a tento vývoj není lehké odhadnout ani pro
specialisty. Po revoluci jsem zažil, že nebylo
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dost dětí a v celé republice se rušily mateřské školky. Za pár let je horečně budujeme.
Přečtení článků kolegů z ODS v posledním
čísle Odrazu a zejména jednání zastupitelstva města 28. 2. (tj. včera) mě zarazilo
a vzbudilo ve mně určitou hořkost. Je samozřejmě pravda, že rozsáhlé projekty na rozvoj školství, které polykají miliony korun,
vyžadují pečlivé zvažování v rámci dlouhodobé perspektivy – tedy koncepci. Jenže kde
se taková koncepce vezme? Z vystoupení
řady zastupitelů by ji měl asi tvořit starosta
nebo rada města. Ti jsou za vše odpovědní
a většinou to, co vytvořili, je špatně. Jenže
kdyby byl starosta vševědoucí, asi by byl
ve vyšších funkcích evropské nebo světové
politiky nebo byznysu.
Školou a její přestavbou a rozšířením se
začala zabývat již Ing. arch. Vavřínová, když
byla starostkou, a za své snažení sklidila velkou kritiku (otázky proč a jestli oprávněnou přesahují rámec tohoto zamyšlení).
Nicméně od té doby se vedení města zabývá
školstvím, dá se říci, prioritně. Byla realizována dostavba školy. Za provozu a myslím,
že velmi zdařile. Dnes někteří kritizují, že
byla poddimenzována. Ale o kapacitě nerozhodoval jen starosta nebo rada města.
Záměr byl konzultován a vycházel z odborně stanovených předpokladů, byl schvalo-

ván i zástupci školy. Nicméně po konsolidaci poměrů ve škole a zejména nástupu
nové paní ředitelky se ukázalo, že přicházejí silné ročníky a dětí v Roztokách přibývá
více, než škola v budoucnosti pojme. Byla
zpracována demografická prognóza a na jejím základě projednána a navržena výstavba nové školy v Žalově (prostor v Barumu).
V době, kdy byly zahájeny kroky k urychlené realizaci stavby (třídy nám budou chybět
již v příštím roce), byl záměr podroben zdrcující kritice. Díky aktivitě mnoha lidí a zejména zástupců školy na jedné a města jako
investora na druhé straně se podařilo dojít
do stadia, které slibuje realizaci stavby
a snad i získání dotace. Nicméně díky intenzivnímu zájmu zainteresované veřejnosti, zejména odborné z řad pedagogů na naší
škole, se ukázalo, že pro budoucnost ani
nové rozšíření školy nebude stačit pro moderní a důstojné vedení vzdělávání našich
dětí. Zde musím podotknout, že velikost
školy v Žalově byla některými faktory limitována. To a také aktuální potřeba zajištění
nových tříd pro roky 2018 až 2020 vedlo
vedení města ke zpracování alternativ řešení, které se projednávají. A zde narážíme
na to, že chybí koncepce. A jsme u otázky,
kterou jsem vyslovil na začátku tohoto zamyšlení. Jsem přesvědčen, že v poválečných

dějinách Roztok se školstvím žádný starosta a rada města nezabývali tak často a intenzivně jako v tomto období. Mnozí řeknou
– ale špatně. Jenže takováto věc vyžaduje
skutečný zájem nejen vedení města, ale
i školy (ten teď máme) a zastupitelů města.
Ale tento zájem se nemůže omezit pouze
na kritiku a rozmetání toho, co někdo
v dobré vůli předloží. Zde je pole pro tvůrčí
vytváření koncepce, která bude konsensuální a bude také vycházet z reálných ekonomických a jiných možností města! Vždyť
oba zástupci ODS pracují v zastupitelstvu
po více období – v minulém, kdy se dostavovala škola, byl Ing. Jandík dokonce místostarostou. Proč tedy nepředloží návrh takové koncepce, která by odpovídala
potřebám a také možnostem města? Vytvořit kvalitní koncepci je těžké, ale vytvořit
koncepci realizovatelnou a k ní reálné předpoklady (což je v Roztokách zejména kritický nedostatek vhodných pozemků ve vlastnictví města), je běh na velmi dlouhou trať.
Proto se hledají rychlá řešení. Možná ne
optimální a možná, že v budoucnu nebudou některé učebny využity. Dnes se mi ale
vnucuje slogan: Děti potřebují chodit
do tříd – ne do koncepce. Tam by leda ze●
stárly.
Martin Štifter

Školy + školky = priorita?
Posledního zasedání zastupitelstva dne
31. 1. se zúčastnili zástupci roztocké školy – paní ředitelka Mgr. Olga Janoušková,
zástupci školské rady s předsedkyní
Mgr. Lucií Čelikovskou a někteří učitelé.
Předložili dobře zhodnocený, ale zoufalý
stav školy a prognózu na další léta, kdy se
situace bude rapidně zhoršovat. Tento rok
budou zápisy prvňáčků v dubnu a škola
nebude moci přijmout 22 žáků. Příští rok
to bude již dvakrát tolik, a jak znázornily
předváděné grafy, údaje z matriky a předběžný odhad nárůstu obyvatel v Roztokách, které nám zástupci školy předložili,
můžeme si budoucí situaci snadno odvodit.
Škola má nedostatek tříd a nedostačující
zázemí pro učitele. Ti se o přestávkách tísní
v malém kabinetu, kde někteří musejí
i stát, protože tolik židlí se tam nevejde,
a na počítačích, které jsou čtyři, se musejí
střídat. Tyto špatné a nedůstojné podmínky dávají důvod učitelům k odchodu na jinou školu, a to se projeví na kvalitě výuky
i na špatné pověsti naší školy.
Ale jaké máme vlastně východisko z této
situace? Na radnici se rozvinula bohatá
diskuse, ale vše nasvědčuje tomu, že mno-
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ho řešení není. Situace je akutní a najít alespoň čtyři třídy je těžké. Paní místostarostka Šlancarová se ujala urychleného
hledání náhradních prostor v budovách,
které jsou v majetku města, jako je např.
hudební škola. To je však jen dočasné řešení.
A řešení do budoucna? Již nyní víme,
podle propočtu školské rady, že plánovaná
škola v areálu žalovského VTP parku je nedostačující. Musela by být nejméně o jedno
patro vyšší.
Takže co dál? Postavit novou velkou
školu? To by bylo sice řešení, ale tak dlouho nemůžeme čekat. A aby toho nebylo
málo, město nemá pozemek, na kterém by
školu postavilo.
Tak tedy držím palce, aby naši zastupitelé našli nějaké řešení, ale nevidím to optimisticky. Víte, posteskla jsem si: „Jakou
bychom měli hezkou a velkou školu
na místě dnešního VTP parku v Přílepské
ulici!“ Ale abych jen nekritizovala, tak chci
přispět svou troškou do mlýna. Myslím si,
že kdyby se jednalo s vedením VTP, třeba
by nám vyšlo vstříc a budovu zející prázdnotou by nám za rozumnou cenu pronajalo, nebo ještě lépe – prodalo.

A na závěr to nejsmutnější. Rada školy
v čele s paní ředitelkou avizovala zhoršující se stav již v červnu roku 2015. Bylo dost
času na řešení, ale naši radní asi nepovažovali situaci za vážnou. Musely se schválit
developerské projekty a zajistit k nim sítě!
Tady šlo o byznys, ne o vědomosti dětí
a zajištění pracovních podmínek učitelů!
Kdy už konečně zastupitelé začnou jednat
s developery o tom, jak se budou podílet
na rozvoji města, aby zde nerostly jako
houby po dešti pouze bytové domy, ale
i veřejná infrastruktura? Vždyť za chvíli tu
budeme žít jako obyvatelé sídlišť v 70. letech. Jezdíme po rozhrkaných a zablácených cestách, chodíme po děravých chodnících, budova knihovny je na spadnutí,
ale hlavně že schvalujeme další a další výstavbu! O investici 50 milionů do historické vily s nejistým účelem ani nemluvě!
Osobně to považuji za nezodpovědnost
a někdo by měl nést následky. I za menší
chyby, než je tato, se odstupuje z postu. Je
však před volbami, tak to nemusíme hrotit, že?
●

Eva Sodomová
Volba pro město
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Osmičková výročí roku 2018
publiky (za svou milenkou M. Davenportovou, která odletěla již 6. března) a teprve
po smrti shozen z okna.

Záhada smrti Jana Masaryka
Záhadná smrt ministra zahraničí Jana Masaryka (14. 9. 1886 –
10. 3. 1948) vzbuzuje již 70 let, které od ní uplynuly, nejrůznější dohady a spekulace.

Největší poúnorové tabu

foto: Josef Ehm

Jan Masaryk, ač vysoce postavený diplomat
a politik, nebyl žádný asketa a rád si užíval
života ve všech jeho formách. I jeho zprávy,
které posílal před Mnichovem z ambasády
v Londýně do Prahy, byly opatrně řečeno
diplomaticky nekorektní, ale věcně naprosto přesné. Vrcholem jeho veřejného působení byly jeho rozhlasové relace za války.
Ačkoli poslouchání zahraničního rozhlasu
bylo trestáno smrtí, každou středu od
9. hodiny večerní (od 21. 2. 1940) celý národ naslouchal jeho povzbudivým slovům
z Londýna. Těmi si získal sympatie celého
národa, napříč všemi vrstvami obyvatel.

Mrtvola ministra v pyžamu
Dne 10. března 1948 byl v časných ranních
hodinách nalezen na dlažbě nádvoří Černínského paláce na Hradčanech, pod okny
svého bytu, mrtvý Jan Masaryk. Stalo se
tak jen dva týdny poté, co se tento „syn velkého otce“ nepřipojil k demisi nekomunistických ministrů a naopak přijal účast
v nové „obrozené“ vládě Klementa Gottwalda. Oficiální zpráva uváděla, že šlo
o sebevraždu v náhlém pohnutí mysli. Již
prakticky okamžitě po této nepřirozené
smrti se začaly objevovat různé konspirační teorie o jejích příčinách. První vyvolala
již fotografie Jana Masaryka v otevřené
rakvi, kde u jeho hlavy byla položena drobná kytička sněženek – podle lidové šuškandy údajně proto, aby zakryla střelnou ránu
do spánku. Ve skutečnosti zakrývala ránu
po pitevním zákroku na lebce.
Další otázky vyvolávalo nestandardní
policejní vyšetřování úmrtí, do něhož ak-

Ministr Jan Masaryk v roce 1947

tivně (nevhodně) vstupovaly nejvyšší politické složky a Státní bezpečnost. Souběžně
s oficiální verzí se ve veřejnosti ujala teorie
vražedného spiknutí, která měla několik
podvariant. Jedna uváděla, že byl Masaryk
ve svém bytě v noci přepaden partyzánským komandem v čele s agentem StB
a NKVD majorem Schrammem (který byl
dva měsíce poté zastřelen ve svém bytě),
jiná vinila zabijáky najaté sovětskými „poradci“. Podle obou verzí byl z okna své koupelny vrahy vyhozen. Další se spíše přikláněla k tomu, že v zoufalé snaze zabijákům
uniknout vylezl na okenní (poměrně širokou) římsu, ale ztratil rovnováhu a spadl
na nádvoří (tomu spíše napovídala poloha
těla). Další teorie dokonce uváděla, že byl
zabit na letišti při pokusu o opuštění re-

Celých 40 let komunistického režimu
vlastně žádná seriózní diskuse o této kontroverzní smrti neprobíhala, neboť to bylo
skutečné tabu. Kdo se o to pokusil, nedopadl dobře, což ještě více podporovalo nejrůznější spekulace.
V roce 1968 se dokonce šířila konspirační teorie, že k invazi vojsk Varšavské
smlouvy došlo mimo jiné i proto, aby nemohlo být znovu otevřeno vyšetřování
smrti J. Masaryka, k němuž se skutečně
schylovalo. Jestliže nám to připadá s odstupem desetiletí přehnané, je třeba si uvědomit, že „Honza“ Masaryk byl díky svému
exilovému působení za války osobností
v širokých vrstvách veřejnosti nesmírně
populární a nová odhalení 20 let po jeho
smrti by znamenala skutečný politický
otřes s nejasnými politickými důsledky.
Po listopadu 1989 došlo k pokusům nově
analyzovat (bohužel torzovité) dokumenty
a pokusit se nalézt pravdu. Přitom začala žít
svým životem i velmi odvážná teorie, že Jan
Masaryk byl zabit komandem britské tajné
služby, neboť jeho chování v únoru 1948
bylo vyhodnoceno jako vlastizrada. Před několika lety vyšel detektivní román (Ludvík
Bass: Akta Masaryk), který pracuje s několika verzemi vražedného spiknutí, a v něm
autor došel k tomu, že prakticky ve stejný
okamžik usilovala o Masarykův život obě
komanda – sovětské i britské, přičemž sovětské bylo jen o něco málo rychlejší.

Rozporuplné závěry
nového vyšetřování

Restaurace a hotel Sakura ve třicátých letech 20. století

Je třeba také uvést, že některé osobnosti
z blízkosti Masaryka se pevně držely teorie o sebevraždě, např. jeho osobní tajemník JUDr. Antonín Sum (1919–2006),
jenž byl o ní přesvědčen až do konce svého života. Domníval se, že teprve s odstupem několika dní po „Vítězném únoru“
pochopil psychicky labilní Masaryk svou
fatální chybu a vyvodil z ní závěr – demonstrativní sebevraždu, kterou by mohly podporovat některé nálezové situace
na místě činu. O sebevraždě byl přesvědčen (a to ještě i v roce 2002) i lékařský tým
patologů včele s prof. Hájkem, který pečlivě ohledal mrtvolu a vykonal pitvu již
v den smrti v Ústavu soudního lékařství
v Praze. V závěru protokolu se uvádí, že
„není jediná okolnost, která by svědčila
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pro to, že dr. Jan Masaryk neskončil sebevraždou“.
Přesto obnovené oficiální vyšetřování
bylo uzavřeno v roce 2003 výrokem, že příčinou smrti byla vražda… Ovšem bez přímých důkazů.
Zdá se, že nové světlo do tohoto případu
by mohly vnést jedině dokumenty z archivu ruských bezpečnostních složek, které
jsou ovšem i nadále v režimu utajení, pokud již nebyly zničeny. Určitým vodítkem
by mohla být odpověď na klasickou řečnickou otázku „Qui bono?“, tj. komu jeho
smrt prospěla? Kdyby k úmrtí Jana Masaryka došlo o rok později, kdy už měl
na krku oprátku generál H. Píka, jednoznačně bych se přikláněl k verzi vraždy
na objednávku. V roce 1949 by ho nový
režim už k ničemu nepotřeboval, naopak.
V březnu 1948 však ještě „obrozená“ Národní fronta potřebovala pseudodemokratickou fasádu, aby plnila svou lživou funkci; otevřené represe začaly až po smrti
E. Beneše v září toho roku. Domnívám se
tedy, že Masaryk se rozhodl skoncovat se
svým životem dobrovolně, když pochopil
naprostou bezvýchodnost své osobní i politické situace, a učinil tak jen o něco dříve,
než by to za něj posléze udělali jiní.

Ale jak to opravdu bylo, se možná dozví až
naši potomci třeba po pěti staletích, jako
v případě smrti krále Ladislava Pohrobka,
z níž byl dlouho neprávem podezříván Jiří
z Poděbrad.

Jan Masaryk a Roztoky
Ve třicátých letech minulého století navštěvoval občas tento bonviván i luxusní „japonskou“ restauraci Sakura v Tichém údolí, kde
servis zajišťovaly krasavice v kimonech.
Na hlasitou hudební produkci tohoto podniku si často stěžovala Zdenka Braunerová,
když dlela ve svém nedalekém ateliéru. Její
prasynovec Vl. Hellmuth-Brauner ve své
vzpomínkové knize Paměti rodu zaznamenal svědectví o návštěvě manžela holandské
královny prince Bernarda, jinak proslulého
flamendra, v roztocké Sakuře v doprovodu
Jana Masaryka. Toho opravdu roztrpčilo,
když výlohy bouřlivého flámu musel zaplatit
z vlastní kapsy, včetně „služby“ princovy důvěrné společnice. Na této bulvární historce
by celkem nebylo nic zvláštního, až na to, že
Jan „Honza“ Masaryk patřil do okruhu rodinných přátel rodiny Braunerových. Podvakrát se zhostil v této rodině role svědka
na svatbě, nejprve Jarmily (Jary) Braunerové
s francouzským generálem Pellé a posléze

i její sestry Věry. A hlavně – byl nejvěrnějším
kumpánem svého spolužáka Míra, syna
Dr. Vladimíra Braunera st., při tahu nočními pražskými podniky. V knize Paměti rodu
líčí Vl. Hellmuth-Brauner barvitě scénu, jak
oba výtečníci na dovolené z vojenské služby
(ještě v c. a k. armádě) šavlemi rozmlátili zrcadla v baru pražského Obecního domu.
Nebyl proto Honza pro svůj veselý (a nákladný) život akceptován pozitivně všemi
členy rodiny. Mělo to i důvody další – Zdenka Braunerová byla zprvu přítelkyní Naděždy Kramářové (než se rozhádaly pro pražské
stavitelské aktivity jejího manžela), a jak
známo, T. G. Masaryk a K. Kramář se opravdu nesnášeli... Nelze tedy považovat za pravděpodobné, že by Jan navštěvoval Malý
mlýn, letní sídlo Braunerovy rodiny, ani ateliér Zdenky Braunerové. Zatímco „tatíček“
T. G. M. zajížděl občas z Prahy do Tichého
údolí koňmo, Jan si oblíbil exotický podnik,
„kde to žilo“, i když dnes slouží jako léčebna
●
dlouhodobě nemocných.
Stanislav Boloňský
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

„Osudové osmičky“ a měsíc březen
Článek kolegy Boloňského v posledním Odrazu možná některé čtenáře přiměl k zamyšlení nad vztahem „osmičkových výročí“ k jednotlivým měsícům v roce. V únoru je totiž
skoro nemožné si připomenout událost srovnatelného významu a dopadu v našich dějinách, jakou byl komunistický
převrat roku 1948. V březnu se situace dost zásadně mění –
posuďme sami a pro přehlednost v chronologickém sledu.

Co „Otec vlasti“ nepředvídal
Dne 8. března 1348 vydal císař Karel IV.
dvě listiny, jimiž se rozhodl rozšířit pražské
souměstí o Nové Město, a tak vybudovat
důstojnou církevní metropoli a panovnickou rezidenci. Nadčasovou velkorysost
jeho urbanistického záměru dosvědčuje
fakt, že jím dnes prochází severojižní magistrála, aniž bylo nutno kvůli ní měnit linie domovní zástavby.
O šest dní dříve, ale o 110 roků později,
byl na Staroměstské radnici zvolen českým králem Jiří z Poděbrad. Bezpochyby
mu k tomu dopomohlo, že již deset let zastával úřad zemského správce (neboli gubernátora, místodržitele či guvernéra).
Méně už je známo, že se jím stal poté, co se
roku 1448 nenadálým nočním přepadem
zmocnil Prahy, kterou do té doby ovládali
jeho odpůrci z řad katolíků a umírněných
kališníků. Novoměstské hradby byly totiž
v důsledku projektu Otce vlasti příliš
dlouhé na to, aby mohly být náležitě střeženy a hájeny po celé délce.
Karel IV. samozřejmě nemohl tušit, že
nejen po stu a deseti, nýbrž i pěti stech
a deseti letech se Nové Město pražské stane
svědkem další převratné události. V sobotu 11. března 1848 se konalo shromáždění
ve Svatováclavských lázních, jež stávaly poblíž Karlova náměstí. Spontánně vzniklá
politická reprezentace rodícího se českého
národa tak reagovala na revoluční vření
v evropském měřítku a zvolený výbor
v příštích dnech sestavil petici adresovanou císaři Ferdinandovi V.
Ta sice byla doručena až 19. března (čtyři
dny poté, co panovník přijal Metternichovu demisi a přislíbil vydat první ústavu

v dějinách monarchie), nicméně se stala
základem národního programu na celé
půlstoletí. V obecném povědomí se pro
první polovinu 19. věku vžilo označení
doba předbřeznová. O století později se
ovšem zdálo, že měsíc březen bude spíše
spjat s rokem 1939 – tedy nikoli „osmičkovým“, byť 15. březen byl logickým důsledkem zářijové krize 1938.

Každému březnu
předchází únor
V roce 1998 začal vycházet v časopise Reflex seriál článků k „osmičkovým výročím“.
Ačkoli jsme s kolegy historiky i redaktory
tehdy vyzývali specialisty na moderní dějiny k razantnější spolupráci, nevyšlo to podle našeho očekávání. Nedostalo se tak
kupříkladu na 70. výročí tragické smrti
Jana Masaryka, jež připadá na 10. březen.
Zda byl tehdejší ministr zahraničí z okna
Černínského paláce shozen neznámými
násilníky nebo sám spadl při zoufalém pokusu o útěk, nebude už asi objasněno. Jeho
smrt nicméně zcela zapadá do nepřehledné řady „poúnorových“ všiváren.
Podobně to dopadlo i s dalšími březnovými výročími. Dne 30. t. m. 1968 byl zvolen prezidentem tehdejší ČSSR Ludvík
Svoboda. O rok dříve jej bylo možno potkat v prostorách Vojenského historického
ústavu, kde sepisoval své paměti; působil
tehdy dojmem člověka definitivně smířeného s nuceným odchodem z vlivných
funkcí. Jednalo se o typický projev „vděku“
komunistického režimu, kterému vydatně
pomáhal se v této zemi etablovat. Zdalipak
si později vzpomněl na to, že historie mívá

tendenci se jaksi opakovat a že jej „soudruzi“ ani nenechají v prezidentském úřadě
dožít?
A tak se ve zmíněném seriálu nedostalo
ani na start prvního (a posledního) československého kosmonauta na sovětské vesmírné lodi 2. března 1978. Za normálních
(nikoli normalizačních) poměrů by to drtivá většina obyvatel republiky považovala
za mimořádně vyznamenání, a nikoli
za „cenu útěchy“ – konkrétně za ocenění
stádní loajality, jež se projevila o rok dříve
masovým podepisováním tzv. anticharty.
Kde zůstalo nadšení, s nímž byl v Praze
přivítán koncem dubna 1961 Jurij Gagarin,
kde spontánní vlna sympatií pro posádku
americké kosmické lodi Apollo 11 z července 1969? Celková atmosféra se po srpnovém vpádu vojsk Varšavského paktu
v roce 1968 zásadně změnila a československý režim sice mohl nařídit oficiální
oslavy Remkova letu, ale nemohl tak nějak
„zařídit“ jejich spontaneitu. Jen pro úplnost – historie často mívá podivuhodný
smysl pro chronologické paradoxy. Gagarin tragicky zahynul pouhé tři dny před
prezidentskou volbou Ludvíka Svobody

„Světlejším březnům“ vstříc?
Nemohu si pomoci, ale ta tři první výročí
z dob naší monarchie nepůsobí tak tristně
jako ta tři poslední – republiková. Jeden
panovník se rozhodne dát české metropoli
evropskou dimenzi, další se ujme vlády
na základě konsenzu dvou (do té doby)
tvrdě znepřátelených vyznání a poslední
z korunovaných českých králů slavnostně
prohlásí, že nebude stát v cestě rozmachu
moderní občanské společnosti. Naproti
tomu stojí tragédie roku 1948, zklamané
naděje o dvacet let později a velmi rozpačitá, skoro trapná atmosféra roku 1978. Jak
asi budou historikové hodnotit březen
2018? Nic nedejme na to, že (z čistě chronologického hlediska) „osudové“ 20. stole●
tí skončilo.
Pavel Bělina

Doba trezorová
Únětičtí už mají za sebou kdejakou dobu. Bronzovou, hliněnou, plastovou, dřevěnou, bramborovou. Jedna jim ale ještě chybí: trezorová. Možná že letos je ta
správná chvíle, protože doba trezorová nastává. Anebo se, nedej bože, vrací.

Kormidelníci Evropské unie některé zásadní problémy, třeba rostoucí zadlužení nebo
zemědělskou politiku, řešit nedovedou,
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a tak otáčejí pozornost posádky jiným směrem. Jednou k obnovitelným zdrojům, podruhé ke klimatickým změnám a nyní

k ochraně dat. Ne že by tyhle věci byly bezvýznamné, nepochybně si zaslouží odbornou diskusi, jenže to napřímení sil určeným
směrem je tak gigantické, že palivo (v miliardách eur) teče plným proudem a je důvodné podezření, že by takovou rourou téct
nemuselo. Vlastně je to skoro jistota. ➔
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NÁZORY A KOMENTÁŘE
V ochraně osobních údajů se napřímení sil
evropských kormidelníků projevilo nařízením známým pod zkratkou GDPR z roku
2016, tedy befelem pro všechny členské
země, které dostaly dva roky na to, aby
normu, s možnými drobnými změnami,
přijaly. Slováci byli jako obvykle čilejší než
my a od Nového roku 2018 tam platí jejich
domácí modifikace. U nás se jaksi řešily
jiné věci, například jedny, druhé a třetí volby, a tak česká norma není a do 25. května
2018, kdy vstoupí v účinnost nařízení, rozhodně ani vytvořena, natožpak schválena,
nebude.
A tak v naší zemi nastává absurdní situace. Když k vám přijde hygienik, bezpečák nebo plynař, má doklad nebo pověření. Každý úředník musí mít k výkonu své
funkce odbornou způsobilost, každý doktor diplom a každý projektant kulaté razítko. Pověřenec, hlavní osoba onoho
GDPR, žádné pověření, žádný certifikát
či kulaté razítko nemá. Pokud se něčím

prokazuje, pak to má cenu jen toho papíru. Nikdo, žádný úřad, totiž certifikáty
nevydává. A tak se pověřenci množí samoplozením a mnozí už úspěšně podepisují s vyplašenými starosty a řediteli škol
smlouvy.
Je pravda, že ani ti pověřenci pořádně
nevědí, co čeho lezou, ale mnohem hůř
jsou na tom starostové a ředitelé. Ti totiž
za všechno nesou právní odpovědnost –
a tedy i za toho pověřence.
Pověřenci mohou být různí. Poctiví, kteří budou hlídat to, co hlídat mají, a budou
navrhovat v úřadu či ve škole přiměřené
úpravy. Nepoctiví, kteří tuší, že za pár let,
až všechna ta miliardová opatření silně přiškrtí úniky dat, budou mít data docela
slušnou cenu, ti si klidně něco stáhnou
na „flešku“, pokud jim to bude umožněno
a město či škola s nimi předem neuzavře
perfektní a bezpečnou smlouvu. A pak budou pověřenci, řekněme, přičinliví. Prostě
dealeři.

To zboží půjde na dračku. Nesmyslně nákladné programy na ochranu elektronických dat, špičková IT technika pro zapadákov se stovkou obyvatel. A trezory všech
velikostí, provedení, materiálů, samozřejmě za mimořádné akční ceny. Protože
principem celého GDPR (ale i našeho starého dobrého zákona č. 101/2000 Sb.) je to,
že osobní data patří pod zámek a v počítači
pod heslo. Princip je to správný, jen by měl
být používán s mírou a rozumem.
A ta míra je v dnešních časech velkých
kormidelníků a velkých ochránců tak narušena, že mám obavu, aby v těch přemnožených trezorech nekončily brzy takové
věci, které se tam házely u nás naposled
●
před 48 lety.

2. Město Roztoky je společenství občanů,
kteří mají v Roztokách trvalý pobyt. Zastupitelstvo „pouze“ město spravuje. To také
není blábol (viz § 1, § 5 odst. 1 a § 16 odst.
1 zákona o obcích).

v záplavovém území 5leté vody a parcely
nad Tichým údolím a o srovnání mého
článku s článkem Romana Jandíka.

Jarda Huk

To jsem to schytal
Kde? Na jednání zastupitelstva města 28. 2.
2018. Od koho? Od místostarosty Tomáše
Novotného a zastupitele Martina Matase.

Blábol?
Pan místostarosta prohlásil můj článek
v Odrazu 9/2017 „Co je to Žalov?“ za blábol. V článku jsem uvedl:
1. Žalov není obec ani část obce, je to
pouze katastrální území, geonymum a luneta v Národním divadle. To přece není
blábol.

Na pravou míru
Pan zastupitel vyjádřil nespokojenost
s mým článkem v Odrazu 12/2017 a radost
nad tím, že to pan Lukáš Křístek uvedl
na pravou míru. Připadá mi, že nečetl moji
úvahu v Odrazu 2/2018 o srovnání parcely

Poznámky k Odrazu 2/2018
1. Nechápu, proč mi někdo ufikl 3 tečky
v textu „Lukáš Křístek…“, přitom Marcela
Šášinková je ve svém článku mohla použít
6krát.
2. Online verze by se měla jmenovat od●
raz-02-18.pdf.
Jiří Štochel

INZERCE

JUDr. Aleš Janoch
ADVOKÁTNÍ KANCEL ÁŘ
– ĄɁ˃ʤɁǁʰӗʤʲˇȈʤȶǋӗǁǏǁȈƺɽʤȊ
– ¶ʍɥȶȊƃǁƃɨɁʤƃƺȊɰȴȢɁʍʤʰ
– ĀɁȃȢǉǁƅʤȟʰӗǁȢʍȃʰӗǉʯǉȟʍƺǉ

– ŹƃȟȢƅǁƅȶȊɰӝɨӝɁӝӗřÝĀ
– ŹƃɰɽʍɥɁʤƅȶȊʍɰɁʍǁʍ

ROZTOKY, Lidická 2240
ӯĄǉƃȢȈɽȶȊȟƃȶƺǉȢƅɪěÝĀɁȶǉӰ

PRAHA, Národní 21
Email: info@akjanoch.cz

www.akjanoch.cz

Tel: 602 205 540, 608 081 121
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Analýza investic roku 2017
V roce 2017 bylo na investice (položka 6112 městského rozpočtu) plánováno celkem
62,1 milionu Kč. Z tohoto plánu se podařilo proinvestovat 35,4 milionu Kč, což je necelých 57 %.

Největší finanční prostředky šly do kapitoly 3111 – předškolní zařízení, celkem
12 mil. Kč, což jsou investice do školy
v Palackého, kde město vybudovalo tři
pavilony pro 75 dětí, ve kterých bude
50 dětí.
Další důležitou investiční položkou
jsou nové komunikace, kde bylo utraceno 9,7 mil. Kč z původně plánovaných

17 mil. Kč. Tyto prostředky šly především do komunikací na Žalově, jejichž
realizaci zpozdil z předchozích let archeologický průzkum.
Další položky už jsou méně výrazné –
3,9 mil. Kč spolklo nebytové hospodářství – z hlavní části šlo o náklady na rekonstrukci lékařského střediska. Celkem
2,3 mil. Kč šly do školství na projekt nove

ZŠ a 1,6 mil. Kč bylo proinvestováno
v rámci paragrafu pohřebnictví.

fií, datem narození a razítkem školy, byl ale
nevybíravě odmítnut se slovy, že mu 15 už
určitě bylo, a byl vykázán zpět na zastávku
do mrazu.
Musím upozornit na jednání, které se ale
v roztockém autobuse nestalo poprvé, vím
i od dalších rodičů, že se jejich nezletilé
dítě dostalo do podobné situace. Mnoho
roztockých náctiletých jezdí pravidelně
do Prahy za vzděláním, sportem či jinými
volnočasovými aktivitami a někteří se takto při zpáteční cestě do Roztok nedostali
domů. Chápu, že syn může působit na první pohled starším dojmem, je to však stále
dítě a z jednání s panem řidičem byl natolik rozhozen, že vůbec nevěděl, co má dělat, jak se má večer dostat domů do Roztok. Celá věc mne zlobí a rozčiluje ještě víc
proto, že se vrátil do školy po delší nemoci
v pondělí a den nato zbytečně stál na zastávce v minus deseti stupních.

Celá rodina jsme vděčná za lidský přístup
pana řidiče následujícího autobusu, který
pustil syna do vozu a vydal mu 12korunové
jízdné. Díky němu syn nestál v noci v mrazu a nečekal, než pro něj někdo přijede
z Roztok. Ptám se, jakou radu můžeme dát
našim náctiletým, jak se v takové situaci
mají zachovat? Myslím si, že doklad o studiu s fotografií, datem narození a razítkem
školy je dostatečným dokladem k prokázání věku. Bylo by možné poprosit dopravce,
aby krátce seznámil své řidiče se situacemi,
ke kterým může dojít na linkách příměstské dopravy?
Prosím, aby se již neopakovala situace,
kdy je mladý člověk znevažován, nevěří se
mu a on nemá v dané chvíli prostředky, ať
již finanční, anebo jiné, k řešení vzniklé situace.

●

Ing. Roman Jandík
předseda finančního
výboru města,
předseda ODS Roztoky

Není řidič jako řidič
Vážená redakce, milí spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu řidiči roztockého autobusu linky
340, který v úterý 27. února v 18.56 v Dejvicích pomohl mému synovi v nouzi, neodbyl ho a nevykázal z přepravy. Zároveň
touto zprávou chci upozornit na jednání
řidiče spoje předchozího a na situaci, která
se na našich příměstských linkách již několikrát opakovala v různých obměnách.
Syn se vracel navečer domů do Roztok,
při kontrole mu byl znemožněn nástup
do autobusu z důvodu nefungující Lítačky
(nejspíše během dne došlo k poškození
karty). Chtěl si koupit dětský lístek
za 12 Kč, řidič mu nevydal dětskou jízdenku z důvodu neprokázání jeho věku (Lítačka se nenačítala) a vyžadoval po něm plné
jízdné v hodnotě 24 Kč. Syn měl bohužel
v peněžence pouze 14 Kč, snažil se prokázat svůj věk žákovskou knížkou s fotogra-
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Vzdělávání dospělých – Online Marketing
V únorovém vydání Odrazu jsem vám přiblížila 2 projekty
společnosti EuroProfis, nabízející vzdělávání dospělých,
financované z fondů EU.
Po úspěšném školení Online marketingu,
které proběhlo v rámci projektu Dejme
práci šanci v roztockém Lexiku v lednu
a únoru letošního roku, společnost EuroProfis nabízí jeho druhý běh.
Nadcházející kurz Online Marketing
bude probíhat opět v Roztokách, v prostorách Lexiku, od 5. 4. 2018, vždy ve čtvrtek
a v pátek 8.00–13.00, 5 týdnů po sobě. Kurz
je určen pro maminky s dětmi do 15 let
a samozřejmě s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji. Zaplatíte pouze registrační
poplatek 450 Kč. Samozřejmostí je příspěvek na dopravu a hlídání dětí.
Kurz vám pomůže s optimalizací webu,
prodejem zboží přes internet i s obecným
nastavením marketingové strategie.
Náplň kurzu: Úvod do digitálního marketingu, Obsahový Marketing, SEO, PPC
– Sklik, PPC – Adwords, Sociální sítě –
Facebook + Ostatní, Cenové srovnávače,
Analytika, E-mail marketing, Strategie,
CRO.

Hlásit se můžete přímo na e-mail barbora.
kocova@europrofis.cz, do předmětu e-mailu napište „Online Marketing Roztoky“
a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje.
Více informací o projektu a dalších kurzech naleznete na www.dejmepracisanci.cz
a na stejnojmenné facebookové stránce
projektu.

Ještě nejste rozhodnuté?
Možná pomohou komentáře roztockých
maminek, které se kurzu zúčastnily před
vámi:
„Jako účastnice kurzu online marketingu bych moc ráda poděkovala všem organizátorům a přednášejícím. Kurz měl velmi dobrou úroveň a po jeho absolvování si
skutečně i troufnu vědomosti aktivně využívat pro své podnikání. Všem budoucím
účastníkům kurzy vřele doporučuji!“

jsem poznala skupinu lidí se spoustou zajímavých nápadů a projektů. Je skvělé, že
něco takového existuje. Věřím, že i díky
tomuto kurzu najdu způsob, jak skloubit
práci a péči o rodinu.“
„Kurz internetového marketingu mě
nadchl, 50 hodin uteklo jak voda a já získala plno nových informací, kontaktů a co je
důležité, posunul mě správným směrem.
Moc děkuji za možnost účastnit se a všem
vřele doporučuji.“
„Hodně se mi líbil úvod a pak mě bavilo
závěrečné vytváření fiktivní kampaně. To
bych klidně rozšířila a ukazovala na tom
víc prakticky a konkrétně, jak se to dělá,
kolik to stojí, kde co nastavit.“
„Líbila se mi komplexnost kurzu, zejména to, že se v úvodu nezapomnělo ani
na zásady offline marketingu. Hodně se mi
líbilo zpracování STDC mapy.“
●

Petra Kazdová

„Kurz byl pro mě velmi inspirující nejen
z pohledu odborných znalostí. Moc ráda

zastupitelka

INZERCE

Poděkování
V minulém čísle poděkoval starosta občanům
města za dílčí výsledek prezidentských voleb
v Roztokách. Z jeho slov ale není zřejmé, zda
poděkoval všem, kdo přišli volit, nebo jen voličům poraženého finalisty. Myslím, že na část
voličů zapomněl. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat i těm voličům, kteří i v Roztokách přispěli k tomu, jak volby dopadly celkově. Ve svém úvodníku starosta vzdává čest
nejen poraženému finalistovi, ale i dalším
poraženým kandidátům. Toto sportovní moto
má ale dvě části.
Přímo ze srdce mi mluví
v úvodníku minulého čísla redaktor Odrazu tajemník Drda.
Ani mně se nelíbí, že někdo
ukradl paní Dobošové z plotu
fotku kandidáta. Někdo, kdo se
do pana Drahoše nešťastně zamiloval, to ale asi nebyl. Není
to totiž poprvé, kdy se něco podobného stalo. V minulých
prezidentských volbách zneuctil neznámý pachatel plakát
finalisty, který visel na plotě
na Školním náměstí, a v posledních komunálních volbách

BŘEZEN 2018
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vyřezal do plakátu obhájce
mandátu senátora a jednoho
nejmenovaného komunálního
politika ony známé „obrazce“.
Tykadla to nebyla. Doufám, že
si v blížících se komunálních
volbách dokážeme, že to byly
ojedinělé excesy.
●

Stanislav Čáslavka
předseda MO
ČSSD
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Ovce a Jestřábník

Pestrou škálu spolků v naší obci doplňují
originálním a nepřehlédnutelným způsobem – ovce. Zní to možná trošku ironicky,
ale chci je i jejich pány chválit. Ovce opatruje
spolek Jestřábník, resp. jeho šéf, Tomáš Zděblo. Ten se pátým rokem stará o to, aby zajímavá krajina našeho města, zejména v lokalitách Tichého údolí, Levého Hradce
a Řivnáče, nezarůstala nálety víc, než je
zdrávo. Není to práce jednoduchá a jestřáb-

níci se nespokojí s vysíláním dobráckých
čtvernohých tvorů. Čas od času vezmou
do ruky kosu či pily a dají se do práce vlastními silami. Vděčíme jim za to, že krajinu
například pod Řivnáčem uvádějí do stavu,
jak jsme ji znali před třiceti a více lety – totiž
prostupnou, druhově pestrou, bez temných
křovisek, s vřesovištěm, které na Řivnáči historicky bývalo. Starají se o Alšovu vyhlídku
nad Úněticemi, kde plánují dosadit 90 stro-

Přijďte mezi nás, vítáme každého, kdo má
rád tvoření, povídání, výlety a má svůj
názor...

Program pro rok 2018

Květná neděle – Mše svatá s památkou
vjezdu do Jeruzaléma a se čtením pašijí
24. 3. So 14.00 Levý Hradec
25. 3. Ne 10.15 Roztoky
Pondělí Svatého týdne – Mše svatá – myrofor
26. 3. 19.00 Levý Hradec

7. ledna – Desatero Božích přikázání
(Husův sbor)
4. února – Desatero Božích přikázání (HS)
4. března – Velikonoce (vzkříšení) (HS)
1. dubna – Starozákonní proroci a prorokyně (HS)
6. května – David a Goliáš (HS)
3. června – Židovské město – Praha 1
10. června – Zahradní slavnost (farní zahrada Husova sboru) – boj s obrem Goliášem,
hry, soutěže, dobývání Jericha, petangue,
malování, občerstvení
2. září – rotunda sv. Václava, Budeč – výlet
do místa, kde vyrůstal český kníže
16. září – Rozloučení s prázdninami – opékání špekáčků, zábavné hry
7. října – Simeon, prorokyně Anna a Jan
Křtitel (HS)
21. října – přednáška ThDr. Martina Chadimy –
100.výročí vzniku Československa
4. listopadu – Co znamená „ svátek Všech
svatých“, svatost, svátost (HS)
2. prosince – VÁNOCE – tvořivá dílna –
výroba betlémků, povídání o Vánočním
příběhu (HS)
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místostarosta

ROZTOKY – LEVÝ HRADEC

Pravidelná setkání dětí a mládeže Sboru
CČSH probíhají každou první neděli v měsíci
po bohoslužbě, tedy od 9.45 hodin. Adresa:
Jeronýmova ul. 515, Roztoky
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Tomáš Novotný

Velikonoce 2018

Setkání dětí a mládeže
Sboru CČSH

2. prosince – Adventní koncert

mů, pečují i o sady v Sedlci a Houslích, jestřábnické aktivity se nevyhnuly ani Suchdolu.
Jestřábníci nenadělají želbohu nic s tím,
že mnohá místa v našem městě jsou nevratně zastavěná. Pomáhají ale jinak.
Za vyřezávání náletů všeho druhu, dosazování ovocných stromů, kosení a pasení
a také za realistický pohled na zeleň, kterou
je potřeba chránit a obnovovat bez dogmat
a hysterie, jim patří oprávněný dík.
Je potřeba dodat, že svou práci dělá spolek
s vědomím radnice, konkrétně odboru životního prostředí, tu a tam s finančním
přispěním města. Zastupitelé kvitují, že se
Jestřábník uchází o všemožné granty, a jsou
připraveni jejich aktivity spolufinancovat.
Až tedy v cenných lokalitách Levého
Hradce či Řivnáče uvidíte jednoho či více
spoluobčanů odhodlaného vzezření, s kosou
či pilou v rukách a s ovcí po boku, nepůjde
o vandala či nepřítele zeleně, ale právě na●
opak.

●

Středa Svatého týdne – Mše svatá
28. 3. 18.00 Roztoky
Zelený čtvrtek
– Mše svatá na památku večeře Páně
29. 3. 20.00 Roztoky
po mši přenesení nejsv. sv.
na Levý Hradec (putování
do getsemanské zahrady)
– modlitba bdění v getsemanské zahradě
22.30 Levý Hradec
(následuje tichá adorace)
Velký pátek – Památka umučení Páně –
velkopáteční obřady
30. 3. 15.00 Roztoky
Bílá sobota – Ranní chvály se čteními
31. 3. 10.00 Levý Hradec
(následuje možnost tiché modlitby)

Bílá sobota – Velikonoční vigilie
31. 3. 22.00 Roztoky
Neděle zmrtvýchvstání Páně – Mše svatá
1. 4.
10.15 Roztoky
Pondělí velikonoční – Mše svatá
2. 4.
10.15 Levý Hradec
Středa velikonoční – Mše svatá
4. 4.
18.00 Roztoky
Pátek velikonoční – Mše svatá
6. 4.
18.00 Roztoky
2. neděle velikonoční – Mše svatá
7. 4. So 14.00 Levý Hradec
8. 4. Ne 10.15 Roztoky
19.00 Levý Hradec – Adorace
Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci
27. 4. Pá – Mše svatá, vigilie 19.00
28. 4. So – Poutní mše svatá 10.00

www.farnostroztoky.cz
●
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26. duben 2018 –
Pietní vzpomínka
na oběti transportu smrti

Příběhy Tichého údolí
ve Středočeském muzeu
Milí spoluobčané,
zavítejte v ten samý den,

Vážení spoluobčané,
rád bych vás pozval na připomenutí obětí
transportu smrti, které se uskuteční

26. dubna 2018 na Levém Hradci
od 11 hodin.

Na nově upraveném pietním místě položíme
květiny za přítomnosti mnoha hostí.
Věříme, že se setkáme i s pamětníky
neblahého transportu.

26. dubna 2018, v 16.30 na vernisáž
výstavy Příběhy Tichého údolí –
Osudy zpečetěné hákovým křížem,
srpem a kladivem
ve Středočeském muzeu
v Roztokách.

Vernisáž se koná v zahradě
Braunerova mlýna
v Riegrově ulici čp. 5.

Následovat bude položení květin
k pomníku roztockým Židům

v 11.45 na náměstí 5. května.

Výstava probíhá pod záštitou
Jeho Excelence Daniela Merona,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Státu Izrael v České republice,
a hejtmanky Středočeského kraje
Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Ve 12.15 odhalíme na nádraží
novou pamětní desku

připomínající události z dubna 1945.
Jste srdečně zváni!

Tomáš Novotný
místostarosta

Srdečně zve Středočeské muzeum
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Doznívání masopustu

Dobrovolníci
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří Masopust tvořili a vytvořili.
A na koho jsme zapomněli, tomu děkujeme nejvíce!

Masopustní veselí je za námi. Letos mělo jiný tvar, nové
tváře a velký přesah nejen za hranice Roztok, ale i Česka.
Po loňském supervelkém dvacátém masopustu byla naše touha neutopit se v počtu lidí, zaměřit se více na umění a hýčkat
si masopust jako něco, co sice dělá Roztokám jméno široko
daleko, ale působí hlavně dovnitř mezi nás, Roztocké, dává
nám kořeny a spojuje nás.

Děkujeme!
Partneři masopustu
■ Město

Roztoky (spolupořadatel)
muzeum v Roztokách, obec
Únětice, městská část Praha-Suchdol, České dráhy (děkujeme za posílení vlaků!)
Děkujeme za finanční i věcné dary všem
dárcům:
■ Město Roztoky; Letiště Praha, a. s.; Pivovar Únětice; Euroclean; POHL cz a.s.;
Brudra; Lékárna Roztoky Mgr. Radka Svobodová; Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové; Adelína Starostová; Štěpán Humpl; Aleš Hendlinger, firma
Brudra; KADEŘNICKÝ SALON No.1.;
Renova, s.r.o.; Miksport, Zdenek Mikula;
Dýně na pařezu; Lexik s r. o.; Pavel Juran;
AŽP Cyril Mikyška; Restaurace a penzion
■ Středočeské
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■ Maškary

foto: Jakub Souček

Maškary v Roztokách se probudily ze zimního spánku a obcházely po domech už
14 dní před masopustním průvodem. Otevřely tak masopustní čas plný těšení
a chystání.
V tuto dobu probíhal workshop velkých
svíticích masek pod vedením zkušených
loutkářů jménem Andrew Kim (Korea/
Anglie) a Szilárd Boráros (Maďarsko). Szilárd je s Roztokami a Roztočem spřízněný
dlouhá léta, Andrew toužil po tom nás poznat od roku 2016, kdy na internetu náhodou narazil na fotografie z masopustu...
Oba patří ke světové špičce v oblasti loutkářství a nesmírně si vážíme toho, že jsme
s nimi mohli spolupracovat a že ve spolupráci chtějí pokračovat dále. Kromě toho,
že jde o neuvěřitelně schopné výtvarníky
a známé osobnosti, jsou to také mimořádně milí lidé – a nemůžeme se dočkat, až
něco společně vymyslíme.
Do workshopu se zapojily také děti
z roztocké základní školy, které pod vedením Andrewa, jeho ženy Kathy a Szilárda
vyráběly masky opic a tygrů. Veliký dík patří Divadlu bratří Formanů, v jejichž prostorách dílna probíhala.
Masopustní čas završil průvod v čele s novou královnou masopustu – Terezou Klinkerovou, královnou luk a polí. Uvidíme, které roztocké dívce předá vládu příští rok.

Masky

U Koruny; OptimPack s.r.o; Pastyřík, s.r.o.;
Petr Vítek; Jakub Lichnovský; Stihl Štěpánek; iNSiGnis s.r.o.; Pavel Měkota; Cafe-bar Eiffel; Kafírna ProVás; divadlo D21;
KOLOBĚŽKY Roztoky; Lepíky s.r.o.; Petr
Komínek; MH motor; Magdala; Cafedel
Rio; Perfectcafe; Ing. Ivo Novák – Žaket;
Kavárna Kofííí; Veterinární ordinace p. Šavrdy; Vlasové studio Eva Uvarovová; Zemtechnika, spol. s r.o; Top one reality; Autoservis Josef Zíma; Prokos, s.r.o.; Libor
Kramoliš; Katerina Bidmonova; Papírnictví a hračky Vlastimil Cyrani; Pizza náměstí; Roztocká Vinotéka; Zverimex, Levohradecká; Lékárna Tyršovo náměstí; Miroslav
Kazimour; Paspartování Helena Chvojková; Dary přírody Hana Čabelková; Tomáš
Oremus; Monika Korychová; Petra Fučíková; Monika Hrubá; Interiéry, exteriéry –
Miroslav Ryneš; Akvaristika Jiřina Jiráková; Železářství Petr Gotschalk; Academic
Hotel &Congress Centre a.s.; Studio Flores, Renáta Kolářová; CA AC; Masáže, fyzioterapie Roztoky Markéta Velková; Kooperativa (na náměstí); Pastva (veganská
restaurace); Hošková Lucie; Kosinová Eliška; Butik Mariya Halats; Restaurace
Na Vrškách; Marcel Valo; Zuzana Králíčková; Michael Annel; Parfumerie-hračky
Vlasta Zavadilová; Obuv Textil Lišáček;
Orbis Food s.r.o.; Kadeřnictví Helena Vlková; Květiny a chovatelské potřeby Husovo náměstí; Pekárna Pekara; Matěj Asgee
■ Děkujeme velmi Sdružení dobrovolných
hasičů Roztoky a záchranářům p. Černého, městské i státní policii a Technickým
službám města Roztoky.
■ Speciální dík patří ZOO Praha a Farmě
Uhy zastoupené Annou Vaněčkovou za darované peří.

všech tvarů a barev půjčovaly
a opatrovaly: Martina Macurová a Renáta
Baxová s pomocí Lenky Bráfky Svobodové,
Alžběty Svobodové, Kamily Havlíkové,
Barbory Havlíkové, Zuzky Strnadové,
Zdeňky Herčíkové
■ Masky a kostýmy vytvářeli a opravovali:
Jaromír Sléha a Zuzana Sléhová, Barbora
Sléhová, Adam Krátký, Dora Krátká, Magdaléna Marková, Eva Kulová, Zuzana Strnadová, Zuzana Vítková, Bráfka Lenka
Svobodová, Markéta Luskačová
■ Světelnou drůbež a husary tvořili: Andrew Kim, Kathy Kim, Szilárd Boráros, Josef Koblic, Martina Walterová, Kristýna
Kužvartová, Jan Hruska, Oxana Kolytcheva, Veronika Malá, Réka Deák, Husam
Abed, Marcela Kopecká, Tereza Hartmanová, Zdeňka Herčíová, Gilberto Conti,
AmyRush, Elena, Plamen Radev Georgiev,
Adam Krátký, Dora Krátká, Jonáš Tichý,
Michi Vítková, Anička Vítková, Bára Sléhová, Dagmar Rejsa,
■ Na workshopu se podílely: Divadlo bratří Formanů, ZŠ Roztoky: třída Jitka Ramdanové a Marie Kubánkové
■ Kostýmy pro královnu a její družinu
vytvořili: Tereza Klinkerová, Dora Krátká,
Adam Krátký, Tonda Skružný, Majda Křístková, Eliška Boloňská, Anna Matějková,
Majda Machalická, Majda Klinkerová, Jitka Klinkerová, Zuzana Strnadová, Antonie
Hlavicová, Jindřiška Dudziaková, Johanka
Kužílková, Kateřina Urbánková
■ Škrabošky šily a zdobily: Anička Tučková, Jitka Klinkerová, Andrea Angelová,
Alice Frydrychová, Kamila Havlíková,
Bára Havlíková, Zuzka Strnadová, Jitka
Tichá, Magdalena Marková, Ema Ramdanová, Žofka Matějková, Zuzana Matějková
■ Na zámku škrabošky prodávaly: Kateřina a Radka Machalické
■ Civily na zámku zmalovaly: Barbora
Sléhová a Kvído, Romana Packová, Anička
a Eliška Vítková

Program a organizace
■ Kdejaká

povolení vyřizovali: Hana Křístková, Ondřej Marek, roztočí kancelář
■ Podporu finanční i hmotnou pro Masopust sháněly: Karolína Šípalová a Vladimíra Rejlová
■ Krásnou mapu malovala: Majda Machalická
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■ Produkci

zajišťovaly: Dominika Prokopová, Majda Machalická, Kateřina Korychová a samozřejmě Jitka Tichá
■ Okolo běhali a všechno zařizovali: Dita
Votavová, Petra Frydrychová, Ondřej Marek, Jitka Tichá a další
■ Vometačky řídila: Josefina Tichá
■ Mohutně vometaly: Anička Vítková,
Eliška Vítková, Kateřina Korychová, Ema
Ramdanová, Majda Klinkerová, Johanka
Matějíčková, Agnes Lomič, Ráchel Humplová, Bára Votavová, Bára Langová, Majda
Křístková, Eliška Boloňská a Josefina Tichá
■ Vystupovali: Hrozénka, Rosénka a Muzička, kapela Holinky, sbor Locál Vocál
podpořen hostujícími pěvci, Janou Vöröšovou a Veronikou Trachtovou pod vedením Martina Šmída
■ Rytmické rytmy pod hlavičkou kapely
Blabuburo bubnovali: Jindra Klega, Pavel
Tichý, Irena Veselá, Jirka Krátký, Petr Komínek, Tomáš Turek, Pavel Žert, Saša Narwa, Viki Lašová, Píno, Veronika Trachtová
■ Předtančení připravovali: Jindřiška, Tereza Klinkerová, Adam Krátký, Dora Krátká, Adam Kolinger, Kuba Mirovský, David
Lászlo, Majda Klinkerová, Majda Machalická, Madla Marková, Alice Frydrychová
■ Tombolu zorganizovali: Pavel Měkota,
Jana Nováková, Vojtěch Sedláček
■ Vstupné vybírali: Lenka Bráfka Svobodová a Betty Svobodová, Adam Kolinger,
Max Ramdan, Lucie Kolingerová
■ Umělce z cizích zemí ubytovávali a hostili: Ondřej a Magdalena Markovi, Adam
a Dora Krátcí, Martina Moravcová
■ Z Rumunska palce držela a na dálku
support poskytovala: Zuzana Šrůmová

Jídlo a pití
■ Koláče pekli, polévky vařili, maso grilovali, jídlo a pití na stáncích prodávali:
Martina Krátká, Andrea Angelová, Zuzana Antošová, Věra Bohdanecká, Pavel
Bosák s dětmi, Klára Bryndová, Zina
Bumbálková, Dáša Caislová, Michaela
Černá, Kačka Čermáková, Alice Frydrychová, Alena Hendlingerová, Bára Hlavičková, Petr Hošek, Michael Hošek, Kateřina
Hošková,
Marie
Ho&scaron;
kov&aacute; Anežka Hošková, Lucie Hošková, Štěpán Humpl, Ela Hyková, Jitka
Klinkerová, Magdalena Klinkerová, Eva
Komínková, Hanka Křístková, Simona
Kulhánková, Alena Kunová, Klára Loukotová, Mirka Maděrová, Jakub Marek, Marie Marková, kluci Marešovi, Pavel Měkota, Helena Mikyšková, Martina Moravcová,
Alma a Sofie Narwa, Jana Nováková, Petra
Novotná, Tomáš Novotný (TOM), Tomáš
Novotný, Jitka Olejárová, Daniela Pařízková, Romana Petřinová, Mirka Pokorná,
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Věra Procházková, Jitka Ramdanová, Jarmila Skružná, Monika Šnajdrová, Matěj
Štěpánek, Marie Trefná, Šárka Turková,
Tomáš Urfus, Michaela Žertová
■ Svačinky pro organizátory nabalily:
Zuzana Sléhová, Bráfka Lenka Svobodová,
Zuzana Slancová, Adelína Starostová
■ Polívky, koláče a různé dobroty pro
pracanty vařily a pekly: Jitka Tichá, Dita
Votavová, Magdalena Marková, Martina
Krátká, Karolína Šípalová, Zuzana Sléhová

Technická sekce
■ Rozmístění

všeho navrhl, spočítal, 3D
nakreslil: Jano Kula
■ Šapitó v rámci akce „Tichý záděr“ stavěli: Pavel Tichý, Jonáš Tichý, Petr Komínek a Manitou, Max Ramdan, Adam Ramdan, David Ramdan, Marcel Ramdan,
Adam Stiburek, Jakub Mirovský, David
Lászlo, Jano Kula, Adam Kolinger, Adam
Krátký, pracanti ze Strixu Chomutov
■ Věci sem a tam vozili a podium stavěli:
Ondřej Marek, Tomáš Novotný ne-TOMík
ne-fotbalista :-), Richard Veleta, Pavel
Frydrych, David Lászlo, Marcel Ramdan,
Adam Ramdan, David Ramdan, Matěj Štěpánek, Kuba Marek
■ Milion metrů koberců přivezl: Jaromír
Sléha
■ Šapitó zdobily: Michi Vítková, Eliška
Vítková, Anička Vítková
■ Průvod řídili: Ondřej Marek, Antonín
Skružný, Jonáš Felkel, Strix Chomutov
■ S úklidem pomohli: Martina Macurová,
Renata Baxová, Zdenička, Ondřej Marek,
Kuba Marek, Madla Marková, Peter Vydarený, David Lászlo, Pavel Frydrych, Max
Ramdan, Adam Ramdan, David Ramdan,
Marcel Ramdan, Zdenka Milotová, Anna
Vítková, Eliška Vítková, Michi Vítková,
Ema Ramdanová, Jitka Klinkerová, Alice
Frydrychová, Majda Machalická, Adam
Kolinger, Jiřka Krásová, Tereza Klinkerová,
Martina Krátká, Jiří Krátký, Adam Krátký,
Dora Krátká, Jitka Tichá, Josefína Tichá,
Pavel a Jonáš Tichých, Jakub Mirovský, Jaromír Sléha, Zuzana Sléhová, Barbora Sléhová, Zdenička Herčíková, Zuzana Strnadová, Tereza Vydarená, Martina
Moravcová, Jaromír Sléha, Josef Mirovský

Fotografové
■ Se

svým objektivem věrně doprovázeli:
Markéta Luskačová, Jakub Souček, Josef
Mirovský, Honza Žirovnický, Vít Švajcr
a další a další
VŠEM VÁM ZA PODPORU MNOHOKRÁT DĚKUJEME! A moc nás to s vámi
●
baví.
Zuzana Šrůmová

Velikonoční (Svatý) týden
V době, kdy čteme toto číslo časopisu ODRAZ, končí pomalu postní
doba, období čtyřiceti dnů příprav
na Velikonoce, a křesťané po celém
světě se chystají na největší (svou
duchovní hloubkou) svátek. Středem
je Svatý týden velikonoční. Co však
tento pojem znamená? Velmi stručně psáno – člověk projde s Pánem
Ježíšem cestu od Květné neděle až
po nedělní vzkříšení v Jeruzalémě.
Dovolte, abych alespoň na chvíli
v tomto časopise byla vaší průvodkyní. Květná neděle je nazývána
branou Velikonoc. Je poslední šestou postní nedělí a zároveň prvním
dnem velikonočního týdne. Ježíš
vjel do Jeruzaléma za jásotu davů,
vítali ho jako davidovského krále.
Na Zelený čtvrtek čteme v Bibli
o ustanovení svátosti Večeře Páně,
kterou si připomínáme každou
neděli v bohoslužbě, co znamená
chléb a víno pro křesťana – lámeme
chléb a zvedáme kalich spásy
a radujeme se, že Kristus je s námi
v našem životě a je nám blízko.
Během Velkého pátku začíná soudní
proces s Ježíšem, je vyslýchán před
Annášem, Kaifášem, před židovskou
veleradou, místodržitelem Pilátem,
před králem Herodem Antipou. Dav,
který před pár dny volal: „Hossana“
(Sláva), dnes volá: „Ukřižuj, ukřižuj!“
Odvedli ho na Golgotu a kolem třetí
hodiny umírá. Nastalo ticho. Večer
je Ježíšovo tělo pohřbeno do hrobu
ve skále. Bílá sobota je neliturgickým dnem, je možností zastavit se
u Ježíšova hrobu, meditovat, prožít
skutečnost smrti, beznaděje, opuštěnosti a prázdnoty života bez Boha.
Velikonoční vigilie je pak oslavou
svaté noci, oslavou světla a nového
života, který přichází se vzkříšením
Pána Ježíše Krista. Na Hod boží
velikonoční zní radostné vyznání
víry: „Pán Ježíš byl opravdu vzkříšen, radujme se!“ Křesťané si tak
každou neděli v roce připomínají
Boží vykupitelské dílo, lámou chléb
(symbol Kristova těla a oběti) a pijí
víno (symbol Kristovy krve). Bez
Velikonoc by byl náš život prázdný,
smutný. Kristus nás smířil s Bohem
a dal našemu životu hodnotu
a smysl. Radujme se, že smrtí život
nekončí, je jen branou k věčnosti.
Bůh je věrný, co slíbil, splnil a plní.
Přeji vám všem požehnané prožití
letošních velikonočních svátků, pokoj a radost z Kristovy blízkosti. ●
ThMgr. Jarmila Kučerová
farářka Církve československé
husitské v Roztokách
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Husitská diakonie
Církve československé
husitské
organizuje
v Husově sboru
v pátek 23. března
od 16 do 17 hodin

sbírku šatstva
(boty, deky, povlečení,
drogerie, drobné
funkční elektro apod.)
pro Ukrajinu.

Vše, prosím, noste čisté
v pytlích či krabicích.
Za pomoc srdečně
děkujeme.
Farní úřad CČSH

Včelařská přednáška v knihovně
Základní organizace Českého svazu včelařů Roztoky se sídlem v Úněticích uspořádala v únoru v Roztokách přednášku
Ing. Ivana Černého na téma „Med místo rojů“.
Přednášející odborník prezentoval na této
přednášce moderní poznatky z etologie
včely medonosné a hlavě jejich aplikace do
praxe.
Cílem přednášky nebylo ani tak představit včelařům konkrétní postupy či metody,

ale spíše jim ukázat, že lze neustále poznávat nové cesty a že je nutno kriticky přemýšlet o všech nových podnětech. Velké
díky za pomoc patří zaměstnancům naší
knihovny paní Štokové a panu Mgr. Špačkovi a za poskytnutí prostor a ochotnou pomoc s plánováním i průběhem akce. Nabídli jsme za to roztocké veřejnosti z řad
včelařů i nevčelařů přednášku na poněkud
odbornější úrovni, než asi bývá zvykem, ale
plný sál knihovny i návštěva odborníků
z Univerzity Karlovy, České zemědělské
univerzity i Včelařského výzkumného ústavu, ukázala vysokou laťku naší místní včelařské organizace. Také myslím lze na této
akci krásně demonstrovat, že spolkový život může dobře fungovat i v tradičních
spolcích, které jsou dnes na okraji zájmu
„občanské společnosti“ a rozhodně se netěší ze strany našeho města žádné podpoře. ●
Za ZO ČSV
Martin Holý

INZERCE

Kupí se Vám doma dětské věci?
Rádi koupí přispějete na dobrou věc?

sobota 17. března 2018
13.00—18.00
v Roztokách ve vznikající sdílené šicí dílně,

vila Vratislavka, Kroupka 38
Výtěžek z bazárku bude darován
roztockým občanům v těžké
ﬁnanční situaci.
Chcete-li, přineste mezi středou a pátkem mezi
17.00 a 19.00 do Vratislavky oblečení, hračky či
jiné dětské věci, které chcete do bazárku darovat.
Máte-li chuť, přidejte se k dobrovolníkům, kteří
v sobotu věci roztřídí a prodají.
Pořádá Krinolína a spol.: www.krinolina.cz, 604 906 609
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Rozloučení s Kafírnou ProVás
Život je neustálý koloběh. Když něco končí, něco
nového začíná.

Po deseti letech, 28. února 2018, ukončila
svou životní éru Kafírna ProVás v areálu
Středočeského muzea v Roztokách. Její duchovní otec a zakladatel Vojtěch Sedláček,
roztocký občan a první porevoluční starosta
Roztok, tak vytvořil další pracovní příleži-

tosti pro spoluobčany se zdravotním znevýhodněním. Chod Kafírny měl na starost
nejdříve on sám, následně jeho dcera Marie
Šlancarová a v neposlední řadě vnuk Radek.
Kafírna mi bude chybět. Byla to moje
třešnička na dortu po návštěvách muzea.

Byla to moje schovávárna mezi svatebními
obřady, když jsem v Zámečku oddávala.
Vždy jsem si pochutnala na výborné kávě
a obdivovala tematickou sbírku kávových
plakátů a obrázků.
V pátek 23. února se konala oficiální
rozlučka (pozvánka v minulém čísle Odrazu). Přišlo mnoho příznivců a bylo to
opravdu veselé loučení.
A jak se Kafírna rozloučila na sociálních
sítích:
„Děkujeme za milé setkání všem, kteří se
s námi přišli dnes rozloučit. Kafírna ProVás končí, ale báječné projekty Vojtěcha
Sedláčka, zakladatele Agentury ProVás,
nekončí. Těšíme se na viděnou s vámi při
dalších senzačních příležitostech. Speciální díky Tobě, milá superkolegyně Renato
Soperová. Dávala jsi kafírně kabát i duši.“
I já se ještě jednou loučím s Kafírnou
a děkuji všem, kteří se na jejím chodu
za těch 10 let jakkoli podíleli. Chtěli jste
vytvořit místo pro milá setkávání, což se
vám povedlo!
Děkujeme, budete nám chybět!
●

Petra Kazdová
zastupitelka

INZERCE

Pozvání z Husova sboru CČSH
Vážení přátelé, milí roztočtí
senioři, odpusťte mi, prosím,
toto oslovení, ale je míněno
naprosto otevřeně a přátelsky.
Možná teď stále ještě v zimě
(i když se alespoň kalendářně blíží jaro) sedíte doma,
dny jsou krátké a večer
dlouhý, jen se tak díváte
z okna, nemáte si s kým
popovídat, zavzpomínat,
popřemýšlet o životě a zasmát se úplně obyčejným
věcem. Možná je vám
i smutno a máte dlouhou
chvíli, cítíte se být sami.
A přece v centru našeho
města v Husově sboru právě
na vás čekají lidé, kteří by
vás rádi poznali a přivítali.
Vzhledem k tomu, že naše
město je malé, většina lidí se
tu zná nebo potkává a známe se alespoň „od vidění“.
U nás v Kavárničce je teplo,
je možné si dát zdarma čaj,
kávu i něco sladkého nebo
slaného. Společně slavíme
narozeniny, zazpíváme si

BŘEZEN 2018
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při harmonice. Zažíváme tu
ono známé „sdílená radost,
dvojnásobná radost a sdílená starost, poloviční starost“.
Procvičujeme paměť, čteme
si drobné příběhy ze života,
občas si jen tak lehce zacvičíme. Za těch více než 10 let,
co je Kavárnička pro seniory otevřena, se tu setkala
spousta známých, obnovila
se nebo navázala přátelství,
vzájemně se podporujeme
a pomáháme si. Kavárnička
pro seniory je otevřena
všem bez rozdílu vyznání,
věřícím i nevěřícím, všem,
kteří chtějí přijít „mezi lidi“.
Zvu velmi srdečně i vás, kdo
jste se přistěhovali do Roztok, teprve se „rozhlížíte
kolem sebe“ rádi byste našli
nové známé a přátele a takzvaně byli doma. Těšíme se
na vás každý čtvrtek od
14 do 16 hodin v Husově
sboru Církve československé husitské na Husově
náměstí. ●

52=72.<
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ThMgr. Jarmila Kučerová
farářka
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Jaro ve Středočeském muzeu v Roztokách
Barevný svět
Proč je nebe modré a list zelený? Jak pestrý
svět vidí zvířata a jak jim barvy pomáhají
přežít? Jak dochází k míchání barev
na malířském plátně, v tiskárně nebo
na obrazovce? Jak se využívaly přírodniny
k barvení látek? Mohou barvy zmizet? Ta
a další tajemství poodhaluje interaktivní
výstava Barevný svět. Světelná laboratoř
vybízí k prozkoumání principů odrazu
nebo pohlcení světla. S magií barev lze
kouzlit v barevné herně. A převod zvukové
vlny na barvu si může i průzkumník začátečník ozkoušet na světelné zvonkohře.
Interaktivní výstava vychází z výukového projektu Muzea regionu Valašsko, který
získal zvláštní cenu v národní soutěži Gloria Musealis 2015. Svým zaměřením se
prolíná do učiva základní školy a může tak
hravým způsobem doplnit výuku v oblasti
fyziky, přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy. K tomu jsou připraveny i dva doprovodné programy Barevný svět přírody
a Barevný svět umění, které lze dle domluvy objednat.
Barevný svět. Interaktivní výstava o barvách.
9. března – 8. července 2018.
Doprovodný program.

Viděno rukama
Dne 22. 3. od 16 hodin zve muzeum v Roztokách na setkání s autorkou vystavených
prací a komentovanou prohlídku. Odpoledne doprovodí Sbor sv. Vladimíra pod vedením prof. Olgy Mandové.
Díla sochařky, restaurátorky a medailérky Marie Leontovyčové představují mj. ze-

jména její životní téma, kterým se stala
plastika zvířat. Právě jejich různorodé tvary a materiály inspirovaly autory k myšlence zpřístupnit jejich část také jako haptickou výstavu.
Po dobu výstavy je pro skupiny připraven doprovodný program Odlijte si svého
slona. Zájemci si mohou ozkoušet modelování s hlínou, ale především vyrobit sádrový odlitek sloníka a sošku si odnést s sebou
domů.
Viděno rukama. Sochařské dílo Marie
Leontovyčové. Hmatová výstava.
Malá výstavní síň zámku,
9. února – 20. května 2018
Doprovodný program

měsíce trvání výstavy sochu přislíbila zapůjčit Galerie hlavního města Prahy.
Vernisáž proběhne 12. dubna od 17.00 hodin v Historickém sále zámku. Při příležitosti zahájení výstavy předá zástupce města ředitelce místní ZŠ listinu s pojmenováním
školy po Zdence Braunerové. Vernisáž doprovodí divadelní představení žáků ZŠ, pěvecký sbor ZUŠ Roztoky a Komorní smíšený
pěvecký sbor ROSA.
Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero
mužů na paletě života Zdenky Braunerové. Výstava
13. dubna – 12. srpna 2018

Velikonoční tvoření v muzeu
Připomínka velikonočních tradic a zdobení vajec na mnoho způsobů. Zváni jsou
malí i velcí.
Tvůrčí atmosféru zpestří koncert Local
Vocal od 17.00 hod.
Sobota 24. března od 14.00 hod.

Vysoce ctěná slečno / Můj
milý. Desatero mužů na paletě
života Zdenky Braunerové
Výstava k 160. výročí narození malířky
prezentuje díla mužů výtvarníků, kteří
protnuli profesní i soukromý život Zdenky
Braunerové. Někteří byli jejími vzory a učiteli, jiným naopak vytvořila zázemí a pomohla na výsluní, pro další byla sama inspirací. Výjimečný soubor tak představí
např. S. H. Pinkase, Julia Mařáka, Františka
Ženíška, Antonína Chittussiho, Františka
Bílka, Jožu Uprku, Arnošta Hofbauera
a Miloše Jiránka.
Poprvé bude v Roztokách vystavena
plastika francouzského sochaře a přítele
malířky Augusta Rodina Kovový věk, mužský akt, který způsobil na počátku století
v Praze poprask. Pouze na dobu prvního

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

Iva Ježková
PR a vztahy k veřejnosti,
tel. 603 210 592,
jezkova@muzeum-roztoky.cz
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, p. o.

Nedělní odpoledne 25. února 2018 patřilo
v roztockém zámku koncertu Komorního
orchestru Dvořákova kraje, který tentokrát
předstoupil před roztocké publikum s poněkud netradičním programem. Kromě posluchačsky vděčné Serenády č. 6 W. A. Mozarta a melodických skladeb Francouze G.
Fauré a L. Janáčka zahrál orchestr i díla
současného modernismu, díla skladatele,
muzikologa a pedagoga Eduarda Douši
a francouzského skladatele a perkusionisty
Emmanuela Séjourné, a velmi dobře se
s nástrahami těchto náročných partitur vyrovnal.
Zcela zaplněný historický sál aplaudoval
ansámblu doplněnému o několik výbor-
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foto: Stanislav Boloňský

Nedělní hudební odpoledne s KODK

ných sólistů: smyčcové České filharmonické kvarteto, japonskou houslistku Chikako
Tomita, flétnistku Veroniku Sedláčkovou
a také mladého vibrafonistu Matěje Diviše.
Ten byl, při vší úctě k ostatním, patrně nej-

větší hvězdou koncertu a jeho vysoce koncentrovaný výkon na tento nezvyklý nástroj byl odměněn velkým potleskem.
Jako „třešničku na dortu“ – přídavek
na závěr – zvolil dirigent Václav Mazáček
melodickou skladbu Argentince Á. Piazzolly, který patří do pevného repertoáru tohoto komorního tělesa.
Kromě orchestru je třeba poděkovat
i pořádající agentuře Rosa Coeli, Středočeskému muzeu a městu Roztoky, které
podpořilo koncert kulturním grantem. Budeme se těšit na další koncert.
●

Stanislav Boloňský
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – BŘEZEN–DUBEN
9. 2. – 20. 5.

Viděno rukama – hmatová výstava, sochařské dílo Marie Leontovyčové, 22. 3. od 16.00 setkání
s autorkou, komentovaná prohlídka, vystoupení Sboru sv. Vladimíra a výtvarná dílna Odlijte si
svého slona.

Malá výstavní síň, Zámek Roztoky

8. 3. – 12. 4.

Věra Weinlichová: Moje výšivka – výstava,
vždy v pondělí a ve čtvrtek 14.00–16.00 hodin, vstup volný

Klub seniorů, Havlíčkova 713

9. 3. – 8. 7.

Barevný svět – interaktivní výstava, Kouzlo barev v přírodě i lidské společnosti

Velká výstavní síň,
Středočeské muzeum Roztoky

Čt 15. 3.

Veřejný koncert žáků ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Pá 16. 3.

Koncert Marika Singers.
Od: 19.30 hod.

Úholičky, sál obecního statku, čp. 10

So 17. 3.

Bazárek dětských věcí. Od: 13.00–18.00 hod.

Vila Vratislavka, Kroupka 38, Roztoky

Pá 23. 3.

Sbírka šatstva – organizuje Husitská diakonie.
Od: 16.00–17.00 hod.

Husův sbor CČSH, Roztoky

So 24. 3.

Jarní slavnost s Beruška Bandem.
Vstupné: děti od dvou let 50 Kč, doprovod zdarma. Od: 15.00 hod.

Rožálek, pod školní jídelnou

So 24. 3.

Velikonoční tvoření v muzeu.
Zdobení vajec na mnoho způsobů. Od: 14.00 hod.
Koncert Local Vocal od 17.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky

Ne 25. 3.

Velikonoční jarmark.
Od: 13.00 hod.

náměstí 5. května před MÚ

Čt 5. 4.

Káva a čaj očima cestovatele – cestopisná přednáška.
Vstupné 50 Kč. Od: 17.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713

Ne 8. 4.

Asonance – skotské a irské lidové balady a písně.
Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám. 2222,
Roztoky

Ne 8. 4.

Veselá pouť – loutková revue – hosté Jů a Hele.
Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám. 2222,
Roztoky

So 10. 4.

Veřejný koncert ZUŠ.
Od: 18.00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky,
Historický sál

13. 4. – 12. 8.

Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové. Výstava
děl výtvarníků z okruhu Zdenky Braunerové k 160. výročí narození malířky

Středočeské muzeum Roztoky

Čt 19. 4.

Pavla Sládečková: Paličkovaná krajka – vernisáž výstavy.
Od: 15.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713

Út 24. 4.

Roztocký babylon – 5. ročník multiinstrumentálního festivalu.
Od: 18.00 hod.

Multifunkční sál ZŠ Roztoky

Út 24. 4.

Posezení u cimbálu s Muzičkou.
Od: 15.30 hod.

Zasedací síň MÚ Roztoky

Čt 26. 4.

Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti

Pá 27. 4.

Čarodějnice 2018 – tradiční slet čarodějnic s bohatým programem pro děti.
Od: 16.00–22.00 hod.

Roztoky-Žalov, hřiště

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce února 2018.
BELETRIE

NAUČNÁ

PROGRAM NA DUBEN

Macek, M., Saturnin se vrací: oficiální pokračování
Váňová, M., Já hlupák

Gregor, M., Nejlepší kniha o FakeNews dezinformacích a manipulacích!!!
Kovář, K. (KOVY), Ovšem

■ 4.

DETEKTIVKY

Bannalec, J-L., Bretaňský příliv: pátý případ
pro komisaře Dupina
Brown, D., Počátek
Granger, A., Smrt v sutinách
Moravcová, J., Vražda v lázních Luhačovicích aneb Vrah nemá rád Vincentku
PRO DĚTI

Claybourne, A., Proč se ryby neutopí?:
a další zásadní otázky ze světa zvířat
Griffiths, A., Ztřeštěný dům na stromě
Meadows, D., Kamarádky kouzelných zvířátek. Bella Mourková má potíže!

BŘEZEN 2018
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Nový systém IKS KOHA už běží, novinky
bude možno hledat v novém katalogu.
PROGRAM NA BŘEZEN
■ 7.

3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
■ 8. 3. Seminář BPW – Žena a finance aneb
nejen o utrácení
■ 9. 3. Odpoledne deskovek (15.00–20.00)
■ 20. 3. Vliv psychiky na lidské zdraví
(18.30, vstupné dobrovolné)
■ 21. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
■ 22. 3. Ondřej Landa – Český Banát a život s přírodou (18.30, vstupné dobrovolné)

4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
4. Seminář BPW
■ 18. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
■ 24. 4. Míla Linc – Fantastický autor –
o psaní a čtení
■ 5.

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

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček
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Školní okénko
Vážení rodiče,
dobrá zpráva je, že jsme koncem února
cestou do školy nezmrzli, i když venku
bylo ráno pod –10 °C, a různými činnostmi jsme zahřívali nejen naše svaly, ale
i mozek, tak vám nyní mohu předat pár
informací o našich akcích za tento mrazivý
měsíc. Nejlepší aktivity byly samozřejmě
někde v teple divadla, muzea či vyhřáté
konferenční místnosti naší školy, kde proběhly zábavné, poučné i vzdělávací programy a přednášky o ekologii, šikaně, masopustu či historii našeho státu aj. Jestli
chcete, aby vaše děti, budoucí prvňáčci,
toto prožívaly s námi, nezapomeňte je
do naší ZŠ přihlásit do 31. března. „Na čtenou“ za měsíc se těší
Věra Zelenková

Představení v Divadle Minor
V úterý 13. 2. naše třída 3. F navštívila Divadlo Minor. Byli jsme na představení „To
byl jen vtip“. Měli jsme napravit chyby
hlavního hrdiny Vojty, který se nechal využívat svým kamarádem Mirem. Byl z toho
tak smutný, že kvůli tomu utekl z domova.
Našim úkolem bylo poznat rozdíly mezi
legrací a šikanou. (Kryštof Muška, 3. F)
A zde jsou dojmy ostatních spolužáků:
Ukazovali jsme Vojtovi, jak by to měl udělat, aby ho spolužáci nešikanovali (K. H.).
Mně se na představení líbila scéna, kdy žáci
dali paní učitelce na stůl květák (A. K.).
Mně se nejvíc líbilo, že když nějaký můj
spolužák nahrazoval v příběhu Vojtu, tak si
ten herec (představitel Vojty) vždycky sednul vedle mě, protože jsem seděl v první
řadě a vedle mě byla tři volná místa (J. M.).
Mně se líbilo, když jeden z našich spolužáků řekl Mirovi, že se nenechá manipulovat
a nedá paní učitelce na stůl květák, protože
ten květák chce sníst :-) (R. L.). Mě nejvíce
zaujalo, jak Vojta řekl, že na školní výlet
nejede, a utekl z domova kvůli šikaně
(B. V.). Já bych Vojtovi doporučila, aby se
místo útěku z domova svěřil mamince, že
ho ostatní ve škole šikanují (Š. K.). Mně se
nejvíc líbilo jméno jedné z postav příběhu
– jméno „Laura“ (A. R.). Mně se moc líbila
nejdramatičtější scéna – rozmáčknuté kinder vajíčko na zadku Vojty (S. O.). Mně se
nejvíc líbilo, jak herci hráli, že venčí pejska,
i když žádný skutečný pejsek na scéně nebyl (V. Č.).
3. F a L. Mošnerová

Pocta Zdence Braunerové
Od září 2018 ponese naše škola název Základní škola Zdeny Braunerové. K význam-

BŘEZEN 2018

03_2018_Odraz_01_32.indd 27

nému jubileu Zdenky Braunerové, 160letému výročí jejího narození, se připojí i žáci
naší školy. Během dubna a května budou
probíhat ve škole dílny zaměřené na umělecký, ale i společenský život této významné
roztocké osobnosti. Dílny budou zaměřeny
například na návrhy nábytku, výšivek, užitkových předmětů a s tím spojených osobností, se kterými se Z. Braunerová setkávala. Dále se zaměříme na tisky krajinomalby,
návrhy oděvů, výrobu doplňků. Jedna z dílen bude věnovaná i přípravě jídel, které
byly oblíbené ve společnosti v 19. století.
Žáci 1. stupně se v rámci dramatické výchovy zaměří na výrobu živých obrazů ze
života Z. Braunerové.
Školní projekt Pocta Zdence Braunerové
je součástí plánované výstavy „Vysoce ctěná slečno / Můj milý“ o výtvarnici Z. Braunerové ve Středočeském muzeu v Roztokách. Práce žáků z jednotlivých dílen
budou také vystaveny během června v prostorách školy.
Projekt Pocta Zdence Braunerové je finančně podpořen městem Roztoky.
M. Bartulíková

Náprstkovo muzeum
a výstava „Indiáni“

Dne 27. února jsme po vyučování vyrazili,
navzdory mrazu, do Náprstkova muzea
na velmi podařenou výstavu „Indiáni“.
Cesta autobusem a tramvají uběhla překvapivě rychle a tolik jsme se těšili, že nás
naše nadšení zahřálo a mráz nám nevadil.
Čekal nás totiž výklad o Severní Americe
a jejích indiánech, včetně mnoha velmi zajímavých exponátů.
Milá paní z muzea nám vyložila, kde
v Severní Americe jaké kmeny žily a žijí
a jaké byly jejich zvyky. Mnohé jsme si
mohli osahat, a dokonce ledasco vyzkoušet. Dozvěděli jsme se například, za jaký
čin, úder, mohl získat dospělý indián pero
z orla do své čelenky. Kolik skleněných malinkých korálků získali indiáni směnným
obchodem s prvními Evropany za bobří

kůži, asi neuhádnete, jen dva. Jak se takové
kůže z bizona, medvěda i bobra vydělávaly,
to už umíme. Obdivovali jsme krásně zdobené indiánské oděvy a mokasíny, indiánkám dalo spoustu práce je ušít a vyzdobit
korálky, ale i opracovanými ostny ursona
kanadského, ty byly dokonce barvené. Viděli jsme namlouvací plášť indiánských
mužů, s údivem poslouchali o lucích, jejichž tětivy byly zhotovené z bizoních
šlach, osahali jsme si hroty čepelí na šípech, které byly umně vytesány z kamenů.
Křesali jsme oheň a kroutili hlavami nad
pláštěnkou z tuleních střev. Bylo tu toho
moc a moc zajímavého.
Jižní Amerika pak hýřila barvami – čelenky, ozdoby a dečky z papouščích per,
korálky z opičích zoubků a další a další exponáty nás oslnily. Navíc jsme si mohli
zkusit zahrát na buben a píšťalu, to bylo
radosti. Výstava je velmi povedená, líbila se
nám, bude i vám. Jděte, ještě ji stihnete.
3. D

5. A v Židovském muzeu
S naší třídou jsme v lednu navštívili Židovské muzeum, kde na nás čekaly paní Helga
Hošková a Růžena Blechová, pamětnice
terezínského ghetta. Povídaly si s námi
o svých vzpomínkách na předválečná léta,
nástup fašismu a příchod německé armády, o tom, jak se jejich život změnil. Musely
přestoupit do židovské školy. Když jim
později tuto školu zavřeli, děti se musely
učit tajně v bytových školách. Nesměly
do cukrárny, na hřiště, do kina, nesměly
mít svá domácí zvířátka. Jejich blízcí a kamarádi, sousedi a známí začali mizet
v transportech do Terezína. Děti tiše poslouchaly, pak si s paní Růženkou dlouho
povídaly. Bylo to zajímavé, napínavé a zároveň velmi smutné. Děkujeme oběma pamětnicím, že si na nás udělaly čas, podělily
se s námi o své osobní vzpomínky a strávily s námi celé dopoledne. Po návratu
do školy jim děti psaly dopisy, malovaly
obrázky, které jsme předali s pozdravy
a poděkováním.

Příprava na masopust
Ještě než masopustní průvod procházel naším městem, důkladně jsme se na něj připravili. V ateliéru bratří Formanů v Praze
jsme se Sillardem Borarosem a Andrewem
Kimem vyráběli masopustní masky. Měli
jsme možnost pozorovat výtvarníky při
práci na výrobě velkých masek, procvičovali jsme s Andrewem angličtinu, povídali
jsme si s Matějem Formanem o jeho práci.
Společně jsme poobědvali a práce se ➔
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protáhla do pozdního odpoledne. Děkujeme Sdružení Roztoč, Ditě Votavové
za možnost prožít si masopustní dílnu
opravdu všemi smysly, děkujeme Sillardovi
a Andrewovi za jejich čas, za přípravu a vedení dílny i bratřím Formanům za možnost pracovat v jejich ateliéru. Pokud jste
v masopustním průvodu potkali fialovou
opičí bandu, tygří a lví partičky a pobavily

vás, pak vězte, že my jsme si zábavy užili
mnohonásobně více, za což všem organizátorům děkujeme.
3. B a 5. A, J. Ramdanová, M. Marková
a M. Kubánková

Zápisy do první třídy
Vážení rodiče, dne 4. 4. 2018 bude probíhat
zápis do prvních tříd. Na zápis se přihlašuj-

Základní škola Roztoky
přijme

ŠKOLNÍKA
pro budovu Žalov.
pro

Kontakt:
info@zsroztoky.cz nebo
tel. 601 124 207 – Mgr. Janoušková

te v odkazu http://zapisy.zsroztoky.cz celým
jménem dítěte. Přihlášení je možné do 31.
3. 2018. Zápis se uskuteční pouze v hlavní
budově školy, a to i pro Žalov. Formulář
k přihlášení najdete na webu školy, s sebou
přineste rodný list dítěte a váš OP, pas nebo
jiný doklad, kde je uvedeno místo trvalého
pobytu. Těšíme se na vás a vaše děti.
Vedení ZŠ

ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK
2018 / 2019
MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH
MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
STŘEDA 11. 4. 2018
OD 15.00 DO 16.30

MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE
VE VŠECH TĚCHTO MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH VE DNECH:

STŘEDA 2. 5. 2018
OD 14.00 DO 18.00
ČTVRTEK 3. 5. 2018
OD 14.00 DO 18.00

Tyto dny je možno obdržet žádosti
o přijetí do jednotlivých mateřských škol.

S sebou vezměte vyplněnou „žádost
o přijetí“ (možno obdržet v rámci „dnů
otevřených dveří“ škol, dále bude k dispozici na webových stránkách jednotlivých
škol) – do každé mateřské školy je nutno
dodat originál žádosti, rodný list dítěte
a občanský průkaz.

Mgr. Hana Fialová,
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova

Mgr. Hana Fialová,
ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova

Bc. Jana Kellerová,
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného

Bc. Jana Kellerová,
ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného

Hana Novotná,
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Hana Novotná,
ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

ČTVRTEK 12. 4. 2018
OD 15.00 DO 16.30
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ZUŠ soutěžní

Přijímací zkoušky do ZUŠ

Celorepubliková soutěž ZUŠ nastavuje zrcadlo umělecké
úrovně jednotlivých „zušek“. Letos byla vypsána v hudebním
oboru pro všechny dechové nástroje, zpěv a orchestry.
Můžeme říct, že pro naši školu byla jednotlivá okresní kola nadprůměrně úspěšná.
Vždyť v Dobřichovicích, kde proběhlo
okresní kolo dřevěných a žesťových nástrojů, bylo z 23 postupujících do krajského kola
9 našich žáků! Připočtěme k tomu 4 postupující v sólovém zpěvu z okresního kola
v Libčicích a 1 postupujícího na zobcovou
flétnu v Černošicích a máme 14 reprezentantů v krajském kole. A to ještě nezmiňujeme řadu 1. míst bez postupu a dalších umístění. Výčet soutěžních úspěchů uzavírá náš
Komorní orchestr, který opět jako jediný
účastník z celého okresu postoupil do krajského kola (pořadatelé jsme byli my).
Naše škola pochopitelně nežije pouze
soutěžemi, i když jejich význam rezonuje
celou školou. Na jarní měsíce připravujeme
několik akcí. 15. března Veřejný koncert
na zámku, ve kterém vystoupí právě úspěšní účastníci soutěže ZUŠ. 10. dubna další

Přijímací zkoušky do hudebního oboru ZUŠ v Roztokách pro
školní rok 2018/19 se budou
konat 9. a 25. 5. 2018.
Podrobné informace o tom,
jak můžete dítě ke zkoušce
přihlásit, najdete na webových
stránkách ZUŠ Roztoky.

Veřejný koncert na zámku, 12. dubna spoluúčast na zahájení vernisáže ke 160. výročí
narození Zdeňky Braunerové v Historickém sále roztockého zámku, 19. dubna výchovný koncert pro mateřské školy v Multifunkčním sále ZŠ. Dubnový výčet akcí
uzavírá cyklický festival Roztocký babylon,
jehož 5. ročník se uskuteční opět v Multifunkčním sále ZŠ. Dramaturgie festivalu
se v současnosti dotváří a myslím, že to
bude důstojné završení jeho destiletého
●
trvání.
MgA. Bohumír Šlégl

Víte, jak se prosadit?
Tak takto jsme zvali před pár lety na kurzy
mediální výuky. Zkušená lektorka vás naučí,
kterak pracovat s médii, jak v nich prosadit
a zviditelnit vaši firmu, organizaci, knihovnu či školu... A také zazněl podtitulek:

Jak získat práci
Letos jsme navázali spolupráci s neziskovým projektem dejmepracisanci.cz, který
probíhá v prostorách Lexiku a skvěle zapadá do všech našich předchozích aktivit.
Tento pěkný projekt zájemcům napomáhá
se odrazit, nabrat síly do práce, do nového
profesního života. Stejně tak jako náš velmi úspěšný rekvalifikační kurz Profesionální chůva s návaznou státní zkouškou,
jenž už pomohl mnoha lidem k získání
nové práce.
Od začátku roku navštívili zájemci Internetový marketing, nyní běží Personalistika
pro praxi. Dovolím si pozvat na další kurz
osobního rozvoje projektu dejmepracisanci.cz:

Konec rodičovské, kam dál?
Kurz bude probíhat v Lexiku od 9. do
11. května a od 16. do 18. května 2018 a věnovat se bude následujícím tématům:
■ V čem jsem dobrá a v čem ještě lepší
■ Co umím a co se chci naučit
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■ Jak

si mohu stanovit své hranice
a proč pozitivně komunikovat
■ Jak stihnout práci a péči o rodinu
■ Jak se lépe prezentovat
Lektorovat bude Jana Procházková, která
se zaměřuje na zážitkové kurzy, práci se
skupinou a koučování.
■ Jak

Příměstské tábory
Podrobnější informace k letním aktivitám
v Lexiku najdete v minulém čísle Odrazu
nebo na našem webu. Jedná se o tábory:
Z pohádky do pohádky (s důrazem na rozvoj řeči), Malý objevitel s rozšířenou výukou anglického jazyka a novinku RCFreeride Land.
Tak nyní tedy jen pro zájemce o letní příměstské tábory v Roztokách: právě nastal
ten nejlepší čas si zarezervovat místo. Protože se dětem chceme věnovat plnohodnotně, tak nikdy nejsou naše tábory
o kvantitě, ale o kvalitě, a tedy dětí se nevejde mnoho... Přihlášky jsou již k mání
na našem webu.
V případě jakýchkoli dotazů pište
na
info@lexik.cz
nebo
volejte
na 739 035 000. Více na www.lexik.cz ●
Těšíme se na vás.
Lenka Červenková

Pedagogicko-psychologická
poradna
Naši speciálně pedagogičtí odborníci se v současnosti věnují
především dětem, které mají
letos nastoupit do školních
lavic.
Od prosince až do současnosti
proběhla celá řada orientačních vyšetření předškoláků
v mateřských školkách v Roztokách i okolních obcích, včetně Kralup nad Vltavou. Naše
speciální pedagožky a psycholožky screeningy vyhodnocují
a předávají rodičům výsledky.
Do desetitýdenního programu
Logopovídání pro předškoláky
je možné přistoupit průběžně,
jak se místo uvolní, proto je
dobré podat přihlášku a místo
si včas rezervovat. (leč)
●
Lenka Červenková
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Halová sezona atletiky TJ Sokol Roztoky
Pro roztocký oddíl atletiky byla vrcholem halové sezony 2017/2018 účast
na přeborech Středočeského kraje – mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Jak to tak bývá u atletiky, ambice na medaile závodníků na medailové
umístění pramení z tvrdé přípravy a kvalitního tréninku. V letošním roce jsme
poprvé rozdělili atlety do více tréninkových skupin a starší atleti tak mohou
při tréninku porovnávat své síly v menších a z hlediska přípravy náročnějších
podmínkách. U starších atletů také respektujeme jejich preference, ať už pro
skokanskou, běžeckou anebo vrhačskou přípravu.

Trenér a starší žáci – zleva Dvorčuk, trenér, Antoš, Hanousek, Saint-Bonnet

Oddíl atletiky TJ Sokol Roztoky v posledních letech už pravidelně vozil medaile
z mladších žákovských kategorií, zejména
díky mimořádně disponovanému a talentovanému skokanovi a běžci na 60 m pře-

kážek – Tomáši Hanouskovi. Tomáš se letos posunul do kategorie starších žáků,
a tak mu pomyslná laťka stoupla o kus výš.
„Popral“ se s tím velmi slušně a v závodě
ve skoku vysokém výkonem 162 cm obsadil 2. místo. V běhu na 60 m překážek byl
4. Z našich atletek je nejúspěšnější Gabriela Golonka, která potvrdila svoji poctivou
přípravu i v závodě na 300 m a časem
44,84 s obsadila bronzovou příčku.
Našim mladším žákům a žákyním se
také dařilo. David Klusoň ve vrhu koulí
získal stříbrnou medaili výkonem 9,17 m
a ve skoku vysokém Alex Obst výkonem
143 cm obsadil 3. místo.
Dorostenci žádné medaile nepřivezli, ale
i jejich výkony (zejména Štěpána Humpla,

Vrh koulí – David Klusoň při svém soutěžním pokusu

Matěje Kubánka a Olivera Gažiho) zaslouží uznání.
Oddíl atletiky děkuje za podporu naší
●
činnosti městu Roztoky a MŠMT.
Mgr. Martin Matas
asistent hlavní trenérky

INZERCE
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Soukromá inzerce
■ Domácí potřeby – Elektro
v Žalově přijmou prodavačku
i na zkrácený pracovní poměr.
Bližší informace na tel.
602 320 324 nebo na prodejně.
■ Firma Pekara, spol. s r.o. (pekárna) přijme nového spolupracovníka na pozici provozní.
Bližší informace na tel.
606 511 308.
■ Pronajmu nebytový prostor
22 m2, pasáž Tyršovo nám.
Roztoky. Tel. 603 851 651
■ Hledáme
violoncellist/ku
z Roztok a okolí do našeho
amatérského smyčcového kvarteta pod vedením p. uč. Viktora
Nusla, houslisty Karlínského
divadla. Hrajeme drobné lehčí
kusy pro toto složení (Mysliveček, Dvořák, Massenet, Janáček...). Scházíme se pravidelně
a rádi a hudba nás baví. Pokud
vám stojí cello smutně v koutě,
ozvěte se na tel. 776 809 325.

■ Lesní med přímo od včelaře
ze západních Čech: 150 Kč/kg.
Roznáška po Roztokách zdarma. Tel. 777 157 461 (pouze
SMS)
■ Pohlídám u sebe vašeho předškoláčka, než přijdete z práce.
Mám chlapečka stejného věku.
Tel. 702 901 570
■ Angličtina hrou pro menší
děti. Tel. 702 901 570
■ Pedagogicko-psychologická
poradna v Roztokách přijme
od září sociální pracovnici
(možno na zkrácený pracovní
úvazek). Životopis zasílejte
na
info@lexik.cz,
volejte
na 733 643 643 nebo
739 035 000.
■ Nabízím krátkodobou péči
o seniory (mám praxi) nebo
úklid domácnosti – březen, duben 2018. Tel. 608 321 064
●

INZERCE

Zadavatel
Město Roztoky
Režie
Michal Merhaut

DVD s filmem

OČIMA ROZTOCKÝCH
PAMĚTNÍKŮ
lze zakoupit za zvýhodněnou
cenu 50 Kč v podatelně MÚ
nebo v klubu seniorů
v Havlíčkově ulici 713
(pondělí a čtvrtek 14-16 nebo
po dohodě na tel. 606 893 292 –
paní Drdová)
BŘEZEN 2018
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Ihned přijmeme:
Prodejce náhradních dílů
Technika měření emisí
Více info na telefonu:

233 910 042
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LETNÍ PNEU
od AUTOHOUSER s bonusem
ROZMĚR 17”<
Kupte 4ks pneumatik PIRELLI 17” < včetně montáže
a získáte ZDARMA, změření geometrie + pojištění
pneu v programu TYRELIFE.

ROZMĚR 16”- 15”
Kupte nejméně 2ks pneumatiky 16” nebo 15”
prémiového výrobce a získáte ZDARMA
půlroční 100 % pojištění pneu.

ROZMĚR 14”>
Kupte 4 ks pneu 14” > a získáte ZDARMA,
pneu tašky na vaše pneumatiky či celá kola.

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

PRODEJNA: +420 220 515 853

Prodej pneu a disků za internetové ceny!
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